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BEGZAD BALIU

FAN STILIAN NOLI DHE SHEKULLI I
PAVARËSISË
Në 100- vjetorin e madh të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë,
institucionet publike dhe joqeveritare kombëtare po e kujtojnë edhe 130- vjetorin e
lindjes së Fan Stilian Nolit (1882-2012). Përvjetorët e tillë kombëtarë, të cilët më
shumë se sa historikë janë bërë shenjtëri, na kthejnë kujtesën edhe në shumë
periudha, ngjarje, personalitete dhe vepra të rëndësishme, të cilat në një mënyrë
apo një tjetër i kanë prirë apo i kanë përcjellë zhvillimet historike të botës
shqiptare. Fan Stilian Noli nuk është njëri nga ato personalitete të përlindjes
shqiptare, si Jeronim de Rada, Naim Frashëri, Sami Frashëri, Abdyl Frashëri, Jani
Vreto, Pashko Vasa, Hasan Prishtina etj., i cili me veprën e tij i ka prirë Shpalljes
së Pavarësisë së Shqipërisë, e megjithatë me emrin dhe veprën e tij politike, fetare
dhe kulturore, lidhet pandashëm shteti dhe ndërtimi i institucioneve të tij në jetën e
popullit shqiptar. Kjo është arsyeja pse kujtimi i sotëm për përvjetorin e tij është
njëkohësisht edhe kujtim për disa nga përbërësit më të rëndësishëm të qytetërimit
modern shqiptar, të cilët janë diskutuar dhe vazhdojnë të diskutohen edhe sot në
shoqërinë shqiptare të shekullit XXI.
I.
Fan Stilian Noli ka lindur më 1882 në qytezën e Ibrik-Tepesë, një vendbanim
në Perëndim të Turqisë së sotme, atëherë në kuadër të Perandorisë Osmane. Duke
kaluar fëmijërinë dhe rininë e hershme në këtë vend, krahas ruajtjes së shenjtërisë
shqiptare, ai ndërlidhi edhe dy përbërës kulturorë të kohës: qytetërimin Lindor, që
vinte si vlerë edhe shtetërore në të cilin jetonte, si dhe fytyrën Perëndimore të
qytetërimit shqiptar, në të cilin ishte orientuar përgjithësisht Rilindja Kombëtare
Shqiptare. Krahas tyre, Noli ynë (siç shprehej Profesor Çabej) personalitetin e tij po
e ndërtonte edhe nën veladonin e priftit ortodoks, në të cilin si askund tjetër
bashkoheshin tiparet lindore dhe perëndimore të popullit shqiptar.
Në përvjetorin e sotëm të shpallje së Pavarësisë së Shqipërisë, prandaj
kujtimi për të dhe për mënyrën se si ai filloi ta ndërtojë personalitetin e tij do të
thotë njëkohësisht edhe kujtimi për trashëgiminë tonë kombëtare dhe mënyrën e
ndërtimit të sfondit nacional të bardëve të shtetit të ardhshëm të shqiptarëve të asaj
kohe.
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II.
Fan Stilian Noli personalitetin rinor të tij e ndërtoi në Amerikë, me njërin
prej brezave të parë të mërgatës shqiptare në atë kontinent. Atje, Noli ynë provoi
dhe krijoi idenë për demokracinë si një prej vlerave më të çmueshme të një populli
dhe sidomos të një shteti. Ndonëse biografinë fëmijërore dhe një pjesë të hershme
të tij e kishte ndërtuar mbi një sistem feudal otoman dhe nën veladonin e
despotizmit fetar bizantin, prej të cilit madje nuk do të lirohet pothuajse asnjëherë,
ai do ta përvetësojë pothuajse si asnjë shqiptar tjetër idenë për demokracinë, si
vlera më e rëndësishme e sjelljes së një politikani, por edhe si shprehja më e lartë e
artikulimit të ligjësisë së një shteti. Me këtë qëndrim ai dëshmoi se demokracia dhe
artikulimi i saj më parë se sa qëndrim individual i një intelektuali është shprehje
dhe atribut i politikanit dhe sistemit shtetëror. Në këtë vend, pas lutjeve shpirtërore
dhe fetare për lirinë e Shqipërisë e të popullit shqiptar, ai bëri edhe lutjen e parë
politike para një burrështeti amerikan, për të mbrojtur pavarësinë e Shqipërisë në
Konferencën e Paqes. Në Amerikë ai do të realizojë edhe njërën prej ëndrrave më
të rëndësishme të brezit të Rilindjes Kombëtare Shqiptare: Autoqefalinë e Kishës
Ortodokse Shqiptare.
A është kjo një nga arsyet e shumta pse përvjetori i shtetit shqiptar dhe i
institucioneve të tij, aq shumë të shquara sot për mungesë të demokracisë, të bëhen
objekt studimi dhe diskutimi mbi bazat paradigmatike të koncepteve noliane për
demokracinë dhe të sistemit amerikan të demokracisë planetare, në fillim të
shekullit XXI.
III.
Me emrin e Fan Stilian Nolit lidhen edhe disa nga ngjarjet më të rëndësishme
të dekadës së dytë dhe të tretë të shekullit XX, si: Konferenca e Paqes, Asambleja
Kombëtare, Qeveria e Hasan Prishtinës, Revolucioni i Qershorit dhe rënia e tij,
autokracia shtetërore e Ahmet Zogut, monarkia e tij, shpërndarja e Komitetit të
Mbrojtjes Kombëtare, eliminimi i personaliteteve kombëtare (Bajram Currit, Hasan
Prishtinës, Luigj Gurakuqit etj.) që janë ngjarje, aktivitete dhe situata të ndërlidhura
gjerësisht me emrin e Fan Nolit. Me emrin e tij edhe sot bashkohen shembulli i
diskutimit intelektual dhe përdorimi shembullor i demokracisë së shprehjes në
Asamblenë e djeshme shqiptare, me modelin e paqenë të gjuhës së dhunshme në
Parlamentin e sotëm Shqiptar; me bëmat e Nolit (të njohura si Revolucioni i
Qershorit dhe rënia e tij) reflekton ngushtë shembulli i përpjekjes së kalimit të
vështirë nga despotizmi lindor në anarkinë perëndimore të shtetit dhe shoqërisë
shqiptare; shembulli i krijimit të vështirë të udhëheqjes kolektive të shqiptarëve, si
institucion shtetëror dhe si prirje e të menduarit demokratik; me largimin e Nolit në
Perëndim (Europë dhe Amerikë), bashkohen të gjithë përbërësit më të errët të
riorganizimit feudal të shtetit shqiptar: shpërndarja e organizatës së vetme që
vazhdonte të mbronte çështjen shqiptare nën Jugosllavi (Komiteti i Mbrojtjes
Kombëtare), shpallja e monarkisë së varur (sa nga Jugosllavia po aq edhe nga
Italia), eliminimi më tragjik i patriotëve të kohës, personalitetin e të cilëve Noli e
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ka mbindërtuar në poezinë e tij më të plotë se secila vepër e historisë së popullit
shqiptar etj.
A është kjo arsye e mjaftueshme për të kujtuar sot bëmat e intelektualit dje
dhe virtytet e intelektualit sot, guximin politik dhe pragmatik të intelektualit dje
dhe guximin qytetar të intelektualit sot, prirjet largvajtëse të intelektualit dje dhe
heshtjen e pakuptueshme të intelektualit sot, përbërësit e dhunshëm të sistemit
dogmatik shtetëror dje dhe sistemit të korruptuar e të frikshëm në jetën tonë prej
qytetarësh sot; eliminimin fizik të intelektualit nga shteti i përqendruar në një dorë
dje dhe përjashtimin e sotëm të intelektualit nga qarqet e nëntokës apo nga qarqet
akademike sot, despotizmi i të cilave lëvizë mes mbetjeve neokomuniste dhe
organizimit dogmatik e klanor.
IV.
Me emrin e Fan Stilian Nolit lidhen ngushtë edhe disa nga kthesat e mëdha të
shtetit shqiptar, shoqërisë dhe kulturës shqiptare: dalja e Shqipërisë nga Lufta e
Dytë Botërore dhe mbrojtja e integritetit të saj ndërkombëtar, qëndrimi i diasporës
historike shqiptare dhe miti i intelektualit të postrlindjes kombëtare. Fan Stilian
Noli do të shquhet për mbrojtjen e Lëvizjes Antifashiste Shqiptare, në një kohë kur
intelektualë të shumtë oportunistë të diasporës shqiptare qëndronin indiferentë ndaj
luftës së popullit shqiptar për mbrojtjen e vendit të okupuar; ai do të qëndrojë në
anën e shtetit shqiptar, më parë se sa në anën e partive, grupeve dhe ideologjive të
majta e të djathta, në kohën që më parë se sa partitë dhe ideologjitë ishte momenti
të mbrohej ndërkombëtarisht në Europë dhe Amerikë, shteti, përkatësisht atdheu i
tij; ai do të vazhdojë angazhimin e tij prej rilindësi edhe në Amerikë, madje edhe
gjatë gjysmës së dytë të shekullit XX, për tu bërë strumbullari i gjithë diasporës
historike shqiptare në këtë vend: mes ortodoksësh, katolikësh e myslimanësh, mes
emigrantësh shekullorë e emigrantësh të sapoardhur, mes institucionesh fetare,
kulturore nacionale dhe shtetërore amerikane etj.; ai do të jetë shembulli i
përfaqësimit të intelektualit të denjët shqiptar në diasporë: jo si dorë e zgjatur e
grupeve dhe misioneve të huaja kundër vendit të tij, po si një misionar i denjë:
përfaqësues në qeveri e institucione shtetërore, fetare e kulturore të tyre.
Nuk mund të thuhet ndërkaq se shteti, institucionet dhe shoqëria shqiptare e
kishte nxënë mjaftueshëm përvojën dhe veprën e Fan Nolit. Shteti shqiptar, qeveria
dhe shoqëria shqiptare, e cila pas Luftës së Dytë Botërore e shquante me mburrje
dhe krenari Revolucionin antifeudal të Qershorit, pikërisht në kundërshtim me
veçoritë dhe përvojën e Nolit gati sa e çoi vendin në luftë qytetare; qeveritarët
shqiptarë, të cilët Nolin e mbanin për simbol revolucioni dhe fitoreje, pikërisht në
kundërshtim me përvojën e tij prej intelektuali, përdhunuan në mënyrë të skajshme
klasën intelektuale shqiptare të kohës. Në këtë rrjedhë, kishte vetëm një shenjë
besimi se Fan Stilian Noli ishte edhe më tej simbol identiteti në jetën shqiptare:
vlerësimi i veprës letrare të tij. Gjatë kësaj periudhe, më parë se sa veprat fetare me
të cilat Noli ka shërbyer një jetë të tërë, më parë se sa dokumentet shtetërore me të
cilat ai u përpoq të ndërtonte sistemin demokratik të shtetit shqiptar, në Shqipëri
dhe më tej, në Kosovë, u botuan veprat letrare dhe historike të tij: Historia e
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Skënderbeut (monografia e parë kritike për jetën dhe veprën e Skënderbeut),
Albumi (poezia e tij) dhe përkthimet monumentale të tij të veprave të Shekspirit,
Khajamit, Servantesit, Ibanjezit, Longfellout etj.
V.
Me emrin e Fan Stilian Nolit, më parë se sa përpjekja për ndërtimin e shtetit
shqiptar, të shoqërisë shqiptare dhe madje kur e kur edhe të kishës autoqefale
shqiptare, të cilat në periudha të caktuara janë heshtur apo censuruar në
dimensionin e plotë të tyre, janë të lidhura shumëplanshëm kultura shqiptare:
oratoria, gjuha, përkthimi, historiografia, mendimi kritik, poezia, letërkëmbimi,
polemika etj.
Kush nuk e ka kujtuar Fan Nolin në letrat shqipe dhe nuk e ka theksuar
oratorinë e tij sublime në Parlamentin shqiptar dhe në institucionet e tjera
qeveritare e shtetërore, në konferencat dhe institucionet ndërkombëtare, ku
përshkruheshin fatet e popujve të vegjël, në takimet diplomatike ndërkombëtare ku
Noli shkëlqente pikërisht me oratorinë e tij, dhe më në fund në institucionin e
Kishës Autoqefale Ortodokse Shqiptare ku mbante meshën e tij.
Kush nuk e ka kujtuar Fan Nolin në letrat shqipe të shekullit XX dhe krahas
oratorisë nuk e ka theksuar gjuhën e pasur të tij, në të vërtetë leksikun e pasur të tij,
leksikun popullor dhe leksikun libror, fjalësin e mësuar dhe neologjizmat e
krijuara, semantikën e orientalizmave dhe sintaksën e shqipes, përbërësit e
ndërkombëtarizmave dhe kuptimin e anglicizmave etj., të gjitha këto të lidhura
ngushtë me oratorinë e tij, me polemikat e tij me Konicën dhe bashkëkohës të
periudhës historike të tij, me diskutimet dhe polemikat në institucionet shtetërore
shqiptare e ndërkombëtare, si dhe doemos me poezinë e tij.
Kush nuk e ka vlerësuar jetën dhe veprën e Skënderbeut dhe nuk e ka
konsultuar e diskutuar monografinë e Fan Stilian Nolit për Skënderbeun, e cila më
parë se sa për sintezën e shkëlqyeshme të tij, më parë se sa për bibliografinë e pasur
dhe të detajuar ndërkombëtare të tij, do të shquhet për natyrën kritike, për modelin
dhe metodologjinë, për gjedhen dhe përzgjedhjen e diskutimit të temave të mëdha
dhe të vështira historike dhe sidomos për përmasën e përgjegjësisë së diskutimit të
monumenteve historike kombëtare, të cilat më parë se sa personalitet, paraqesin
mitin dhe kultin e paprekshëm të një kombi, vetë kujtesën historike të tij,
referencën identitare (...neve na quajnë epirotas...) dhe shtetërore (Arbëria na
kujton...) të tij.
Kush ka shkruar qoftë edhe sintezën më të vogël të historisë së letërsisë
shqipe gjatë shekullit XX dhe nuk e ka përfshirë krijimtarinë letrare të Nolit, e cila
është shquar për shumësinë letrare e përmbajtësore të saj. Sado e vogël të quhet
vepra e tij poetike për nga vëllimi, Noli ynë e ka pasuruar poezinë e tij më shumë
se sa asnjë krijues i brezit të tij, me përbërës historikë e bashkëkohorë: Skënderbeu,
Bajram Curri, Luigj Gurakuqi, Koloneli Tomson; qytetërues: Skënderbeu; etnitar:
flamuri; dhe mitikë e biblikë: portreti i tij dhe i kundërshtarëve të tij. Prandaj, sado
të veçantë dhe modern të quhen bashkëkohësit e tij (Migjeni, Lasgush Poradeci,
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Ernest Koliqi etj.), në historinë e letërsisë shqipe Fan Noli paraqitet më kompleks
dhe më komplementar se secili prej tyre. Noli, madje ndryshe nga shumë
bashkëkohës të tij, në historitë dhe antologjitë e letërsisë shqipe paraqitet jo vetëm
me poezitë e tij origjinale, po edhe me poezitë, prozat dhe dramat e shqipëruara. Në
përgjithësi kritika dhe madje filologjia shqiptare i ka shquar shqipërimet e tij për
vlerat estetike të tyre, ndërsa unë këtu dua të shquaj konceptin e tij për lidhjet
fundamentale të këtyre përkthimeve me qytetërimin Lindor e Perëndimor të
misionit nolian. Në krijimtarinë letrare të tij, si pak kund tjetër, bashkohen të gjitha
virtytet e tij njerëzore, intelektuale, qytetare dhe krijuese e nacionale: gjuha e pasur,
kultura e gjerë dhe e thellë, mendimi kritik, ironia e skajshme, pasuria e bëmave
jetësore, forca e gjykimit dhe urtia e pushtetit, horizonti i demokracisë planetare
dhe liria e shenjtë e refuzimit.
VI.
Janë disa vite dhe mote të veçanta, të cilat na bëjnë të reflektojmë për të
kaluarën dhe të caktojmë referencat historike, individuale e kolektive. Shekulli i
pavarësisë dhe përvjetori i Nolit, sikur bashkohen për t’i rrëfyer njëri - tjetrit për
bëmat, arritjet, gabimet dhe shqetësimet tona. Përvjetori i Nolit sot kërkon të
përplotësojmë para kombëtarëve të sotëm Nolin shumëdimensional, çfarë ishte:
postrilindas, burrështetas, autoqefalist i formuar sipas formatit Lindor, intelektual i
referencave europiane, dhe pragmatist i bëmave mbi modelet amerikane. Populli
shqiptar gjatë gjithë shekullit XX ka dhënë një numër të madh personalitetesh
përmasash nga më të ndryshmet, por zor të gjesh një personalitet që më parë se sa
njeriun përfaqëson institucionin e kombit, që më parë se sa historinë reflekton të
ardhmen e tij. Ky është Noli ynë, Noli që pret të rikthehet i plotë në jetën tonë:
institucion, sikur ishte! E kjo do të thotë, të kthehet Autoqefalia e Kishës Ortodokse
Shqiptare, fjalësi i parlamentarizmit të vërtetë në institucionet tona shtetërore,
sistemi i demokracisë europiane dhe pragmatizmit amerikan etj. Në të vërtetë, kjo
do të thotë të diskutohet e kaluara jonë dhe të mos politizohen themelet e
qytetërimit tonë! Pikërisht pse Noli ynë ishte njeriu që i zotëronte të gjitha këto, ai
mbeti i yni edhe sot. Dhe pikërisht se këto përmasa largvajtëse populli ynë i ka
trashëguar dhe i ka bërë referenca historike të tij, i ka mbijetuar shumë situata të
vështira në rrugëtimin e tij historik, para të cilave popujt e tjerë, të vegjël si ne, janë
shuar! Ne sot jemi këtu sepse kishim përpara një misionar si Noli, që nuk e ndiqte
prapa Krishtin për ta takuar Hyjin, por i printe popullit të tij, për ta kryer misionin
historik që i takonte!
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QEMAL MURATI

SPROVË PËR NJË FJALOR ETIMOLOGJIK
ONOMASTIK SHQIPTAR
(Etimologji ndryshe për disa etnonime, patronime dhe toponime)
Kur dikush merr të hapë një shteg nëpër pyll, atij i duhet të lërë shumë trungje,
ndryshe nuk shkon gjatë, por njëherësh ai nuk duhet edhe të pandehë se ka
ndërtuar një xhade – thotë albanologu i shquar Johan Georg fon Hahn në studimet
e tij "Albanesische Studien" (Studime shqiptare), Jena, 1854. Në filologji ndodh
shpesh që, për atë që na intereson më së shumti, të dimë më së paku. Dhe kjo
ndodh sidomos në onomastikë e në disiplinën e saj të ngushtë – toponomastikë, në
këto fusha më tërheqëse për filologjinë, të lidhur me fatet njerëzore, me gjurmët e
së kaluarës, me gjuhën, etnologjinë, folklorin, historinë, gjeografinë, sociologjinë,
psikologjinë etj.
Në tërthoret tona gjeografike, siç shprehet linguisti kroat Radoslav Katičić (Katičić
1986: 260), sikurse jeta që është shpesh shumëgjuhësore, shumëgjuhësore duhet të
jetë edhe filologjia dhe, sidomos, toponomastika (emërvendet). Dhe në këtë
vështrim duhet të shpjegohet edhe jeta e toponimeve. Toponomastika, siç është
quajtur me të drejtë “gjuha e tokës”, është disiplina qendrore e filologjisë. Ajo
është një botë emrash të përveçëm, të cilët na flasin për atë sesi janë ndeshur
gjuhët, popujt dhe kulturat, në provincat romake, ilire, greke, trakase, sllave, turke,
shqiptare etj. dhe si janë pleksur e kanë lënë gjurmët e tyre në toponimi.
Toponomastika e truallit shqiptar për shkencën e degëzimeve të ndryshme
albanologjike ka një rëndësi të veçantë dhe parësore, sepse si e tillë paraqet
dokumentin më të vjetër gjuhësor të shqipes, një arkiv të vërtetë historie.
Numri i toponimeve në botë llogaritet të jetë me miliarda (Stamatoski 2000: 7),
kurse në gjeografinë shqiptare ky numër aproksimativisht mund të arrijë vlerën e
qindra mijëra topoleksemave, por ato kanë mbetur ende të paregjistruara, pra rrojnë
në gojë të popullit, me rrezik të madh të bjerren e të zhduken nga faqja e dheut
sikur të mos kishin ekzistuar fare.
Grumbullimi i lëndës toponomastike dhe hartimi i një Fjalori toponomastik
shqiptar paraqet një detyrë të ngutshme për gjuhësinë shqiptare, për institutet
albanologjike dhe për akademitë e shkencave, sepse me zhvillimet e reja
globalizuese rrafshuese edhe kjo pasuri e madhe gjuhe mund të birret, e bashkë me
të të zhduken edhe kujtimet, traditat, legjendat, historia etj.
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Mbi bazën e korpusit toponomastik shqiptar, të qëmtuar vetëm fragmentarisht,
copa-copa, janë bërë hulumtime gjuhësore me vlerë dhe janë arritur etimologji të
qëndrueshme shkencore, të rëndësishme edhe për historinë e gjuhës shqipe. Por në
trajtimin e kësaj problematike, gjithmonë komplekse, ka pasur shpesh edhe
devijime, janë rrahur edhe rrugë të padrejta, jo vetëm nga diletantë të gjuhës nga
dëshira e tyre për të bërë etimologjizime “patriotike”, por edhe nga dijetarë të
shquar. Diletantët që përpiqen të shpjegojnë çdo gjë me gjithçka punojnë pa dobi
për gjuhën dhe për dijen. Shkenca është dije e organizuar – thotë Spenseri. Kurse
Gëte i madh gjerman ka ngritur postulatin e famshëm se në botën moderne “Nuk ka
as art vetëm patriotik, as shkencë vetëm patriotike”.
Për vetë kompleksitetin e lëndës onomastike, në hulumtimin e saj duhet të ndiqen
metoda e rrugë komplekse, që të arrihen rezultate më të drejta shkencore. Në
hetimin e burimit të emrave të vendeve – të fshatrave, qyteteve e krahinave, është
ndjekur përgjithësisht një rrugë e gabuar, që mbështetet kryesisht në fondin e
apelativave – fjalëve të leksikut të përgjithshëm, rrugë kjo që ka çuar në
etimologjizime të pafrytshme dhe groteske. Në kundërshtim me këtë metodologji,
në gjurmimin etimologjik të ojkonimeve (emrave të vendbanimeve) duhet pasur
parasysh ky fakt relevant, që ato janë krijuar kryesisht mbi bazë të emrit personal të
themeluesit, kryeparit ose zotëruesit të vendbanimit përkatës, dhe rrallë të ndonjë
apelativi. Kjo është një dukuri krejt e zakonshme dhe primare në toponomastikë, të
cilën e pohon edhe Prof. Çabej: Katundet fisnore shpeshherë mbajnë emrin e
themeluesit ose banorit të parë të tyre (Çabej 1975: 337). Po kjo vlen edhe për
emrat e qyteteve, të krahinave etj.
Me këtë hov do t`u sillemi disa topikëve të gjeografisë shqiptare, të krahinave e të
rajoneve të ndryshme, te të cilët, ndryshe nga shpjegimet e autorëve të tjerë mbi
bazë apelativash, ne shohim gjetje të reja etimologjike nga fondi i emrave vetjakë.
Në këtë listë janë marrë në vështrim etimologjik rreth 54 patronime, toponime dhe
hidronime: Asamat, Belushi, Berisha, Bitola, Blaku, Bukri, Busavata, Daci,
Danub, Elbasan, Fishta, Garanë, Gostivar, Gucia, Kërçovë, Kraja, Kruja,
Krushova, Kuçi, Lera, Lin, Ljarja, Llëngë/Llungë, Magurë, Mirdita, Obrí, Ohër,
Osllomé, Pejë, Plavë, Prespë, Prishtinë, Pukë, Resnjë, Rinas, Rrjoll, Skudrinjë,
Shkup, Shekullar, Shestan, Shqiptar, Shtoj, Tropojë, Tuhin, Therepel, Valdanos,
Valbonë, Vardar, Varibob, Veleshtë, Veshallë, Vinokash, Vuthaj, Zhelinë.
Asamat – emër fshati në regjionin e Prespës i ngritur buzë këtij liqeni. S. Antoljak,
M. Petrushevski, V. Pjanka, etj. etimologjinë e këtij lokaliteti e lidhin me një emër
grek Aσωµατоι, një engjëlli, që në thelb përmban kuptimin ‘shenjt patrupor, i
patrup’, ku forma primitive do të ketë qenë *Osomati. Emri i topikut Asamat mund
të afrohet me një emër homonim personal, sikundër ndodh kështu përgjithësisht me
ojkonimet, që ruajnë emrin e të parit të tyre të themeluesit. Khs. këtu dhe emrin e
fshatit të paubikuar Asamata në vilajetin Zihna (Stojanovski 1978: 364).
Belushi – Sikundër është shprehur studiuesi, filozofi, atdhetari dhe prifti i njohur
Atë Antonio Bellusci, familja Belushi ishte ndër familjet e para që erdhën në
Frashineto, Kalabri, një familje e madhe që gëzonte shumë privilegje dhe kjo
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familje vjen nga jugu i Shqipërisë, nga Himara, nga Korça. Mbiemri ka qenë
Blushi, por këtu në Itali u bë Bellusci (Belushi). Jemi shumë të nderuar se kemi
familje me mbiemrin Gropa ose Dorsa, pra dora, dhe kjo tregon se të gjithë
mbiemrat tanë kanë rrënjë shqiptare. Kur një njeri thotë unë jam shqiptar, kjo e
tregon edhe vetë rrënja, pra mbiemri. Familja Luci ka mbiemrin Toshku-Toshkrat,
domethënë ka prejardhje nga toskërishtja – pohon Belushi.
Berisha - Familje e lashtë shqiptare, emrin e së cilës e hasim dhe te „Historia e
Skenderbeut“ e M. Barletit. Patronimi Berisha si i shqiptarëve të krishterë
(kryesisht katolikë), ashtu edhe i shqiptarëve myslimanë, është shumë i përhapur
sidomos në Shqipërinë Veriore dhe në Kosovë. Në udhëpërshkrimet e udhëtarëve
dhe të vizitorëve të Shqipërisë Veriore është shënuar Berisha si emër vendi,
vendbanimi dhe fisi në Malësinë e Dukagjinit, më saktë të Pukës. Dijetari dhe
albanologu i madh gjerman Johann G. Hahn, duke udhëtuar nëpër viset e
Dukagjinit në vitin 1863 shënon Berishën si emër fisi shqiptar dhe si emër vendi
ose treve në veprën e tij „Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar“ (Udhëtim
nëpër viset e Drinit e të Vardarit). Pra Berisha në atë kohë emërtonte një fis dhe
një trevë a vendbanim të Shqipërisë Veriore.
Berisha përdoret si patronim dhe si toponim; si patronim a llagap shënon shumë
familje, shumë vëllazëri dhe një fis mjaft të madh shqiptar, ndërsa si toponim
shënon në radhë të parë një trevë të caktuar. Për kuptimin e dytë po shënojmë si
vijon: Në Fjalorin etimologjik shqiptar shkruhet se Berisha sot është vendbanim në
rrethin e Pukës. Në territorin e tij shtrihet edhe fshati Berisha e Vendit. Në këtë
trevë gjendet një fshat tjetër me emrin Berisha e Epërme. Në Malësinë e Gjakovës,
përkatësisht në Shqipërinë Verilindore janë treva e Berishës dhe pylli i Berishës, të
cilat ndryshe quhen “Berisha e Tropojës“ (sipas Xh. Gosturanit). Në Drenicë
(Kosovë) më saktë në komunën e Malishevës janë toponimet: Malet e Berishës dhe
katundi i Berishës.
Sipas Prof. L. Mulakut emri Berishë-a është krijuar nga emri botanik shqip ber me
prapashtesën –ishë, për të emërtuar një vend zakonisht pyll me drunj beri, me lar të
egër; në fillim me kuptim të përgjithshëm, e më vonë u shndërrua në toponim dhe
në patronim, u bë emër i përveçëm, për të emërtuar një vend të caktuar,
përkatësisht një familje të njohur (Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave
filologjike, 37-2007, Prishtinë, 2008).
Në fakt, emri Berisha në truallin shqiptar, me përdorimet e vështruar më sipër, nuk
mund të shikohet ndaras nga emrat e familjeve (patronimikave) romane të
Dubrovnikut Berrisina, Berisna, Brissina, Brixina, Brissigna të shek. XII-XIV
(Jireček 1962: 242).
Bitola - Manastiri (maqedonisht: Битола / Bitola, arum. Bitule) është qyteti i dytë
më i madh në Maqedoni, që ndodhet në pjesën jugore të vendit, i njohur si Qyteti i
Konsujve, në të cilin është krijuar Alfabeti shqip (1908). Manastiri ndodhet në
arteriet më të rëndësishme të Ballkanit, dikur i banuar ndjeshëm dhe nga popullsia
arbërore. Në rrymë të shekujve, në varësi nga sundimtarët e ndryshëm, ky qytet ka
pasur shumë emra. Gjatë periodës së sundimit osman, turqit dhe shqiptarët e kanë
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quajtur Маnastir, emër që e huazuan nga grekët Μοναστήρι. Emërtimi sllav
Битола, onomasticienët sllavë shprehen të ketë dalë nga Обител “familje”, që në
mesjetë përdorej me kuptimin “bashkësi e monasve, familje përkatësisht manastir”,
pra nga manastiret e shumta që ka pasur në qytet dhe rrethinë. Sipas tyre, në
rrjedhën e kohës, zanorja o do të ketë rënë nga shqiptimi i fjalës „Обител“, dhe
emri i qytetit mbeti Битола, por nuk e shpjegojnë si ka mundur të bjerë ai tingull i
theksuar në fillim të fjalës, dhe e të jepte o. Udhëpërshkruesi arab Abu Abdalah
Muhamed al-Idrizi në shek. 12 shkruante: „Duhej të udhëtohej dy ditë në lindje që
të arrihej nga Ахрид (Охрид)
në Бутили (Битола). Бутили është i
jashtëzakonshëm dhe qytet i bukur“. Sipas shënimeve të Marko Cepenkov, qyteti
Битола emrin e vet e ka marrë sipas poseduesit të madh të pronave (feudit) Тољо,
i cili ka pasur kështjellën e vet afër vendbanimit të sotëm Буково.
Në fakt, topiku Bitola duhet të përmbajë një emër vetjak homonim, me burim
shqiptar ose roman, Butil, Bitol, khs. dhe antroponimin roman Bitiola uxor Petri
Mote, në Rab 1342 (Jireček 1962: 150), dhe patronimin Bitoljanu (Vanja
Bitoljanu).
Blaku – mbiemër familjar në Kosovë. Patronim me prejardhje romane Blancus, me
rënie të –n-së, që ruhet dhe te Frang Bardhi (Latin: Franciscus Blancus, Italian:
Francesco Bianchi) (1606–1643), ipeshkvi, shkrimtari, leksikograf, folklorist dhe
etnograf shqiptar nga Kallmeti ose Nënshati Zdrimës, autori i të parit "Fjalori
latinisht-shqip" (1635) dhe "Apologjia e Skënderbeut". Khs. këtu dhe emrin
personal Blanca në Dubrovnik në shek. XV, e Blanculinus, Zarë 1289 (Jireček
1962: 151).
Bukri – fshat i zhdukur në sinorin e Brodit, afër Kërçovës. Nga ep. Bukur. Në
truallin gjuhësor maqedonas, në sistemin onomastik, me apelativin e albanizmit
bukur del të përmendet dhe Bukur si emër vetjak, si mbiemër Bukurovci dhe si
toponim Bukurci fshat në Shkup, të cilin e regjistron A. M. Selishçevi
(Makedonskie kodiki XVI-XVII vekov, Sofija l933, f. 26), e që sipas tij përmban
emrin vetjak të ndonjë vllehu Bukur (Nasteva 1977).
Busavata – vendbanim në pjesën perëndimore të Kamenicës së Kosovës. Rrjedhur
nga një emër personal Busa, që si emër familjar Bussa del të përmendet dhe në
qytetet e vjetra të Dalmacisënë nga viti 1295, në Kërk (Jireček 1962: 254), dhe me
gjasë nga ep. Vata, një kompozim nga Busa-Vata. Kjo kur të kihet parasysh dhe
fakti që ngulimet e vendbanimeve zakonisht kanë emrat e të parëve të tyre që i
kanë themeluar. Prandaj, ndonjë shpjegim tjetër që Busavata të lidhet me pus a me
bos-a-vatë (basa dheu + vatë “kasolle”) (Maliqi 2008: 10), janë të pambështetura.
Daci - Emër familjeje dhe mbiemër familjar mjaft i përhapur në trojet shqiptare: në
Dibër (Maqedoni), në Kaçanik (Kosovë), në Preshevë etj. G. Majeri në Fjalorin
etimologjik të gjuhës shqipe (2007: 111) fjalën dac “maçok” të gegërishtes e merr
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ndoshta si një hipokoristik të një emri të përveçëm mashkulli, por nuk e ka të qartë
se cili. Për krahasim afron serb. Doca si trajtë përkëdhelëse e Dobroslav.
Danub – lumë që rrjedh nëpër shumë vende dhe shumë popuj të Evropës, të cilët i
kanë dhënë emra të ndryshëm. Gjermanët i kanë dhënë emrin Dunau, në Austri dhe
Hungari ky lumë bëhet Dunu, në Serbi dhe Bullgari sllavizohet Dunav, përgjatë
Rumunisë rrjedh si Dunare (Dunăre), dhe në fund në Detin e Zi derdhet rusisht si
Dunai (Dunaй). Shqiptarët përdorin Danub, kurse shqipja popullore Tuna, si
huazim nga turqishtja.
Ky hidronim në periodën latine njihej me emrin Danuvius, me të cilin në periodën
e Perandorisë Romake shënjohej rrjedha e epërme e Danubit. Emri latin Danuvius
njihet me prejardhje nga keltishtja, në të cilën gjuhë ky emër kishte vlerën
semantike “lumë”. Kjo hidroglosë kelte është e afërt me nocionin “ujë i madh”
edhe me disa gjuhë të tjera, si p.sh. osetisht ‘don’, prej nga rrjedh dhe emri rus i
lumit Don.
Elbasan – qytet në Shqipërinë e Mesme. Përmendet në shek. II të erës së re me
emrin Scampa (Scampis). Në itineraret rrugore të shek. III-IV del me emrin
Hiscampis. Qyteti mori emrin e sotëm Elbasan më 1466, kur Sulltan Mehmeti
rindërtoi kalanë e qytetit (Fjalor enciklopedik shqiptar, Tiranë, 1985, 232).
Në Kodikun e Manastirit të Treskavecit të Prilepit, të shek. XVII-XVIII e hasim
me trajtën Grad` Elibasan` (qyteti Elibasan) (Spomenici za srednovekovnata i
ponovata istorija na Makedonija, Tom IV, Institut za istražuvanje na
staroslovenskata kultura – Prilep, Skopje, 1981, 230). Tek emri i këtij topiku ne
shohim një kompozit të emrave personalë Eli(as)/ Heli(as)/ dhe Baso/ Base me
prapashtesën –an, që i hasim si antroponime patronimika dhe në qytetet e
Dalmacisë në periodën e mesjetës (Jireček 1962: 165, 148).
Fishta – mbiemër familjar në Zadrimë të Shqipërisë e në Dibër të Maqedonisë, të
cilin e mban dhe shkrimtari i shquar Gjergj Fishta, ky sipas emrit të fshatit Fishtë
në këtë rrethinë të Tejdrinit. Është një zgjerim me –ta femëror i apelativit fis-i, një
term nga fusha familjare, që si i tillë ka kaluar në funksion antroponimi e patronimi
Fis-i, khs. Si te Gjergj Fisi (Georgus Fissi, viti l403, sh. K. Ashta, Disa të dhëna
mbi fjalën e shkruar të arbërishtes si periudhë e mesme e historisë së gjuhës
shqipe, Konferenca e dytë e studimeve albanologjike, Tiranë, l969, l44); Fistani
mbiemër familjar në Shkodër. Për patronimet me –ta khs. Dhe Kush-ta (nga Kus-i,
Kush-i), Kish-ta fshat në rrethin e Gramshit etj. Ndërkaq, përafrimi i këtij topiku e
patronimi Fishta me fiq-shta (Topalli 1995: 307), mendojmë se është i
paqëndrueshëm.
Garanë (maq. Garani) – fshat në verilindje të Kërçovës, i banuar me popullsi
shqiptare. Petar Hr. Ilievski e shpjegon nga *Gorani, me reflektim të o-së në a, që
është një etimologji e pambështetur dhe absurde, sepse dhe te popullsia
sllavomaqedonase njihet si Garani e jo Gorani. Emri i këtij topiku rrjedh nga një
emër personal Gar, Garan “i zi” (Murati 1999: 83), një antroponim me përdorim të
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shpeshtë në këto anë, khs. p.sh. Arat e Garanës – ara në mal në Novosell të
Kërçovës, Mullëjni Garanës – dikur mulli afër fshatit, pronë e njëfarë Garane, tani
s’ka mulli (Kolibare, Kërçovë), Gari – lokalitet në Dibër, Garjan – kodër në
Kumanovë, etj.
Gostivar – qytet në Maqedoninë Perëndimore, në Pollogun e Epërm, prej nga
buron Vardari. Rreth këtij emri janë thurur disa hamendësime. Sipas një legjende,
emri i këtij topiku rrjedh nga sll. Gosti “mysafir”, edhe turq. Gostivar “miq ka”,
pra “Qyteti i miqve”. Sipas një hamendësimi tjetër, Gostivari ka marrë emrin nga
një vajza e ardhur nga Tivari (Gocë + Tivar), që për venbanim ka zgjedhur këtë
qytet (bazuar në shkrimet e Abdylhaqim Doganit). Nga pikëpamje shkencore, këto
janë etimologji të dëshirueshme, por të paarsytueshme.
Gostivari ka qenë qytet i lashtë, që njihej në krye të herës me emrin antik Draudak,
emër ky që nuk arriti të mbijetonte deri në kohën e sotme dhe ta ruante
vazhdimësinë; u bjerr në antikën e vonë, sikundër dhe shumë emra të tjerë antikë të
qyteteve: Oenej për të sotmin Tetovën, Uskana për Kërçovën etj., për t’u shfaqur
në mesjtë me emrin Gostivar, sigurisht pas shek. X, që e mban edhe sot. Me këtë
emër të mëvonshëm Gostivar del të përmendet në burimet shkrimore qysh më
1313, porse ky topik do të jetë më i moçëm sigurisht edhe për ndonjë shekull më
parë. Në shek. XVI (1568) Gostivar del si emër fshati në Nahihen e Tetovës
(Nahye-i Kalkandelen), sh. Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot narod,
Opširen popisen defter za Skopskiot sandžak od 1568/69 god., Tom VI, Knjiga I,
Skopje, 1984), që domethënë asokohe ky qytet kishte përmasat e një lokaliteti të
vogël.
Me emrin e topikut tonë në vështrim Gostivar lidhen dhe disa toponime,
antroponime dhe patronime të tjera të truallit shqiptar: Guri i Gostilës – në fshatin
Vollkovi të Rekës së Epërme të Gostivarit, Gostivishti – fshat në rrethin e
Kolonjës, Goskovë – emër fshati në Korçë, Gostima – fshat në rrethin e Elbasanit,
Gosnishti – emër fshati dhe mbiemër familjar në Përmet, Gosti – emër familjeje në
Kotorr që dëshmohet në shek. XIV (Jireček 1962, 289), që kanë për etimon një
emër personal Gos/ Gost/ Gosk/ Gostil, ky rrjedhur mbase nga apelativi sllav gost
“mik”, khs. sikurse dhe mbiemri familjar Miku te arumunët, i dalë nga apelativi
“mik”. Fakti që ky emër personal është i burimit sllav, nuk do të thotë se dhe
personi që ka bartur një emër të tillë ka qenë i etnikumit sllav, sepse është e njohur
se dhe personat shqiptarë mbanin emra sllavë, - e mbajnë edhe sto, - për shkaqe të
njohura historike, administrative e fetare, por kurrë nuk ka ndodhur e kundërta, që
sllavët të mbanin emra shqiptarë. Me këtë duam të ritheksojmë konstatimin e
njohur shkencor se jo çdo toponim që mban emër sllav patjetër duhet të jetë i
proveniencës sllave, sepse shumë emërtime gjeografike vetëm dukën e kanë sllave,
porse viset përkatëse kanë qenë të banuara me shqiptarë, khs. p.sh. Novaci –
albanski katun kaj Prizren (Spomenici 1981: 74, 336, 364). Në pikëpamje të
zhvillimeve fonetike, topiku Gostivar (rrjedhur nga Gost+var) nuk ka ndonjë
moshë shumë të vjetër, për arsye të ruajtkes së s-së të pandryshuar në sh, një rregull
kjo që përbën një kriter të sigurt për të dëshmuar moshën e fjalëve e të
topoleksemave.
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Gucia – lokalitet në Malin e Zi (sll. Gusinje). Topik më i ri dhe ai Gucia e Re –
fshat në rrethin e Shkodrës. Rrjedhur nga një emër vetjak Gus-i, që haset dhe në
patronimin e vjetër shqiptar Matagusi, -sii, -xii, në dokumente të vjetra të
Dubrovnikut dhe të Venedikut, Mataguzhi – familje në Podgoricë në Malin e Zi,
tani e serbizuar (Jireček, Romani u gradovima Dalmacije 49) – si element i dytë i
patronimit kompozitor. Procesi i kalimit të elementit shqiptar në atë serb me rrugë
të ndryshme asimilimi ka ndodhur te shumë fise të Malit të Zi, në Kuç etj., si p.sh.
te Piperët, te Vasojeviçët etj.
Kaçanik - qytezë në jugë të Kosovës, e vendosur në grykën e lumenjve Nerodimje
dhe Lepenc, në rrugën kryesore që lidh Prishtinën me Shkupin. Në komunën e
Kaçanikut, pranë kësaj qyteze, është dhe një vendbanim Kaçaniku i Vjetër. Sipas
etimologjisë popullore, emri i këtij topiku shpjegohet me apelativat Kaça e Nikës,
duke e argumentuar këtë dhe me praninë e topikëve të tjerë në këto anë si Livadhet
e Nikës. Në thelb, edhe te ky topik ruhet një emër vetjak homonim, Kaçanik, ky
nga Kaçan, Kacan dhe prapashtesa sllave –nik. Sot del të përdoret dhe si emër
personal Kaçanik, khs. Kaçanik Gjuriqi (Tropojë).
Kërçovë - Kërçova në antikë njihej si qytet në Penesti me emrin Uscana, Hyskana,
Uskana (te Poliby, sh. Ilirët dhe Iliria te autorët antikë, Prishtinë, 1979), që me
bjerrjen e emrit të kryehershëm shfaqet emri i ri që mban sot.
Emri Kërçovë del për herë të parë në shekullin e 11-të (1018) me formën Kiçava,
Kicavis në krisobulën e perandorit bizantin Vasilit II, që më vonë njihet dhe me
forma të tjera Kirçeva, Kriçeva, Krçova, Kërçovë, Kiçevo (Smiljanić 1935, 410).
Nga këto, te popullsia shqiptare e vendit mbizotëron trajta Kërçovë, ndërsa te ajo
maqedonase Kičevo.
Ballkanologu i njohur maqedonas Petar Hr. Ilievski (Ilievski 1988: 513) te ky topik
sheh një emër me burim sllav Kič- *kyk- “kuk, okuka, zavoj, krivina” (kthesë, lak),
në kuptimin e “kthesës që bën lumi rreth kalasë së këtij qyteti”, dhe sufiksi sllav –
ava, i cili zakonisht shenjon “ujëra” dhe “lumenj”, khs. si te Boshava, Morava,
Nishava, Opava. Etimologjia e Ilievskit që niset nga format Kičava (*Kyk-i-ava), e
që me një r epentetike dha Kirçava, na duket e paqëndrueshme dhe e pambështetur
mirë.
Topiku Kërçovë me format e prura këtu sipër është një emër i ri gjeografik i
periodës mesjetare, të cilin e ndeshim të shtrihet edhe në tërthore të tjera
gjeografike, khs. këtu dhe Krçovo – fshat në verilindje të Demir Hisarit (Turski
dokumenti za instorijata na makedonskiot narod, Opširen popisen defter od XV
vek, tom IV, Skopje, 1978, 110), Krçovica – fshat i paubikuar në Vilajetin e Shkupit
(Turski dokumenti za instorijata na makedonskiot narod, Opširen popisen defter
IV, 1467-1468, Skopje, 1971).
Forma primare e këtij topiku do të njihet të ketë qenë ajo Kirçevo, rrjedhur nga një
emër personal i proveniencës bizantine Kir-, Kirçe, gr. kirje “zotëri”, dhe sufiksi
sllav –ovo që shpreh kuptimin e përkatësisë, në thelb “vendi a lokaliteti i Kires,
Kirçes”. Te trajta e sotme Kërçovë e shqipes kemi të bëjmë me zhvillimin fonetik
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ë:i: Kirçevo – Kërçovë, ndërsa te ajo sllave me sinkopim të sonantes r: Ki(r)çevo –
Kiçevo për arsye lehtëshqiptimi. Ndërkaq trajtat Kiçava e Kicavis që dëshmohen në
burimet bizantine të shek. XI nuk do të thotë të jenë patjetër më të kryehershme,
mund të jenë shformime fonetike të Kirçeva. Sa për sufiksin –ava mund të thuhet
se nuk ka si të shprehë “ujëra” dhe “lumenj” kur bëhet fjalë për këtë lokalitet të
tipit të qytetit a fshatit. Lumi që kalon krejt në skaj të Kërçovës është fare i vogël
dhe nuk bën kurrfarë “kthese” rreth kalasë së këtij qyteti, sa të përbënte një element
aq të rëndësishëm dhe për vetë emërtimin e këtij lokaliteti.
Trajta e topikut Kërçovë (maq. Kičevo) nuk është e burimit sllav, siç parapëlqejnë
ta shpjegojnë kështu autorët maqedonas, por e fondit leksikor josllav a parasllav.
Kraja – krahinë etnografike shqiptare në Malin e Zi, në rrafshin që zbret në anën
lindore të malit të Rumisë deri në breg të liqenit të Shkodrës. Përfshin fshatrat e
Ljarjes e të Shestanit, dhe vendbanime të tjera si Arbëneshi, Ostrosi (kryeqendra e
Krajës). Mendohet se nga kjo krahinë është Gjon Buzuku (Fjalor enciklopedik
shqiptar, ASHSH, Tiranë, 2008). Përdoret dhe si patronim Kraja (Marie Kraja,
Osman Kraja etj.). Petar Skok (1972) Kraja e Krajina (Bosnjë) i shpjegon si terma
terreni sll. kraj “anë, fund, krahinë”, leksemë, sipas tij, që u përhap dhe në
antroponimi: Krajinus (sh. 14). Krajis(l)av, Krajko, Krajša, Krajo, Kraja.
Topiku ynë në vështrim Kraja formon vetëm një homonimi të rastit me sll. kraj,
por nuk është e gjasshme të ketë ndonjë lidhje me të. Sikurse shumë emra të tjerë të
terrenit, edhe Kraja në thelb do të ketë dalë nga ndonjë antroponim homonim
Kraja, mjaft i shpeshtë në trojet shqiptare në periodën e mesjetës. Kështu, në
defterët osmanë të vitit 1568-69 gjejmë: Gruban Krajo (në Mëhallën Gjon të
Prilepit), Krajko (emër vetjak në fshatin Llazhec të Manastirit), Krajallar – llagap
në Nistrovë të Rekës së Epërme të Gostivarit. Në fsh. Moglani të vilajetit të Seresit,
në vitin 1464/65: Murta (Morita), i biri i Krajo (Stojanovski 1978, 196); Krajna
(Kranéja) emër fshati në Sanxhakun e Delvinës (Demiraj 2008: 482), etj.
Kruja - qytet shqiptar dhe kryeqendër e rrethit po me të njëjtin emër. Shtrihet 20
km në veri të kryeqytetit shqiptar Tiranë. Kruja njihet si kryeqendra e rezistencës
ndaj pushtuesve osmanë gjatë kohës që Skënderbeu udhëhiqte këtë rezistencë.
Emri Krujë mendohet nga disa ta ketë origjinën nga fjala krua (burim uji), si
formim analogjik me këtë leksemën e fundit. Banorët e Krujës i thërrasin vetes
krutonë ose krotonë, kurse në gjuhën zyrtare banorët e Krujës quhen krutanë. Për
rrjedhojë, emri topik Krujë pa dyshim është refleks i emrit personal Cruta, që
dëshmohet në Ulqin dhe te Georgius Cruta (1515) (Jireček II 272), që përmes një
forme femërorizuese me –ja nga *Krut-ja u përftua trajta e sotme Krujë. Khs. dhe
Kruta mbiemër familjar në Vlorë (Beniamin Kruta), Krutja – fshat në rrethinën e
Lusnjës, Krytha – fshat në komunën e Ulqinit.
Krushova – fshat në malësinë e Gorës (Shqipëri), që ka si qendër banimi më të
afërt fshatin Shipckë. Sipas Dhimitri Bello te ky topik kemi të bëjmë me një
emërtim me etimologji sllave, nga kruša “dardhë” dhe prapashtesa sll. –ovë, si te
Kapinovo, Krushevo etj. (Bello 2010, 674).
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Topikët e këtij tipi që përmbajnë një Krush-o janë mjaft të shumtë, khs. si dhe:
Krushevë (qytet në Maqedoni), Krushinë (Kërçovë), Krushopek - fshat në malësinë
e Shkupit etj., veçse te këto do parë një bazë antroponimike Kruso/ Krusho, e jo
leksemën sllave kruša “dardhë”.
Kuçi – dikur Nahije, një emërtim që studiuesit e Malit të Zi e përdornin për
krahina të ndryshme të tij. Krahina e Kuçit përmendet për herë të parë në
Krisobulat e Deçanit më 1330. Në hetimin e gurrës së këtij emri topik nga studiues
të shumtë, mendimi më i përhapur është ai që prejardhjen e tij e nxjerr nga mbiemri
“i kuq” i shqipes, duke menduar se kemi të bëjmë me një truall të kuq. Kur merr të
gjurmojë prejardhjen e këtij emri topik, prof. Idriz Ajeti (Ajeti 2010: 82) sheh te ky
topik të përmbahet jo apelativi “i kuq”, por një apelativ tjetër kuç “vorbë, kuth”, me
kuptim të figurshëm metaforik “vend i ngulitur në një gropë, në një luginë, që i
përgjigjet vorbës e vorbëtinës”, me një zgjerim të fushës semantike.
Tek emri i këtij fisi të madh shqiptar, që ka degët e tij pothuajse në të gjithë
Shqipërinë, në Malin e Zi, në Kosovë, i cili del shpesh në onomastikën shqiptare
me format: Kuç, Chiuchi, Chuci, Chucchi, Cucci, Cuchi, Cuchii, Cucçi, Cusi,
Cussi, Cuzi, Cuzzi, Cuycia, Chuchovich, Cucouich, Kusich; Kuçi (Berat), Kuçi
(Thesprotia), Kuçi (Vlorë), etj. nuk ka si të mos shihet një emër vetjak homonim që
i ka emrin krahinës. Gjendet i shkruar si mbiemër "Petrus Kuç", pranë Tuzit. Në
vitin 1335, por edhe në vitet 1416-1417 shfaqet si komunitet me emër të preferuar
"Cuzi", Kuxi, në përbërje të Zetës superiore (Lartë). Ndërsa në vitin 1467 gjejmë të
shënuar një Pietro Kuçia (Cucia) në mes kryetarëve të kolonisë shqiptare, të kaluar
në Sicili (itali). (Gazeta "Malësia", prill 2001). Khs. dhe emrat familjarë në qytetet
e vjetra dalmatine Cuçeta në Dubrovnik: Petrus de Mauressa Cuçeta (1312),
Cucilla, familje e Zarës në shek. XII-XIV: Cuzilla 1129; Cerna Cucille 1175-1183
(Jireček 1962: 272).
Lera – emër katundi, me banorë shqiptarë toskë, në rrethet e Manastirit (Skok,
Glasnik Skopskog Naučnog Društva 2, 1927, 287). Lera – kullosë malore në Rekën
e Epërme të Gostivarit (2197 m.). Topik më të njëjtin emër dhe Leran për një fshat
që lidh bazënin e Vranjës me atë të Kumanovës. Përdorur dhe si ofiq e si mbiemër
familjar Lera, Lerevitet – lagje në fshatin sencë të Rekës së Epërme të Dibrës. Këtë
topoleksemë Çabej (Çabej I 1976, 315) e afron me fjalën shqipe lerë “zhul, zdral,
ndyrësi”, kjo në thelb nga lyej. Krahasimi i tillë është krejtësisht i pamundshëm,
kur dihet që emrat e vendbanimeve nuk formohen nga folje, por përgjithësisht
ruajnë në thelb një emër vetjak homonim, khs. dhe emrin e qytetit Follorinë (maq.
Lerin), shumë pranë Manastirit, në Greqi.
Lin - fshat në jugperëndim të Liqenit të Ohrit, afër Pogradecit, në territorin e
Shqipërisë. I. Duridanov këtë topik e bie të ardhur nga një emër iktiologjik lin “lloj
peshku” (tinca vulgaris) (Pjanka 1970: 7), ndërsa G. Fiaccador e shpjegon si refleks
të emrit antik Lychnidos – qytet në Iliri, i vendosur në bregun perëndimor të këtij
fshati, ku janë gjetur dhe mbetje të një bazilike të madhe (sh. Ohrid i Ohridsko niz
istorija, Kniga prva, Institut za nacionalna Istorija, Skopje, 1985, 69, 76). Nga
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shumica e dijetarëve që janë marrë me etimologjinë e këtij emri, si V. Tomashek, J.
Ivanov, I. Duridanov, St. Mladenov, L. Miletiç, H. Bariç, E. Hamp, trajta
Lychnidos shpjegohet si një paraformë e emrit të qytetit të sotëm të Ohrit, me
ndërmjetësi të shqipes të rotacizmit të n-së guturale në r. Te topiku i sotëm Lin ne
shohim të përmbahet një emër personal homonim i proveniencës romane Licinius,
që del të përmendet dhe në qytetet e vjetra të Dalmacisë prej. Shek. IX-XV (Jireçek
1962, 117).
Ljarja – fshati më i madh i krahinës së Shestanit. Në regjistrimet e mëhershme
venedikase del me formën Livari (Dabaj, Shestani l4l). Dijetarët që i janë sjellë
këtij topiku të Krajës gjykojnë që Ljare rrjedh nga fjala shqipe livare, livaria me
kuptimin katarakt, ujvare, si një compositum, nga prefiksi l+var (=le, la,li),
la+vjere (Ajeti, Zhvillimi historik i së folmes gege të Arbëneshëve të Zarës, 6l).
Edhe te emri i këtij topiku do parë një emër vejtak Lar/ Ljar, deminutiv nga
Laurentius, Laurus, Lauro, Laure (Jireçek Romani l76).
Llëngë ose Llungë – toponim në rrethin e Pogradecit. Albert Riska (Riska 2004, 7)
shprehet se trajta fonetike Llëngë i përket “dialektit” të banorëve të fshatit dhe
dëshmon se ngulimi u përket, me siguri, grupit të quajtur në Shqipëri “çobenj të
vendit” ose grupit të vllehve të Grabovës. Sipas tij Llëngë është varianti dialektor i
mbiemrit i gjatë, që në “dialektin” e “çobenjve të malit” del me variantin llung, nga
vjen varianti dytësor i toponimit (Llungë). Për sa i përket topikut Llëngë, kuk ka
dyshim se rrjedh nga një emër vetjak Lungo, Longo, i burimit roman, që del dhe në
qytetet e vjetra të Dalmacisë në vitin 1335 (Jireček 1962: 297), dhe jo nga ndonjë
apelativ me kuptimin e vështruar më sipër.
Magurë – vendbanim i rajonit të Lipjanit; kodër e vogël e izoluar, e përhapur
gjithandej ku ka pasur ekspansion pastoral arumun. Nga arum. Măgură “magulë”,
me rotacizmin e l-së në r.
Mirdita – krahinë etno-gjeografike në Shqipërinë Veriore. Deri në shek. XVII
quhej edhe Dukagjin. Emri Mirditë nis të përmendet në shek. XVI (Fjalor
enciklopedik shqiptar, Tiranë, 1985).
Rreth shtjellimit të këtij topiku janë bërë etimologjizime të shumta, por pa goditur
në shenjë, që shëmbllejnë më shumë me etimologjinë popullore. Historiani i madh i
popujve të Ballkanit, çeku Kosntatin Jireçek, bashkë me V. Tomashekun, emrin
Mirdita (fisi) e lidh me leksemën Marditi, fjalë arabe Marid sh. Marada
“kryengritës”, depërtuar përmes greqishtes bizantine, e që u mbështetka në
kuptimin e asaj, që një lagje shqiptarësh nga kjo krahinë, e organizuar në njësi
speciale, mercenare, do të ketë luftuar nën flamurin e Bizantit kundër arabëve si
kryengritës (Marid, Marditi). Kësaj etimologjie i jep fletë (e mbështet) edhe I. Ajeti
(Shqiptarët dhe gjuha e tyre, ASHAK, Prishtinë, 1994, 153): “Për mendimin tonë,
nuk ka kurrfarë vështirësie që nga emri i formacioneve të rregullta luftarake, i
specializuar të mos shtrihet për gjithë krahinën”, por, siç do të shtjellojmë më
poshtë, me pa të drejtë, pa argumente të qëndrueshme shkencore filologjike. Edhe
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një gjykim tjetër që na jep etimologu kroat P. Skok, që topiku dhe fisi Mirdita
rridhka nga formula e përshëndetjes “mirëdita”, është krejt i pabazë dhe si të
thuash mbytet në etimologji popullore (P. Skok, Etimologijski Rječnik hrvatskoga
ili srpskoga jezika, Zagreb, 1971).
Krahinat e marrin emrin e tyre përgjithësisht prej fisit, e fisi prej ta parit të vet. Nga
kjo nuk bën përjashti mas emri Mirdita, që së pari do të ketë qenë emër fisi, e
pastaj krahine. Emri i fisit Mirdia, sipas një gjenealogjie të regjistruar për këtë fis
nga Julija Vladimirovna Ivanova (Severnaja Albanija v XIX načele XX v.
Obščestvennaja žizn., Moskva, 1973, 32), rrjedh nga një emër personal Mir Diti,
ngjizur me kohë në Mirdita të femërores, e ky sipas drurit gjenealogjik i dalë nga i
pari Mur Deti > Dit Muri > Zog Diti > Mir Diti > Mirdita (Münchner Zeitschrift
für Balkankunde I Band, 1978, 31.).
Po e sjellim këtu të plotë skemën gjenealogjike të fisit Mur Deti të Dukagjinit të
Epërm, prej nga e ka prejardhjen Mirdita e sotme, ashtu siç e ka regjistruar
studiuesja bullgare V. Ivanova në vendin e cituar.
Mur Deti
Pog Muri Dit Muri
Kol Poga Lek Poga Mark Diti Zog Diti Mir Diti
Stamm Stamm Stamm Stamm Stamm Stamm Stamm
Berisha Merturi Shoshi Shala Mirdia Thaçi Toplana (Q. Murati 1999).
Obrí – vendbanim i rrethinës së Drenicës (Kosovë). Sipas etimologut kroat Petar
Skok, topik që reflekton emrin e fisit turko-tatar Avar, Avaroi, që fonetikisht dha
Obar, pl. Obri (Skok ERHSJ II 535).
Ohër, sll. Ohrid - emri i sotëm i këtij qyteti paraqitet me etimologji të
diskutueshme e të paqartë. Një lagje dijetarësh (V. Tomashek, J. Ivanov, St.
Mladenov, L. Miletiç, H. Bariç, E. Hamp) te ky emër shohin një vazhdimësi të
drejtpërdrejtë të trajtës antike Lychnidos, me ndërmjetësi të shqipes të rotacizmit të
n-së pas guturalit në r, karakteristikë kjo vetëm për toskërishten, ku përfshihet dhe
topiku ynë në vështrim; Te Stefan Bizantini jepet ky shënim për emrin e qytetit dhe
liqenit Lychnid: “Lychnidos në gjininë mashkullore – qytet në Iliri, në gjinë
femërore – liqen. M. Fluss e H. Kiepert te Lychnidos shohin fjalën shqipe-ilire
liqen-i (Ohrid 1985: 69). Ndërkaq, disa studiues të onomastikës maqedonase, si V.
Pjanka e Petar Hr. Ilievski, mbajnë qëndrimin që ky emër është me prejardhje
sllave, i dalë nga një paraformë e rindërtuar prej tyre *O(kolu)hrid “rreth kodrës”
(f. 423, 502). Argumentet për prejardhjen sllave të këtij topiku, sipas gjykimit të
Ilievskit, përmblidhen në këto pika: 1. Me këtë emër në jugun sllav njihen dhe tri
vende të tjera, të cilat nuk kanë kurrfarë lidhjeje me Lychnidos: O(h)rid në
rrethinën e Mihailovgradit (Bullgari), Ahridos në rrjedhën e lumit Arda te Rodopet,
dhe Orid – fshat i vogël në Shabac (Serbi), dhe 2. Po të kishim të bëjmë te emri i
këtij qyteti shq. Ohër, sll. Ohrid me ndërmjetësi të toskërishtes për punë të
rotacizmit të n-së, atëherë përse një rotacizëm i tillë nuk ka ndodhur dhe tek emri i
fshatit Lin, që ndodhet më afër mjedisit toskë.
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Përafrimi i formës sllave Ohrid, shq. Ohër me *O(kolu)hrid nuk është aspak i
gjasshëm, sepse formanti –id reflekton trajtën e vjetër –idos (të Lychnidos), jo
ndonjë rid “kodër”, që në shqipen te Ohër nuk është ruajtur ai formant, për shkak të
shqiptimit nistor të këtij topiku Óhër. Po të ishte ky një topik i burimit sllav,
atëherë edhe në shqipen do të ruhej forma e ngjashme sllave Ohrid. Emërtimet
gjeografike të tipit O(h)rid, Ahridos e Orid që sjell Ilievski, për disa lokalitete në
Bullgari e në Serbi, nuk kanë asnjë lidhje me Lychnidos e me Ohrid, Ohër, me të
cilat paraqesin vetëm homonimi të rastit; këto janë formime toponimike të reja,
rrjedhur nga emra personalë, khs. këtu p.sh. antroponimet e tilla si: Bozhiq Hrid,
Boge, i biri i Hrid-it në fsh. Rupel, në Vilajetin e Demirhisarit, në vitin 1464/65
(Stojanovski 1978, 79). Sa për çështjen e rotacizmit të shqipes se pse kjo dukuri
gjuhësore nuk ka përfshirë dhe emrin e fshatit Lin, por vetëm atë Ohër, Ohrid, këtu
duhet të kihet parasysh kriteri i shtresimit kronologjik të toponimeve. Te format
Ohrid, Ohër kemi të bëjmë me reflekse të zhvillimit të hershëm fonetik të trajtës
antike Lychnidos, në kohën kur ka vepruar rotacizmi i shqipes (deri në shek. VIIVIII). Përkundrazi, toponimi Lin, si emër fshati, paraqitet me një moshë shumë më
të re, që është formuar në periodën mesjetare pasrotacizmit, pra në kohën kur kishte
pushuar së vepruari kjo dukuri fonetike e shqipes.
Osllomé, maq. Oslomej – vendbanim në verilindje të Kërçovës. Në një defter turk
të Sanxhakut të Shkupit të vit. 1568-69 e gjejmë të regjistruar me formën
Oslomnica (1988). Rrjedhur nga një emër personal homonim Oslom, ky një
shformim metatetik i emrit me burim roman Salomon, Solomon, khs. këtu dhe
Kisha e Shën Salomo në veri të Shqipërisë (Jireçek 1962). Në materialin onimik të
Panajot Gjinovskit për Rekën hasim dhe emrin vetjak femëror Solomija
(Stamatoski 1990).
Pejë (serb. Пећ, Peć, turq. İpek) - qytet në pjesën veri-perëndimore të Kosovës.
Afrimet me lat. Pescium e Siparantum, e greq. Episkion (Επισκιον), që i janë bërë
këtij emri, janë të mbështetura në pikëpamje të fonetikës historike dhe si të tilla
dalin të paqëndrueshme. Etimologjisë së këtij topiku i sillet dhe I. Ajeti, sipas të
cilit: “Emri i qytetit të Pejës, turq. Ipek, është përshtatje fonetike e emërtimit
sllavisht të tij – Peć, që semantikisht lidhet me peć – pečina “ngushticë a shteg i
thellë mali ku mund të kalohet, vend i ngushtë e i thellë midis dy maleve zakonisht
gjatë rrjedhës së një lumi a përroi” (Ajeti 1994, 68). Mendimet e tjera që në kohë të
fundit janë shfaqur për burimin e këtij emërtimi, - gjithnjë sipas këtij gjuhëtari, shkencërisht nuk kanë kurrfarë mbështetjeje shkencore.
Në serbishten shpjegimi i Peć me “furrë ose shpellë” (ang. furnace, cave), duke e
lidhur pas gjasave emrin e këtij qyteti me shpellat e kanionit të afërm të Rugovës,
nuk shkon aspak përtej etimologjisë popullore. E tillë mbetet dhe ndonjë përpjekje
që Pejë të shpjegohet me shumësin e emrit pe, penj, mbi bazën e homonimisë,
ngaqë në këtë qytet janë marrë më shumë me zejen e përpunimit të penjve, siç
shprehet historiani Lulëzim Lajçi (Peja gjatë shekujve XIV-XVI, disertacion
doktorate në dorëshkrim, Prishtinë, 2005). Topiku në vështrim Pejë pa asnjë
dyshim përmban një emër vetjak homonim Peçkopul, që e ndeshim dhe në
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përmendoret shkrimore mesjetare serbe, në Gramotat (krisovulat) e Mbretit Stefan
Dushan për Manastirin Treskavec (1334-1343): Пeчkopoulь, sevastь, Kaлojaнь
Пeчkopoulь, sevast (Spomenici 1981, 78, 81, 114, 116, 151), që me shkurtim të
brendshëm dhe alternim të rregullt të l-j (sikurse te Moskopole – Voskopojë,
Trepolis – Tropojë), në serbishten dha Пeч, kurse në shqipen Pejë. Të kihen
parasysh këtu dhe emra personalë në vendbanimet mesjetare në arealin e
Dukagjinit (sipas defterëve osmanë): Peja Pepa, Pejo Doda, Papa Peja, Pejo Raja,
Pejo Deja, Peja Gega (Iljaz Rexha, Sllavizimi i onomastikës së vendbanimeve
mesjetare Arbane në arealin e Dukagjinit (sipas defterëve osmanë), Vjetar XXVXXVI, Arkivim Kombëtar i Kosovës, Prishtinë, 2001).
Plavë - qytezë në Malin e Zi të sotëm. Rrjedh nga një emër vetjak Flavia, me
alternimin fonetik të grupit nistor të bashkëtingëlloreve Fl-Pl (Iliri i Albanci 1988,
240).
Prespë - Rreth prejardhjes së këtij topiku në literaturën onomastike janë shfaqur
gjykime të ndryshme. Linguisti polak Vlodjimjezh Pjanka (Toponomastikata na
Ohridsko-Prespanskiot bazen, Skopje, l970) etimologjinë e topikut Prespë e bie të
ardhur nga një bazë sllave : prespa *presba:zsp/*syp-, maq. sospa, pol. zaspa, ku
te ky apelativ sllav sheh kuptimin e një toke të futur në ujë, pra të një “ishulli”. Në
përpjekjet e tij për ta shkokluar e për ta ndriçuar këtë toponim, A. Poloska sjell
edhe disa legjenda, ku në mbështetje të etimologjisë popullore emri Prespë do të
mund të përmbajë apelativin maq. prespa “ortek bore”, përkatësisht që ky topik,
sipas një gojëdhëne, ruan në thelb emrin e vajzës më të vogël të mbretit Samuil,
Prespana.
Në kundërshtim me etimologjitë e mësipërme, ne mendojmë që te ky toponim
qëndron një emër personal Prespa, i njohur në tërthoret gjeografike të Maqedonisë
dhe në rrethinat e Shkodrës edhe me variacionet Prespin, Prespe, Presjak në
regjistrat turq të shek. XV (sh. dhe B. Koneski, Makedonski mesta i iminja, Skopje,
l99l), dhe jo ndonjë apelativ nga konfiguracioni i terrenit. Një antroponim i tillë
përmbahet dhe te mbiemri familjar shqiptar Prestreshi në anë të Kosovës (Mazgit,
afër Prishtinës), dhe mbase te topiku Preshevë, nga Pres, Presh- dhe sufiksi –evo (evë).
Prishtinë – qytet dhe kryeqendër e Kosovës, pranë të cilit u zhvillua beteja e
Kosovës (qershor 1389), kur popullsia shqiptare luftoi përkrah popujve të tjerë
kundër pushtuesve osmanë, që depërtonin asokohe në Gadishullin Ballkanik.
Topik me emër të njëjtë Priština hasim dhe në fshatin Kurikuç, Gornja Sela,
Vasojeviç në Malin e Zi, sipas informatorëve shpjeguar prej një lloj bari prišt
(Vukić-Samardžić, 2003, 401); Drumi i Prishtinës – mikrotoponim në anë të
Drenicës; Prishta – fshat në rrethin e Skraparit, Prishtevka – lumë që kalonte nëpër
Prishtinë etj., që domethënë se emri Prishtinë nuk është një ishull i vetmuar, por ka
dhe paralele të tjera toponimike.
Për prejardhjen e emrit Prishtinë janë shfaqur gjykime të ndryshme, prej atyre që
mbështeten në baza paksa më shkencore, e deri te etimologjitë popullore. Një palë

25

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

studiuesish të profileve të ndryshme, historianë e gjeografë, toponimin Prishtinë e
lidhin me emrin e perandorit të Bizantit Justiniani, Iustiniana, me prejardhje ilire
nga fshati Taor afër Shkupit, që sundoi gjatë viteve 527-565 dhe themeloi qytetet
Justiniana Prima dhe Justiniana Secunda. Një lagje tjetër dijetarësh tek emri
Prishtina sheh një glosë pryšt “burim uji” të sllavishtes mesjetare, me prapashtesën
po ashtu sllave –ina, në thelb “vend burimi, burimesh” (P. Skok). Aleksandar Loma
supozon toponimin latin *Prisciana, prej nga rrjedh në protorumanishte Priştina,
pra formën serbe Priština dhe atë shqipe Prishtinë i konsideron huazime nga
protorumanishtja. Ndërkaq, sipas ndonjë studiuesi tjetër, Prishtina përafrohet dhe
me verbin prish stinët (S. Rizaj), kjo e fundit pjellë e një fantazie, krejtësisht pa
baza shkencore.
Toponimi Prishtinë nuk mund të lidhet me emrin e perandorit Iustinian, ngase një
lidhje e tillë gjuhësisht dhe historikisht nuk ka asnjë mbështetje shkencore;
shndërndërrimet fonetike nga Iustiniana në Prishtinë janë të pamundshme, e po
ashtu dhe historikisht vendbanimi i quajtur Prishtinë nuk i takon periodës së vjetër
antike, por asaj mesjetare. Ndërkaq, nuk është e pagjasshme që emri Prishtinë të
lidhet me sll. pryšt “burim uji, vend me burim uji”, sikundër gjykon P. Skok, a me
fitonimin pryšt. Emrat e vendbanimeve rrjedhin kryesisht nga emra personalë, të
zotëruesit a të atij që e ka themeluar i pari. Në këtë kuptim, te topiku ynë në
vështrim mund të përmbahet dhe një emër personal Prist-i, i proveniences së
romanitetit ballkanik, një antroponim që del të ruhet dhe te një familje në Kërk të
Kroacisë në vitin 1307, Preste, Androsius Nicolai de Pristi, Nicolaus de Preste
(Jireček 1962). Për punë të ndërndërrimit fonetik s-sh, rrjedhimisht dëshmohet t`i
takojë periodës periodës së hershme mesjetare. Në një konkluzion të këtillë së
fundi arrin dhe studiuesi slloven Marko Snoj, i cili te Prishtinë sheh po kështu një
emër vetjak me morfemën Pri-/ Prishq.
Pukë – është një ndër qytetet e reja të Shqipërisë dhe qendra e rrethit me të njëjtin
emër, që shtrihet në Shqipërinë Veriore, në malësinë e Pukë-Mirditës.
Emri i këtij topiku është marrë në vështrim etimologjik nga një radhë gjuhëtarësh,
të huaj e shqiptarë, si: G. Majer, H. Harman, Sh. Demiraj, E. Lafe, K. Topalli etj.,
të cilët, duke përsëritur mekanikisht njëri-tjetrin, shohin te ky ojkonim një shkurtim
të brendshëm të togfjalëshit latin via publica – (udhë) pukë. Si dëshmi parësore për
këtë ata nisen nga fakti se këtë togfjalësh via publica – udhë pukë e gjejnë te Fjalori
i Bardhit (l635), veçse atje jo si toponim për lokalitetin tonë në vështrim, por si një
përshtatje përkthimore udhë pukë të gjegjëses latine via publica të këtij autori,
mjaft dorëmbarë në fushën e përkthimit. Të theksojmë këtu se fjala e burimit latin
publica nuk ka hyrë në shqipen me formën e vjetër fonetike pukë, por me formën e
re romane publike, dhe kjo e vështirëson etimologjinë e mësipërme të topikut tonë
Pukë.
Për Sh. Demirajn (Prejardhja e shqiptarëve në dritën e dëshmive të gjuhës shqipe,
Tiranë, l999, l72), Puka e sotme ka qenë dikur një nyjë komunikacioni, ku kalonte
“udha publike” e që këtej do të jetë përftuar toponimi Pukë. Veçse ky gjuhëtar nuk
na thotë sesi u shkëput gjymtyra e parë e togfjalëshit, emri primar Udhë (via) dhe si
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mbeti në përdorim përcaktori pukë (publica), pra në çfarë rrethanash do të ketë
ndodhur kjo, kur do të duhej të pritej e kundërta në shqipen.
Nga ana tjetër, fjala Pukë, në krahasim me fjalën e vjetër latine publica, siç vëren
me të drejtë Demiraj, ka pësuar ndryshime të tilla fonetike që janë karakteristike
për shtresën e vjetër të huazimeve latine. E bash topiku ynë në vështrim nuk është
aq i vjetër sa të ngjitet deri në kohën e sundimit romak në Shqipëri. Kjo përbën
vështirësi të natyrës gjuhësore e historike plotësuese, që nuk mund të mos kihen
parasysh kur krahasojmë një fjalë të re me një fjalë të vjetër.
Tek emri i vendit Puk, në kundërshtim me etimologjinë e mësipërme të gjuhëtarëve
të tjerë, ne shohim të përmbahet një emër vetjak posesiv Puk, që do të ketë pasur
dikur kuptimin e pronave të Puk-ut a Pukë-s.
Të gjitha toponimet (emrat e vendeve të banuara dhe të pabanuara), sipas
onomasticienit të njohur polak Vitolg Tashick, ndahen në dy grupe:
l. Emra të cilët gjithmonë kanë qenë emra të vendeve, dhe
2. Emra të cilët në krye të herës kanë qenë emra të njerëzve dhe pastaj janë bërë
emra të vendeve.
Në këtë grupin e dytë, krahas topikëve të tjerë, hyn edhe topiku ynë në vështrim
Pukë, formuar nga një emër vetjak homonim, të cilin e ndeshim të përmbahet edhe
në topikë të tjerë gjithandej truallit shqiptar. Kësisoj, në anë të trevës së Kukësit Sh.
Hoxha (Gjurmime toponimike, Tiranë, l998) ka evidentuar një mori topikësh
ç`përmbajnë topoleksemën Pukë: Nërpuke (Gjegjim-Lumë), Udha Puk, Ara Puk,
Lame Puke, Nërpuket (Bardhoc); Nërpuket (Morin); Pukat (Simon-Malzi); Prroj
Puks, Pukat (Petkaj-Malzi); Pukat e Zarishtit, Pukashit, N`Pukash, Rrasat n`Puka,
Udha Puks (Zaharisht-Has); Udha Puk (Kënetë-Shtiqën); Puka (lagje në Surroj);
Lame Pukave, Pukat, Brijat e Puks (Resk-Ujmisht). Përtej këtyre tërthoreve khs.
Dhe topikët: N` Breg Arës Pukit në Bellanoc të Kumanovës; Puklivadhe e Puklinë
në Sellcë të Tetovës etj. Këtë emër të burimit roman e hasim dhe si patronim dhe
llagap në qytetet e vjetra romane të Dalmacisë: Puchin – në Kotor Ser Ziucus
Puchin, l430; Pucina – në Zarë, Johannes Pucine; Pucipani – në Split Johannes f.
Pucipani, Fuscus Pucipani l080 (Jireček 1962).
Resnjë (maq. Resen), qytet në Maqedoninë jugore, që ndodhet në qytetin e
dikurshëm Sciritina në rrugën Via Egnatia. Me këtë emër del të përmendet për herë
të parë në shek. XVI në Kodikun e Slepçenit: Resen e Resens, në hartën e Rusetit
Resna, te Hahni Resnja (Pjanka TOPB ). Sllavisti rus A. M. Selishçev këtë emër e
nxjerr nga sll. Resen, pa u shprehur më tej për kuptimin e kësaj fjale, ndërsa V.
Pjanka (TOPB l25) nga një emër fitonimik sllav resa (*resa) me sufiksin –n. As ky
topik nuk pi ujë te burimi sllav. Mbi bazën e tij qëndron një emër vetjak Res, Reso,
Resan, i njohur në fjalorin antroponomastik shqiptar edhe si mbiemër familjar:
Restelica, Reshani (Kosovë), Reshpja (Shqipëri).
Rinas – katund në fushë të Tiranës. Çabej emrin e këtij topiku e shpjegon me
apelativin rrihna, si plural të rrah-ut, me metafoni a:e:i (SGJ II 80), që nuk duket e
mbështetur aq drejt.
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Emrat e vendbanimeve përgjithësisht i takojnë mesjetës dhe zakonisht rrjedhin nga
një emër personal i themeluesit. Kështu dhe për topikun tonë në vështrim Rinas ne
mendojmë se qëndron emri vetjak Rin, i cili del dhe me trajtat Rino, Rinush,
Renësi, Renes, Renis, shumë i njohur tek etnikumi shqiptar i shek. XV-XVII (Dh.
S. Shuteriqi, Fjalë nga leksiku i shqipes para Buzukut 879-1553, Gjurmime
albanologjike – SSHF, Prishtinë, 1990, 356), me ngjitje të sufiksit –as, khs. sit e
Dukas (nga Dukë), Lekas (Lekë) etj.
Ndërkaq, në raste më të rralla ndonjë emër vendbanimi mund të lidhet dhe me
vetitë e konfiguracionit të terrenit, të ketë dale nga ndonjë apelativ, veçse në rastin
tone konkret apelativi rrah pl. rrahe/rrihna nuk ka si të japë trajtën Rin as nga
pikëpamja fonetike. Po kështu edhe nga pikëpamja e motivimit të emërtimit të këtij
lokaliteti vlen të theksohet se ky është një fshat fushor e jo i tipit malor, ku do të
ishte hapur ta zëmë një vend në pyll duke prerë drurët e shkurret dhe ku do të ishte
formuar ky fshat.
Rrjoll – fshat pranë Shkodrës. Gjuhëtari Kolec Topalli e afron me lat. Rivulus
(lumë) (Seminari XXIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën
Shqiptare, Prishtinë, 2004).
Etimologji e pagjasshme, kur dihet që në Ballkan fshatrat kanë qenë gjithmonë
vendbanime të qëndrimit të shkurtër, prandaj s`ka asgjë të çuditshme që emërtimet
e fshatrave nuk janë dhe nuk mund të jenë shumë të vjetra (Cimohovski 2004: 311)
dhe emrat tillë nuk përmbajnë leksema me moshë të vjetër të latinishtes dhe
përgjithësisht rrjedhin nga emra personalë.
Edhe te ky emër vendi do të përmbahet në thelb një emër vetjak Rille, i shpeshtë në
mesjetë në Kotorr e në Dubrovnik, jo shumë larg Shkodrës (Jireček, Romani 33l),
me fortim të R-së nistore në RR dhe me hapje të i-së në o.
Skudrinjë, maq. Skudrinje – fshat malor në Rekën e Vogël ose të Poshtme, në
verilindje të Dibrës, në anën e djathtë të lumit Radika, rrëzë malit Kërçin. Emri i
këtij lokaliteti dëshmohet dhe në defterët turq të regjistrimit të popullsisë të
Vilajetit të Rekës, të vitit 1467, me formën Iskudrina, asokohe në zotërimin e
feudalëve Petar B-r-n-a-k-sh, Duka (ose Doka), B-r-n-a-k-sh, Ajdin Filip, Gerg
Bard, tjetër Gerg Bard, Dikon Popoviќ, pop Georg(i), Gon Doksha (Duksha),
Petko Skure, Gin Skure, Gon B-r-n-a-k-sh (Sokoloski 1976, 393), të cilët pothuajse
të gjithë mbajnë emra shqiptarë. Stankovska (1997, 264) këtë topik e bie të ardhur
nga një emër personal Skudrin, e ky derivuar nga leksema e sllvj. сkuдъ “skuden,
beden” (i varfër, i shkretë). Në të vërtetë, topiku Skudrinjë, Skudrin rrjedh nga
emër personal Skun, Shkun, që e hasim dhe në fshatin Popllozhani të Nahijes së
Manastirit, në vitin 1468 sh. Kirko, i biri i Skun-it, Pano, i biri i Shkun-it,
(Sokoloski 1973: 268), dhe nuk lidhet me apelativin sllav të mësipërm siç
parapëlqen të shprehet Stankovska, për ta parë çdo topik në Maqedoni me
prejardhje sllave.
Shkup – qytet i ngritur qysh në kohën antike në truallin e Dardanisë para portave të
tri grykave – Kaçanikut, Dervenit dhe Matkës. Forma fonetike Shkup tingull për
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tingull mbulohet me formën latino-dardane Scupi, me ndërrimin e s-së nistore në
sh, pra është një kontinuente e drejtpërdrejtë e formës antike të latinitetit ilirik, dhe
kurrsesi nuk mbështetet në formën sllave ose turke. Skupi (Scupi) i ka takuar sferës
së latinitetit ballkanik, që dëshmohet dhe me emrin Justiniana Prima qi i dha
mbreti ilir Justiniani, dhe me mungesën e formës greke Justinianopolis (P. Skok)
(Murati 1999: 127).
Shekullar – lokalitet i vogël në rajonin e Polimit të Epërm të Malit të Zi, nga i cili
ka marrë emrin edhe Lumi i Shekullarit (sll. Šekularske rijeke, Rijeka Šekularska),
një rrjedhë e djathtë e Limit.
Si emër vendi Shekullar e ndeshim të përmendet te burimet shkrimore të shek. 14,
në Krisobulën e Stefanit (Spomenik Akademije nauka, 4, Beograd, l890, 4), e më
pas dhe në regjistrat turq më l845, si emër fshati, me 32 familje (S. Pulaha, Le
cadastre de l`an l485 du Sandjak de Shkodër, Tiranë, l974, 3l-32). E hasim edhe si
mbiemër familjar Shekullarac, me prejardhje nga këto rrethina të Shekullarit.
Emri i topikut të mësipërm Shekullar mund të rrjedhë nga topoleksema shekull, me
kuptim të përfytyruar luginë, zgjeruar me –ar, siç e ndeshim këtë fjalë edhe te
autori më i vjetër shqiptar Buzuku, i cili është edhe vetë i këtyre anëve: “tue klanë
(= tue vajtouom) enbë këtë shekullë plot me lot” XIII, IV = “flentes in hac
lacrymarum valle” Oratio (K. Ashta, Leksiku historik i gjuhës shqipe, Shkodër,
l996, 445). Këtu Shekullar vjen të thotë “vend i lugët, luginë”. Te ky topik,
ndërkaq, mund të ruhet edhe një emër vetjak Shekullar (shekull-ar), rrjedhur nga
një paraformë latine Saecularis, përhapur gjithandej Ballkanit, e sidomos në
Dalmaci (sh. Z. Mirdita, Antroponimia e Dardanisë në kohën romake, Prishtinë,
l98l, l3l).
Shestan – krahinë në ekstremin më veriperëndimor të Shqipërisë, brenda kufijve të
Malit të Zi, në bregun verior të Liqenit të Shkodrës. Në literaturën linguistike ky
topik nuk është marrë në vështrim të mirëfilltë etimologjik, veçse atje merret e
afrohet me gojëdhëna popullore, ku Shestan do të jetë krijuar sll. Šest- “gjashtë”,
ngaqë në këtë vend në kohë të lashta qenkan ngulur për të banuar gjashtë vëllezër;
nga fjala shqipe shes – me shitë (sh. I. Ajeti, Zhvillimi historik i së folmes gege të
Arbneshëve të Zarës, te Vepra l ASHAK, Prishtinë, l997, 6l), a nga apelativi i
shqipes Shesh(s)tan – Sheshi i Stanit (Gj. Dabaj, Shestani, Studim filologjik
gjithëpërfshirës l, Ulqin-Tiranë-Prishtinë, 2004).
Që emri i këtij topiku është i vjetër dëshmojnë edhe emrat e familjeve Šestanović,
në Dubrovnik, l379; Šestani – emër familjeje në Tivar, Jireçek, Romanen, 3, 60. Te
topiku ynë i marrë në vështrim këtu sipër unë jam i prirur të shoh një emër vetjak
Sestan.
Shqiptar - Rreth emërtesës etnike shqiptar janë dhënë një mal shpjegimesh nga një
varg autorësh të shquar, të huaj e të vendit, si nga G. Majeri, M. Lamberci, A. Ch.
Chatzis, E. Çabej, Sh. Demiraj, I. Ajeti, E. Sedaj etj., por asnjëra prej etimologjive
të deritashme nuk ka gjetur një miratim të përgjithshëm e të përligjur shkencor.
Rezultatet e kërkimeve të deritashme rreth prejardhjes së këtij emri, ato më
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kryesoret, mund të përmblidhen në këto teza:
1. Emrin shqiptar G. Meyer e lidh me foljen shqiptoj, e këtë e nxjerr nga lat.
excipio “ndiej, dëgjoj”, kështu që shqiptar vjen të thotë “ai që kupton” (si sloven që
lidhet me slovo “fjalë” dhe do të thotë” ai që flet e kupton”).
2. Lamberci këtë emër e bie të ardhur nga shqipja, shqiponja, si emër të një totemi,
dhe kjo lidhet me atë se shqiponja konsiderohet si shpend kombëtar i shqiptarëve.
3. Dijetari grek Chatzis emrin shqiptar e nxjerr nga greqishtja e re skippetton
“pushkë”, fjalë që vjen prej ital. schioppetto, kështu që sipas tij shqiptar do të thotë
“pushkatar”, khs. si te mbiemri familjar Tufekxhiu me të njëjtin kuptim
“Pushkatar”, pastaj mbiemrin familjar Pushka në anë të Kosovës etj.
4. M. Shuflaj emrin shqiptar e lidh me emrin e një familjeje Schipudar, Schepudar,
Schapudar, Scapudar, që del të përmendet qysh më 1368-1402 në Drisht
(Drivastum). Sipas këtij historiani të madh të mesjetës, tek fiset parashqiptare si
Arianitët (Arianitos), Zenevijtë, Skurët, Matjanët, Albët (Arbën), nuk ishte e fortë
vetëdija e bashkësisë. Megjithatë, në shek. XIV dhe XV edhe ndër këto vërehen
përpjekjet që ta quajnë veten me një emër të përbashkët. Njëri nga këta është
Shqiptar, dhe gjurmët e tij të para duken në fund të shek. XIV. Ky emër del në
qytetin e Drishtit si emër familjeje (Schapuder, Schepudar). Përndryshe, paraqitet
pikërisht në të ashtuquajturën “në këndin malazias”, ku gjatë shekujve përzihen
popullatat shqiptare, serbe dhe rumune, kështu që interpretimi i G. Meyerit, sipas të
cilit Shqiptar do të thotë “njeri që kupton (gjuhën)”, është afër mendjes (Shufflay
1968: 31).
Gjuhëtarët dhe dijetarët e tjerë të mëpastajmë kanë mbështetur dhe kanë përforcuar
njërën apo tjetrën nga këto tezat e mësipërme, kështu që etimologjia e këtij emri
mbetet e pasqaruar përfundimisht dhe pa një zgjidhje fatlume që do të miratohej
prej të gjithëve.
Në këtë lëmë do të shënojmë dhe këtë, se as patriarku i albanologjisë shkencore
Prof. E. Çabej nuk mban në këtë mes një qëndrim të prerë, por përcaktohet për një
rrugë të ndërmjetme – asnjërën teori nuk e hedh poshtë, as nuk e mbështet
plotësisht. Gjykimi i Prof. Çabejt më konkretisht anon në këtë, se emri shqiptar u
përdor në krye të herës për të caktuar shqipen si gjuhë dhe që prej këndej gjuha
duket se u shtri për të quajtur popullin dhe vendin (Studime gjuhësore III 87). Kjo
tezë që prej ndajfoljes shqip me kuptimin shqiptoj “flas kuptueshëm”, kjo si një
rrjedhëse nga lat. excipio, të jetë formuar dhe emri etnik shqiptar dhe ai i vendit
Shqipëri, deri më tani duket se ka gjetur ithtarë më të shumtë (Sh. Demiraj, E.
Sedaj etj.), por ka dhe kundërshtarët e vet.
Në shtjellimin e këtij emri kërkimtarët etimologë metodologjikisht kanë rrahur një
rrugë jo të drejtë: së pari këtij etnonimi i janë sjellë së jashtmi, e pastaj së
brendshmi, prandaj dhe rezultatet e tyre duhet të pranohen me rezervë. Parimi
themelor në etimologji për të sqaruar rrjedhën e një fjale është ky, që së pari fjala
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duhet të këqyret brenda caqeve të gjuhës përkatëse, brenda fushës së shqipes, e
pastaj duhet të kalohet në krahasime të jashtme me të gjuhëve të tjera.
Po t’i sillemi këtij emri me një rrugë më të drejtë metodologjike shkencore, pra në
hollimin e metodave të kërkimit, si fill drejtimi do të marrim a do të nisim nga këto
premisa.
1. Teza e parë që emrin etnik shqiptar e lidh me foljen lat. excipio, që duket si më e
afërt, në të vërtetë është më e largëta, më e pagjasshmja, nga shumë anë të këtij
problemi. Asnjë emër etnik fisnor apo gjeografik, nuk është krijuar nga foljet e
ndajfoljet. Nga ana tjetër, latinizmat i takojnë një shtrese më të vjetër të shqipes,
kështu që refleksi latin i shqipes excipio, incipio, këto derivate të capio, janë kap,
dhe jo shqip e shqiptar. Leksema shqip përdorur së pari me kuptim ndajfoljor “flas
kuptueshëm, qartë, kthjellët, haptas, troç”, si refleks i gjegjëses latine excipio,
excipere, nuk është e domosdoshme të lidhet me emrin shqiptar. Këto do të jenë dy
fjalë krejt të ndryshme, por të afërta në format e tyre me të cilat krijojnë homoni të
rastit. Vetëm përdorimi i saj i mëvonshëm si mbiemër (gjuhë) shqipe i ngjit këto dy
fjalë shqip e shqiptar në një të përbashkët. Të flasësh shqip (lat. excipere) nuk do të
thotë patjetër të flasësh “qartë, kuptueshëm”, por “të flasësh në gjuhën shqipe”,
ashtu sikundër dhe të flasësh italisht, anglisht, gjermanisht etj. që do të thotë të
flasësh në këto gjuhë. Albanisti i regjur në punë gjuhe, Selman Riza, kur rrok ta
shpjegojë këtë emër thotë i patundur shprehimisht: “Nuk asht nevojë me qenë
albanist për të kuptuar se fjala e thjeshtë shqip ka dhënë të pathjeshtën: Shqiptar e
jo anasjelltas” (S. Riza, Vepra 1, ASHAK, Prishtinë, 1996, 234). Mirëpo në
shtjellimin e mëtejmë i del edhe vetë atij një derivacion paradoksal shqip dhe
shqiptar kundruall zhvillimeve të tjera të rregullta të kësaj natyre Shkodran dhe
shkodranisht, Elbasan dhe elbasanisht, apo serb, Serbi dhe serbisht; kështu që
prandaj në gjuhën tonë fjala: shqip të bën përshtypjen e një përbindëshi e për pasojë
të një trupi gjithqysh të huaj – shprehet Prof. Rizaj – edhe me të drejtë, që d.m.th.
kundërshton vetveten ç’kishte thënë më parë.
2. Etimologjia e M. Lambercit që emri etnik shqiptar të jetë një rrjedhesë prej emrit
të shpendit shqipe, shqiponjë, megjithëse nuk duket të jetë shumë naive, nuk mund
të jetë as e drejtë. Zhvillimi do të jetë këtu me konversion, që emri etnik shqiptar
do të ketë dhënë emrin e shpendit shqipe, shqiponjë, jo e kundërta.
3. Zanafilla e emrit shqiptar nga greq. e re skippetton a ital. schioppetto, me
kuptimin “pushkë, pushkatar”, emërtim mbi bazë të profesionit a të mjeshtërisë që
ka ushtruar, që e mbështet tash rishmë dhe Th. Kacori (Seminari XVII
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Tiranë, 1995), nuk do
të ketë një bazë të qëndrueshme, edhe kësaj i mungojnë provat materiale reale.
Ç’është e vërteta, emri shqiptar nuk njihet fare as sot e kësaj dite në Greqi e në
Itali, ku shtegtoi popullata shqiptare në këto anë në shek. 14 dhe 15, prej nga do të
ishte bartur në vendin e të parëve të tyre.
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Emri i sotëm “Shqiptar” - ofiq a nofkë që na e dhanë të huajt
4. Më të goditur ne e gjejmë tezën që emri me të cilin sot quhen shqiptarët të jetë i
ardhur nga një familje e Drishtit Schipudar, Schepuder, Schapudar, Scapuder, të
dokumentuar qysh më 1368-1402 (M. Suflay, Srbi i Arbanasi – Njihova simbioza u
srednjem vijeku, Beograd, 1925; K. Jireçek, Romani u grdovima Dalmacije II 366).
Linguisti i shquar gjerman G. Rohlfs në fjalorin e tij (Vocabolario dei dialetti
salentini Terra d’Otranto, Munchen, 1956) sjell dhe Schipa, mbiemër dhe llagap në
Salento, në Greqi shqiptohet Skipis. Pa dyshim kjo është prova më e bindshme
materiale që kemi sot në dorë, po të gjykojmë sipas parimit të drejtë shkencor nga e
njohura tek e panjohura, që domethënë nga faktet te zgjidhja reale e problemit. Të
gjitha rrugët e tjera të çojnë në konstruksione imagjinare. Emrat me të cilët thirren
popujt, nënvizon me të drejtë Prof. I. Ajeti, të shumtën e herës dalin të errët e
burojnë zakonisht prej ndonjë fisi të vogël të tyre, sikundër është emri me të cilin
gjermanët e quajnë veten e tyre – Aleman, apo francezët nga Frankët etj.
Emri familjar Schipudar, Schepuder, Scapuder (1442, Jireçek, Romani II 336),
rrjedh në thelb nga ndonjë emër personal Scipio, Scipionis, sikundër e hasim të
dëshmohet këtë emër vetjak që në shek. 13 në Dubrovnik (Jireçek, Romani II 201).
Me kohë ky emër në formë të patronimizuar (familjarizuar) do të jetë marrë e do të
jetë përdorur si ofiq, nofkë, dhe në këtë funksion do të jetë ngritur e përgjithësuar
për mbarë popullin. Që emrat vetjakë marrin zhvillime të këtilla është një gjë që
provohet gjithkund. Më në fund edhe emri etnik Arbën/Arbër, Arbënesh, Arbëresh,
i periodës antike e mesjetare, që ishte në përdorim deri në kohën e Skënderbeut,
para se të shfaqej emri i ri Shqiptar, ka dalë në thelb nga një emër i vjetër fisnor
Arban, Alban, të cilin e përmend Ptolemeu qysh në shekullin e dytë pas Krishtit
(Shuflaj, Srbi i Arbanasi 25). Tek dy emrat kombëtarë të shqiptarëve, Arbër e
Alban, origjina dhe kuptimi i të cilëve është vështirë të dihet, i pari nga këto Arbër
ka qenë më i njohur në gojën e shqiptarëve, kurse i dyti Alban ka qenë dhe vazhdon
të përdoret në gojën e të huajve. Unë gjykoj këtu, në vijën e këtij parimi të
mësipërm, që nga këto dy trajta Alban do të jetë me moshë më të vjetër se Arbër,
ndryshe pra nga ç’shprehet H. Pedersen (E. Çabej SGJ III 87). Edhe emrat e sotëm
Gegë e Toskë, me të cilët cilësohen shqiptarët me të folme të dallueshme dialektore
të Shqipërisë së Veriut dhe të Jugut, s’janë gjë tjetër veçse emra fisesh, ngritur më
pas dhe në emra krahinash, e këta rrjedhur po ashtu nga emra personalë.
Emri shqiptar (familjar e nacional) ngërthen edhe kuptimin “ai që e kupton këtë
gjuhë”. Kjo mund të dëshmohet dhe me shprehjen më të zakonshme të shqiptarëve
të Ukrahinës: Ti shqypton sin e ? , me të cilën duan të thonë “a kupton si ne, a e
kupton gjuhën tone ?” (Islami, Material gjuhësor nga kolonitë shqiptare të
Ukrahinës, “Buletin për shkencat shoqërore”, Tiranë, 1955, nr. 2) – veçse ky është
një kuptim i përftuar më vonë.
Emrat personalë dhe emrat e popujve, sikundër shprehet J. Dragasheviç
(Makedonski sloveni 15), nuk i marrin njerëzit dhe popujt vetë, por ato ua japin të
tjerët, të afërmit e tyre dhe fqinjët. Dhe meqë fqinjët mund të jenë më shumë se një,
shpesh ndodh që njëri ta quajë një popull fqinj të tij me një emër, e tjetri me një
emër tjetër. Kështu p.sh. sllavët polabë i kanë quajtur gjermanët Shvabe, kurse
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sllavët e Sarmatisë së Poshtme po ata gjermanë i kanë quajtur Njemci, sipas tij
sipas lumit Njemen (J. Dragasheviç), dhe jo si mund të shprehet dikush, sipas
etimologjisë popullore, nga cilësori nem “memec, i pagojë, i shtemët, që nuk mund
të kuptohet”. Otto Kronsteiner (Kronsteiner 1982, 240) etnonimin Němьci e sheh si
një rrjedhesë të emrit të fisit kelt (të gjermanizuar) *Nemeti/ *Nemesi në Panoni
(përmes etimologjisë popullore sllave), kurse etnonimin Slověne e shpjegon jo nga
Slovo “one koji govore”, por nga një hidronim.
Tek emri i sotëm Shqiptar sigurisht kemi të bëjmë me ndonjë ofiq a nofkë që na e
dhanë të huajt, përdorur së pari si emër familjeje. Motivimi i këtij emri me kohë ka
marrë e është zvetënuar, është demotivuar, kështu që sot ka humbur kuptimi i
primitivit. Por një gjë këtu mund të zbërthehet, që fjala “Shqiptar” në gojën e të
huajve kishte një kuptim tepër fyes, siç del të dëshmohet kjo dhe në një dokument
arkivor në vitin 1461 në Fano të Italisë qendrore, ku sipas atij teksti një zonjë padit
dikë që ka fyer shërbyesen e saj si “shqiptare” (Ducellier 1996, 87). Edhe për
popujt e tjerë emrat e tyre nacionalë kanë kryesisht kuptime keqësuese apo cilësime
të vetive të tyre, khs. Këtu p.sh. dhe termin Shule për minoritetin etnik sllav në
Shqipëri (sajuar nga një leksemë e sll. vj. sьlь “shërbëtor”), pastaj çoban, çobenj
për aromunët në Shqipëri etj.
Si përfundim, emri shqiptar nuk mund të barazohet me “ai që kupton”, ashtu
sikurse dhe emri sllav, slovenin që nuk mund të lidhet me slovo ”fjalë, “ai që flet e
kupton”. Ky i fundit Slaven, bashkë me rrjedhojat Slavan, Slavjan, Slavin, Sloven,
Slovin, Slovak në thelb ka karakter gjeografik të vendit Slave, Slavisko në Sarmati e
në Dnjepër, prej nga u shkulën dhe erdhën në Gadishullin Ilirik ( Ballkanik). Ky
emër, pra nuk shkon me slave (gloria), siç është menduar dikur, apo slova (logos),
sikundër mund të mendojë sot dikush (Dragašević, Makedonski sloveni 16).
Karakter të këtillë gjeografik ka edhe emri i sotëm nacional Serb, që reflekton në
thelb edhe topikun Sarbske në bregun e Detit Baltik dhe pranë liqenit Sarbskesche
See, prej nga janë të ardhur në truallin ilirik (Dragašević, Makedonski sloveni 24).
Kur u shpërngulën prej atdheut të tyre të parë për në Ballkan, sllavët morën me vete
si kujtim edhe emrat e vendeve që i braktisën dhe i shartuan ato në truallin e ri
ilirik.
Shtoj – lokalitet në rrethin e Ulqinit. Ky emër përmbahet dhe te topikët Shtoji i Rid
he Shtoji i Vjetër – dy fshatra në rrethinën e Shkodrës.
Emri i këtij lokaliteti mund të ketë dalë nga një fjalë e leksikut të përgjithshëm e
konfiguracionit të terrenit shtoj “djerrinë, vend djerrinë”, siç e dëshmon këtë fjalë
për shqipen e Veriut At Gjergj Fishta: Krah për krah tue shkue përpara/ Si dikur
n`ketë shtoj morrizit (Vallja e Parrizit, Gjakovë, l995, 53). Ndërkaq, ky topik mund
të përmbajë dhe një emër personal Stoj, i shpeshtë si antroponim dhe patronim te
shqiptarët në mesjetë, përdorur dhe në funksion toponimizimi, me shndërndërrimin
konsonantik s-sh, khs. Daba Stoja, Gjura Stoja, në vitin l485 në Pecanj të Shestanit
(Dabaj, Shestani 69); Shpella e Stojit në Brodec të Malësisë së Sharrit të Tetovës.
Tropojë – fshat në Shqipërinë Veriore, nga i cili ka marrë emrin gjithë rrethi i
sotëm i Tropojës, një zonë e alpeve, që përfshin qytetet Bajram Curri dhe Fierzën.
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Rreth formimit gjuhësor të këtij topiku studiues të ndryshëm a afrojnë me sll.
Trebopolje – fushë e hapur, e çelur pune, a me Tri polje – tri fusha. Tek emri i
topikut Tropojë në thelb mund të përmbahet një emër personal i themeluesit a
zotëruesit të këtij lokaliteti Trepoli/ Trepolus, që si një antroponim i tillë
dëshmohet rreth vitit l330 edhe në librin e notarive të Kotorit, sh. Trepolus
(presbiter Triphon Trepoli, Jireçek, Romani, 206), me shndërndërrimin e rregullt
konsonantik l-j, khs. si te fjalët e vjetra të shqipes malë-majë, bilë-bijë. Emri vetjak
Trepoli/ Trepolus, që mund të përmbahet te topiku Tropojë, i takon fondit
antroponimik të proveniencës greko-bizantine dhe, sipas Jireçekut, gjithsesi rrjedh
nga Tryphon, një emër kalendarik shenjtori përdorur shpesh në mesjetë në funksion
mbrojtës. Te topikët Tropojë, Velipojë, Voskopojë (dy të parët në Veri të
Shqipërisë, ky i fundit në Jug), te pjesa e dytë e tyre, nuk do parë elementin sllav
“polje” (fushë) ose atë grek “polis” (qytet). Në thelb, këto toponime rrjedhin nga
emrat vetjakë respektivë Trepol, Velipol, Voskopol.
Tuhin, maq. Tuin – fshat në verilindje të Kërçovës. Me këtë formë e ndeshim edhe
në dokumentet turke të regjistrimit të popullsisë të shek. XV (TD 214, 278). Në
lidhje me prejardhjen e këtij toponimi Lj. Stankovska (Mj 1984/249) dhe Petar Hr.
Ilievski (Ilievski 1988) paravendojnë një bazë antroponimike Tuhinj (Rid, Dol) e
Tuha, këto të dalë nga sll. Tuhlin “skromen”. Ç’është e vërteta, prejardhja e këtij
topiku nga një bazë antroponimike nuk mund të kundërshtohet aspak, veçse në këtë
rast vjen në vështrim emri vetjak Tihin, i dëshmuar në shek. XV në dokumentet
turke në fshatin Karbunicë të Kërçovës (TD 259), me ndërndërrimin –i-u dhe
semantikisht me kuptim të paqartë. Khs. këtu dhe emrin personal Todor Tihin në
fsh. Morokosta në vilajetin e Demir Hisarit (Stojanovski 1978, 114). Në Defterin
osman nr. 508, të vitit 1467, në fshatin Muhurr të Nahijes Dibër e Poshtme, krahas
shumë emrave të tjerë të proveniencës shqiptare si Gjon, Martin, Dimitri, Leka
(Lika), Kola, Gjin, Progon etj., hasim dhe personin pop Tihin (Mihajll – Mihail)
(Stojanovski 2008: 40).
Therepel-i m. emër i një fshati në Skrapar. Çabej (Çabej 1976: 210) e shpjegon të
ketë dalë nga një apelativ therpelë “rrushkull”, ky më tej nga ther-pelë e verbit
ther. Edhe te ky topik ne shohim të përmbahet një emër vetjak Therpel.
Valdanos – një port në Adriatikun shqiptar ndërmjet Ulqinit dhe Tivarit. Në harta
gjeografike shënohet si Val di Noce dhe Val de Noxe, në hartat italiane detare të
shek. XIV dhe XV (Jireček 1962: 68). Kurt Hassert këtë toponim e shpjegon me
Nussthal, që në përkthim do të thotë Arrnjet, Arrishtë, sll. Orahova dolina,
Orahovac (Vukić Pulević, Novica Samardžić, Fitonimi i zoonimi u toponimiji Crne
Gore, Dukljanska Akademija Nauka i Umjetnosti, Podgorica, 2003, 482). Topiku
në vështrim mund të jetë i tipit antroponimik nga emrat vetjakë të mësipërm me
burim roman.
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Valbonë – emër fshati e lumi në Shqipërinë Veriore. Sipas Jireček-ut (Jireček
1962: 59) rrjedh nga lat. Vallis bona (luginë e mirë), etimologji e miratuar dhe nga
E. Çabej (Çabej 1976: 264) dhe nga albanologë të tjerë pas tij.
Te ky topik, në punë të formimit të tij gjuhësor, ne shohim një rrjedhesë tjetër, një
kompozitë të emrave vetjakë Valius, Vallius, Vale, Vali e Bona, antroponime
shumë të shpeshta në shek. 14 te familjet e Ulqinit, Tivarit dhe Kotorit (Jireček
1962: l52, 209), që domethënë në tërthoret gjeografike ku e ndeshim të përdoret
këtë toponim. Për një prejardhje të këtillë na dëshmon edhe topiku Lugi Valit për
një luginë të kësaj krahine (Dialektologjia shqiptare IV, Tiranë, l982, 338), një
rrethanë plotësuese që e përforcon gjykimin tonë të shprehur këtu sipër.
Vardar – lumë i madh që buron nga masivi i Sharrit plak, në Vrutok të Gostivarit,
e rrjedh nëpër vise të Dardanisë e të Peonisë antike. Emri i këtij lumi rrjedh nga
një paraformë *Bardarios “lumë me ujë të bardhë”, pra ruan një fjalë të vjetër të
shqipes. Te sllavët Vardar-i nuk mund të ketë një moshë shumë të vjetër për shkak
se nuk njeh metatezën e likuideve, që do të jepte *Vradar (P. Skok). Sllavët këtë
emër e kanë marrë nga një mjedis etnik gjuhësor josllav, veçse këtu jo siç shprehet
Skoku me dyshim nga turqit ose nga manastiret greke, por me gjasë nga popullsia
vendëse shqiptare (Murati 1999: 139).
Varibob – emër fshati në Mallakastër, në Këlcyrë, në rrethin e Korçës dhe në
More. Në Kalabri të Italisë dhe emër familjeje, që ruhet te poeti Jul Variboba. Si
emër fshati Varbob e ndeshim të regjistruar dhe në Defterët turq para vitit 1445 në
Vilajetin e Kolonjës, në të cilin dalin të përmenden dhe personat me emrat Gon,
Leko, Duko, Lazor, Didoe, Gon, e veja Duka (Sokoloski 1973: 129). Pastaj si
Varobrda f./ Millosh, b. Varobërdës, Jovan, b. Varobërdës në fsh. Novosell NF TD
II 298/. Në këtë lagje emrash hyn dhe Varsak/ Gerg Varsak VÇ TD III 417/,
Varibod, Varsi (Shuteriqi LSHPB 371). Pas Çabejt (1976, 268) është Varri (i)
Bobit, ngjizur në kompozitin Varibob. Ndërkaq, sipas gjykimit tonë, hyn në grupin
e toponimeve kompozitore, formuar jo nga Varr (i) Bobit, por nga emrat vetjakë
Var e Bob, të përhapur në periodën e mesjetës, khs. këtu dhe Vardellus në Kërk
(1198), Varicassi në Dubrovnik (1387-1404 (Jireček 1962: 351), Varpat: e veja
Varnikoplina; e veja Mara, (gruaja e) Varkisi; e veja Mara, gruaja e Varpat
(Stojanovski 1978: 162, 163).
Veleshtë - fshat në komunën e Strugës. Sipas ndonjë etimologjie popullore, emri i
këtij vendbanimi lidhet me vjel, vjelje e rrushit. Një shpjegim i tillë nuk ka asnjë
bazë filologjike shkencore. Në të vërtetë, emri i këtij topiku është i krahasueshëm
me Vleshë, fshat në Peshkopi, ky rrjedhur nga një antroponim Veles, me rënie të esë, që si i tillë ruhet dhe tek emri i qytetit Veles në Mqedoninë qendrore. Te
Veleshtë kemi një zgjerim të Veles me –të, me alternimin s-sh, sikurse dhe te
Kalishtë nga një emër personal posesiv Kalis.
Veshallë (Veshala; V-sh-l-v-i-q TD 302) – fshat në veriperëndim të Tetovës, afër
Brodecit dhe Bozovcës. Rrjedh nga një emër personal shqiptar Ves, Vesh me të
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cilin lidhet dhe emri i fshatit Veshau në Berat i vitit 1431 dhe Veshkuq si mbiemër
familjar. Nikola Veshkuqi (Kolovac/Mat, që përmendet më 1467, e Veshtinë, Nikola
Vestina në Shkodër (Shuteriqi LSHPB 371), Vesekovc fshat në Vuçitërnë
(Kosovë). Përbrenda tërthoreve shqiptare të Maqedonisë khs. këtu dhe Veshet
(Çegran) e Vishet (Tërnavë) patronime në anë të Gostivarit; Prroj Veshit toponim
në Pohum (Strugë). Mbi këtë bazë ka dalë dhe Vevçan-i fshat i rrethit të Strugës,
nga një paraformë e kryehershme. Nuk mund të shpjegohet nga sllmaq. Vešalo.
Vinokash – fshat në Përmet. Etimologjia që jep studiuesi A. Riska (Riska 2004, 8),
që ky toponim mund të ndahet në dy elemente të arumanishtes: vin, siç i thonë
arumunët verës, dhe kash (djathë), është e pambështetur. Sikurse dhe për emrat e
tjerë të vendbanimeve, edhe tek emri i këtij topiku qëndron një emër vetjak
homonim.
Vuthaj – emër katundi në krahinën e Gucisë të Malit të Zi. Çabej (SGJ II 308) e
lidh me foljen vë, ve, vu, vend i vutë (vend i sheshtë, plantë), me –th deminutive.
Për këtë përafron dhe leksemën vuth “fushë e vogël, fushore, fushë voglake”, që e
sjell Gazulli për Pukë, dhe e lidh këtë me topikun Vuthaj të Kelmendit.
Te ky emërvendi Vuthaj ne shohim edhe këtu të përmbahet një emër vetjak Vut/
Vuth, zgjeruar me prapashtesën –aj, të cilin e ndeshim si antroponim Vutha i
Nikollës në defterin e regjistrimeve të Sanxhakut të Shkodrës të vitit l485, 475),
pastaj si patronim Vuthi në Istog të Dukagjinit e Vuthaku. Të krahasueshme me
këtë dhe emrat vetjakë Bud, But, Vat, Vath.
Zhelinë – fshat i madh dhe qendër komunale, me rreth 1500 shtëpi dhe 5000
banorë. Shtrihet rrëzë malit Fojnik, pjesë e masivit të Malit të Thatë, në anën e
djathtë të rrugës kryesore Tetovë-Shkup. Prej Tetovës gjendet 8 km, ndërsa prej
Shkupit 35 km. Në Zhelinë jetojnë këto familje si: Skonde, Beshë, Grace, Çajanë,
Matranç, Muhaxher etj. Për emrin e fshatit janë të lidhura disa gojëdhëna
popullore, nga sll. желба ose желја “dëshirë”, që domethënë se popullsia paska
pasur dëshirë të jetonte në këtë vend; nga shq. ze linë – ze linë dielli; me leksemën
zhele “rroba të grisura, partalla” etj. Natyrisht, këto i takojnë vetëm fantazisë së
bujshme popullore ose individëve që kanë dëshira të papërmbajtura të bëjnë
etimologjizime të tilla, që nuk kanë asnjë lidhje me realiet etnolinguistike. Te
topiku ynë në vështrim qëndron një emër personal Zhelin, ky rrjedhur nga
antroponimi Zhel me sufiksin posesiv –in, khs. si te topiku Shulin, nga Shule dhe –
in. Antroponimi i vjetër Zhel-i, që përmbahet tek emri i topikut Zhelinë, del të ruhet
dhe te disa topikë të tjerë si Ara e Zhelit e Lajthitë e Zhelit (Krushopek, Shkup),
Zhel – emër personal në Gjakovë etj.
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VALTER MEMISHA

NDIHMESA E SHABAN DEMIRAJT PËR
ETNOGJENEZËN E SHQIPTARËVE PËRMES
EMRAVE VETJAKË DHE VENDEMËRTIMEVE
Shkenca albanologjike ka maja me rrezatim jo vetëm kombëtar, por edhe evropian
e më gjerë. Një nga këto maja njëjtësohet me gjuhëtarin dhe akademikun Shaban
Demiraj, birin e Vlorës, e cila në kohëra ka nxjerrë njerëz që kanë krijuar epoka.
Vepra e tij është shumëpërmasore dhe enciklopedike, është shumëvlerëshe e
pikëreferimi, është sintetizuese e bazale. E tashmja e ka pohuar dhe e ka vërtetuar
kontributin e jashtëzakonshëm dhe të pazëvendësueshëm të këtij personaliteti në
lëmin e gjuhësisë dhe të kulturës sonë kombëtare, e ardhshmja do ta ridimensionojë
atë shumë më fuqishëm.
Në shumësinë e prurjeve veçojmë ndihmesën e tij në argumentimin e autoktonisë
së shqiptarëve përmes emrave vetjakë dhe vendemërtimeve, duke skicuar
përmbledhtas atë që është më përfaqësuese.
1. Shumë vetë i janë afruar apo janë marrë me temë e etnogjenezës së shqiptarëve,
shumë dëshirojnë sot, madje më shumë se më parë, që ne jo vetëm të
identifikohemi si vazhdues të ilirëve, por të jemi dhe më të hershëm, me origjinë
pellazgjike duke mëtuar më të lakmueshmen, që të jemi pasardhës të popullit më të
vjetër të Mesdheut e të Evropës. Besojmë se asnjë nga të pranishmit nuk do të ishte
kundër kësaj dëshire. Por jo gjithnjë ajo çka dëshirojmë, përputhet me të vërtetën,
apo gjithçka që pohojmë, mund të jetë e vërtetë, e verifikueshme dhe e
qëndrueshme shkencërisht.
Për vërtetësinë dhe realitetin historik të këtij problemi u referohemi veçanërisht
shkencave albanologjike, sidomos sot kur jemi më të hapur se kurrë ndaj botës dhe
vlerave të saj dhe, gjithashtu, kur ndër fqinjët tanë ballkanikë, veriorë, jugorë a
lindorë, vërehen trajtime e qëndrime negative e shpërfillëse ndaj shqipes e kulturës
shqiptare.
Akademiku Shaban Demiraj, me këmbë në tokë, me forcën e faktit e të argumentit,
të analizës e të përgjithësimit, ka dhënë ndihmesë të jashtëzakonshme dhe të
pazëvendësueshme për të ravijëzuar zhvillimin historik dhe kufijtë gjeografikë të
shqiptarëve e të Shqipërisë. Ai ngihet mbi dëshirat utopike e mbi hamendësimet e
dashamirëve, mbi punimet diletante madje edhe tejvajtëse në këtë fushë . Fjala dhe

39

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

vepra e tij shkencore është polemizuese, por së pari është pohuese dhe e
padiskutueshme, është gur themeli në godinën e historisë dhe të autoktonisë (të
vendësisë) së popullit tonë.
2. Kërkesë e domosdoshme dhe e përhershme në punën shkencore është që çdo
studiues duhet ta fillojë a ta rifillojë hulumtimin nga ajo pikë në të cilën kanë
arritur të tjerët para tij, ndryshe nuk ka përparim në shkencë - thotë akademiku
Kristo Frashëri. Prof. Sh. Demiraj, i njeh prurjet në këtë fushë, të cilat nuk janë të
vogla. Dhe këtu ndihet e zbulohet rëndësia e veprës së tij. Sepse ai i vazhdoi e i çoi
më tej ato, i plotësoi dhe krijoi hapësira të reja kërkimi, mbajti qëndrim kritik dhe
sintetizoi arritjet e gjuhëtarëve më të mëdhenj shqiptarë dhe evropianë. Dhe vepra e
tij peshon dhe siç e dimë peshën e ka të rëndë.
Prurjet e tij të begata i gjejmë të shpërfaqura në dhjetëra e qindra punime si
kumtesa a artikuj të botuar në shtypin shkencor brenda dhe jashtë vendit, por çka
është më kryesore, i gjejmë si vepra të plota, për vlerat e të cilave do të krenohej
çdo akademi e shkencave në botë. Përballë teorive a qëndrimeve të ndryshme, me
gjuhën dhe përmes gjuhës, ashtu siç kishte bërë profesori i tij, akademik E. Çabej,
prof. Shaban Demiraj u fut atje ku dokumenti mungon, ku historia është e mjegullt
e ku parahistoria e errët. Dhe mban ndezur qiririn e ndriçimit, duke larguar
terrnajën mijëvjeçare. Ai hyri në shekujt e shqipes dhe hartoi vepra që do t’u
qëndrojnë shekujve.
3. Akademik Sh. Demiraj bën pjesë në plejadën e albanologëve shqiptarë dhe të
huaj, që u morën me historinë e shqipes dhe përcaktuan vendin e saj mes gjuhëve
indoevropiane. Ky përcaktim identifikon vetë popullin tonë, sepse “historia dhe
parahistoria e shqipes janë të lidhura ngushtë me historinë dhe parahistorinë e
popullit që e ka folur atë në rrymë të shekujve” . Duke ndarë të njëjtin mendim me
patriarkun gjuhësisë shqipe E. Çabejin, ai do të theksojë se “Studimi historik i një
gjuhe shërben në radhë të parë për të sqaruar evolucionin e saj të
shkallëshkallshëm. Nga kjo pikëpamje historia e një gjuhe mund të hedhë dritë
edhe mbi vetë historinë e popullit që e flet atë. Pra gjuha e një populli mund të
shërbejë edhe si një dëshmitare e fateve të tij historike.”
Puna e tij sendërtohet dhe zbulohet në vepra si “Gjuha shqipe dhe historia e saj”,
“Prejardhja e shqiptarëve në dritën e dëshmive të gjuhës shqipe”, “Epiri, pellazgët,
etruskët dhe shqiptarët”, “Fonologjia historike e gjuhës shqipe” etj. Ato shpërfaqin
para opinionit shqiptar dhe atij botëror larmi çështjesh të historisë së popullit tonë e
të gjuhës së tij, thellësi e thellime në interpretim, saktësi e saktësime shkencore,
argumente e argumentime të qëndrueshme, duke shpënë në përfundimin e
patjetërsueshëm se shqiptarët janë vendës në trojet ku jetojnë sot, janë pasardhës të
stërgjyshërve që kanë jetuar pandërprershëm në to.
4. Në veprën e tij gjejmë informacionin shkencor, por edhe metodën e studimit. Në
punime të shumta përgjithësisht është zbatuar e gërshetuar me mjeshtëri, me
profesionalizëm dhe me frytshmëri të lartë studimi gjuhësor e ai historik, studimi
etnografik e ai gjeografik, studimi sociolinguistik e ai arkeologjik, studimi
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krahasues dhe ai përqasës. Prof. Demiraj, shkruan se “në mungesë të një
dokumentimi të hershëm historik, që mund të hidhte dritë mbi të kaluarën e largët
të popullit tonë, burimi më i sigurt mbetet vetë gjuha që ka folur ky popull brez pas
brezi dhe që është njëkohësisht edhe një dëshmitare e sigurt e fateve të tij në rrymë
të shekujve. Natyrisht, edhe të dhënat e gjuhë shqipe në këtë rast kanë nevojë të
plotësohen me të dhëna burimesh të tjera, si ato të arkeologjisë, të historisë, të
etnografisë historike etj. Pa një bashkëpunim ndërdisiplinor, është e pamundur që
çështje si origjina e popullit shqiptar, koha dhe vendi i formimit të tij etj. të
sqarohen në mënyrë sa më të argumentuar.”
5. Pa ia ulur përmasat, vlerën dhe rëndësinë ndihmesës tërësore të prof. Sh.
Demiraj, për të paraqitur vendësinë e shqiptarëve dhe të gjuhës shqipe përmes
emrave vetjakë dhe vendemërtimeve, po ndalem në mënyrë të shkallëshkallshme,
duke zbritur nga tërësorja tek e pjesshmja në tri hapësira: në hapësirën
mbarëshqiptare; në hapësirën e Shqipërisë së Jugut dhe veçanërisht në arealin e
prefekturës
së
Vlorës;
në
hapësirën
e
qytetit
të
Vlorës.
A. Hapësira mbarëshqiptare: Kanë kaluar rreth 235 vjet (që nga viti 1774), që kur
dijetari suedez Johann Thunmann u përpoq të ndriçonte a të zgjidhte prejardhjen e
shqiptarëve dhe të shqipes. Për këtë dijetar, siç pohon prof. Demiraj, “dhe për disa
breza dijetarësh pas tij nuk kishte asnjë dyshim që shqipja buronte nga ilirishtja,
ashtu siç ishte krejt e natyrshme për ta që ta konsideronin popullin shqiptar si
pasardhësin e ilirëve të moçëm”. Prof. Demiraj, krahas albanologëve të tjerë të
shquar, mbështet me fakte të panumërt pohimin e dijetarit nordik, se shqiptarët janë
vendës në këto troje, se “në historinë e tyre unë nuk kam gjetur asnjë gjurmë të
ndonjë shtegtimi të tyre të mëvonshëm: gjuha e tyre ka dhënë dëshmi të tilla nga
fatet e popullit, që unë në këtë të mos njoh fqinjët e stërmoçëm të grekëve dhe
nënshtetasit e Romës së vjetër. Dhe të dyja këto më tregojnë ilirët e vjetër.”
Teza e prejardhjes ilire të shqipes, që nga fundi i shekullit XIX, nga disa gjuhëtarë
është kundërshtuar ose të paktën është konsideruar si pamjaftësisht e argumentuar
dhe sot e kësaj ditë zhvillohet një diskutim i zjarrtë ndërmjet mbrojtësve të saj dhe
kundërshtarëve. Nuk është në objektin e kumtesës sonë të ndalemi gjerësisht në
këtë çështje të ndërlikuar zgjidhja përfundimtare e së cilës, siç thotë profesor
Demiraj, kërkon një analizë të përgjithshme e në radhë të parë të vështruar nga një
pikëpamje gjuhësore e shumanshme. Ai së shumti përfundon punën e nisur nga
Xilander, Hahn e dhjetëra të tjerë që kurorëzohen me prof. E. Çabej, të cilët duke u
mbështetur në toponime si Delmatia, Dardania arritën në përfundimin se vendi i
formimit të shqipes duhet të ishte pikërisht territori i banuar nga popullsia
shqipfolëse. Ai është në linjën e argumentimit shkencor dhe të vërtetimit që edhe
toponimet më të diskutueshme brenda kësaj hapësire pasqyrojnë një zhvillim e
evolucion sipas ligjeve fonetike të shqipes. Prof. Sh. Demiraj, e kërkon peshën
kryesore të argumentit te faktet gjuhësore: “Elementet gjuhësore të dokumentuara
për periudhën e lashtë në trojet e banuara nga shqiptarët e sotëm, siç janë emrat e
vendeve dhe të njerëzve, dëshmojnë se i janë nënshtruar një evolucioni, që është
kryer në përputhje të plotë me ligjësitë e evolucionit historik të sistemit fonetik të
shqipes. P.sh., gjuhësia historike ka vërtetuar se emrat e vendeve të dokumentuara
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qysh në kohërat e lashta si Scodra, Dyrrhachium, Aulon, Lissus, Drivastum etj., në
shqipen e dokumentuar paraqiten me ndryshime të tilla fonetike, që dëshmojnë
qartë se kanë kaluar brez pas brezi në gojën e stërgjyshërve të shqiptarëve, sepse
mund të shpjegohen fare natyrshëm me anën e të dhënave të fonetikës historike të
gjuhës shqipe”. Dukuritë fonetike që janë shfaqur për të arritur në formën e
emërtimeve të sotme Shkodër, Durrës, Vlorë, Lezhë, Drisht etj., janë dukuri të
hershme të shqipes e të njohura dhe kanë përfunduar së vepruari, përgjithësisht
para dyndjeve sllave në trojet tona. Fusha ku prof. Shaban Demiraj, gjen lëndë të
shumtë dhe mbështetëse për vendësinë është dhe onomastika. Sipas tij gjuhësia
historike ka vënë re se edhe disa emra njerëzish që ndeshen te fiset ilire, si Dasius,
Bardus, Bato etj., janë përdorur brez pas brezi, duke arritur deri në ditët tona me
evolucionet fonetike përkatëse: Dash, Bardhi, Bato etj. Ai argumenton se
komponentja historike iliro-shqiptare mbeti vazhdimësi e pandërprerë dhe
komponentja territoriale ku u sendërtua ajo historike, mbeti kompakte, unike, edhe
pse i ndjeu jo pak valët e dyndjeve të të huajve, veçanërisht të sllavëve.
B. Hapësira e Shqipërisë së Jugut dhe veçanërisht areali i prefekturës së Vlorës i ka
dhënë mundësi Demiraj të shpërfaqë edhe një herë se shqiptarët kanë jetuar
pandërprershëm, në rrjedhat mijëvjeçare të historisë, pavarësisht nga etnonimi që i
ka emërtuar në këto rrjedha, në brigjet e Adriatikut e të Jonit. Kjo vërehet dhe kur
ai analizon emrat vetjakë dhe vendemërtimet në trevat ku shtrihet Vlora a që kanë
lidhje të drejtpërdrejt me Vlorën e veçanërisht në tri vendbanimet Himarë, Palasë,
Dhërmi, në të cilat krahas shqipes përdoret edhe greqishtja dhe për të cilat debati
shkencor jo rrallë zëvendësohet nga përplasjet e pabukshme dhe nga nacionalizmat
rudimentarë. Prof. Demiraj për të argumentuar shkencërisht, e përsërisim
shkencërisht, e zgjeron hapësirën e kërkimit dhe të interpretimi, duke mos mbetur
në arealë gjeografikë, gjuhësorë, etnologjikë etj. të ngushtë. Ai është marrë disa
herë me Epirin dhe së fundi ka dalë me një vepër sintetizuese, ku pjekuria
shkencore ndërthuret me maturinë, analizat e hollësishme me përfundime të
pakundërshtueshme a që krijojnë hapësira për sipërmarrje të mëtejshme jo apriori e
me subjektivizëm, por me hulumtime të kujdesshme e vetëm përmes filtrave
shkencorë. “Në trevën e të ashtuquajturit Epir, mund të pohohet se banorët e lashtë
të saj, në pjesën më të madhe kanë folur një gjuhë, e cila nëpërmjet evolucionit të
saj të shkallëshkallshëm ka dhënë variantin jugor të shqipes së sotme” . Dhe më tej
me sensin e një shkencëtari të zhveshur nga qëndrimet nacionaliste vazhdon:
“Është shumë vështirë të argumentohet që popullsia e trevave të dikurshme të
Epirit, të banuara nga shqiptarët në periudhën historike, në lashtësi të ketë qenë
greke apo e helenizuar. Një mendim i tillë do të parakuptonte që një popullsi e
helenizuar apo e ndikuar fuqishëm nga kultura helene është çhelenizuar në rrymë të
shekujve.... Por për një çhelenizim të trevave të Shqipërisë Jugore në përgjithësi
dhe të bregdetit jugor shqiptar në veçanti nuk asnjë dëshmi historike.”
Me fakte bindëse e të qëndrueshme ai ripohon se në këtë bregdet e sotëm shqiptar
grekët e vjetër kishin vendosur “koloni a më fort enklava tregtare në Orikum dhe në
Apoloni, enklava që ishin të rrethuara nga popullsi aloglote (gjuhëtjetër), pra jo
greqishtfolëse, me të cilën ata bënin tregti. Përmes emrave vetjakë, patronimeve e
përmes toponimeve, duke analizuar me skrupulozitet çdo mendim shkencor, ai del
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në përfundim e saktë, se si gjuhë amtare e familjes në këto tri fshatra është shqipja.
Asnjë rrethanë historike apo shoqërore nuk do të kishte mundësuar që gjuha shqipe
në këto tri katunde të ketë depërtuar si gjuhë e dytë në një popullsi greqishtfolëse
dhe “del e qartë se për sa i takon gjuhës amtare, banorët e këtyre tri qendrave nuk
mund të veçohen nga ata të katundeve rreth e rrotull tyre, qofshin ata të krishterë
apo të myslimanizuar... E folmja e Bregdetit Jugor shqiptar nuk mund të veçohet
nga të folmet e tjera të dialektit jugor të shqipes dhe ashtu, si këto, i është
nënshtruar një evolucioni të pandërprerë qysh nga kohët e lashta,... evolucion i
gjatë që parakupton një prani të pandërprerë të elementi të vjetër i cili me gjithë
trysnitë e shumta ka mundur të ruajë identitetin e vet etnik, ashtu si etnos arbëresh
në përgjithësi. ”
Duke rimarrë nga punimet shkencore më të arrira dhe më të qëndrueshme
shkencërisht e duke sjellë vetë lëndë të re për shtjellim e argumentim, ai pohon se
“Prania e emrave të vjetër Gjon/Gjokë, Gjin/Gjikë, Pal dhe e disa emrave të tjerë të
krishterë me trajta të dallueshme nga emrat gjegjës të popujve të tjerë, si Gjergj,
Mëhill, Mërtir”, Prof. Demiraj e vështron lëndën i onomastikës dhe në hapësirën e
patronimeve, sepse emrat e familjeve, siç thotë prof. Rami Memushaj, përbëjnë një
nga thesaret më të qëndrueshme të thesarit onomastik, pasi, meqenëse nuk lidhen
me individë të veçantë, që rrojnë jo më shumë se tre breza, por me grupe individësh
të shumë brezave, ato ruhen më gjatë në gjuhë, duke ndryshuar vetëm për arsye të
forta.
C. Hapësira e qytetit të Vlorës: Në gjirin e Vlorës ka pasur qysh në kohërat e lashta
qendra të banuara dhe sipas Demiraj, kemi të dhëna të hershme për Orikun dhe për
Aulonën a Vlorën. Por ai pranon se në gji mund të ketë pasur edhe ndonjë
vendbanim tjetër që mund të jetë zhdukur, ashtu si u zhduk Oriku i lashtë i cili “në
përgjithësi mbahet si një qendër e themeluar nga grekët aty nga shekulli VI p.e.s.”
Oriku shfaqet kështu si koloni greke në një vend ku gjallonte një popull tjetër, me
të cilin grekët e vjetër bënin tregti. Nga vendbanimet e vjetra të Gjirit të Vlorës
vetëm qyteti-skelë i Vlorës ka mbijetuar kohërave. Emri i Vlorës, për prof. Sh.
Demiraj, përmes parashtrimeve dhe sintezave të trajtesave të studiuesve seriozë
shqiptarë e jo shqiptarë në të gjitha kohërat, “si emër gjeografik del i një lashtësie
pak a shumë të përafërt me ata të Durrësit, të Shkodrës, të Lezhës dhe të Ulqinit. Ai
del në përfundimin se këta emra gjeografikë nuk do të mund t’i kishin qëndruar
kohës nëse vendbanimet e emërtuara nga stërgjyshërit e shqiptarëve nuk do të
kishin pasur një vazhdimësi të pandërprerë përdorimi në rrjedhë të shekujve.
Prof. argumenton se, edhe pse Aulona përmendet përherë të parë nga Ptolemeu në
shekullin II të erës sonë, ajo ishte ndërtuar disa shekuj më parë, sepse një qytet nuk
mund të ndërtohet brenda një kohe të shkurtër. Ai e vendos qytetin e hershëm te
vendi i quajtur Pllakat, hapësira e Treportit të sotëm. I parrëzueshëm është
argumentimi se Aulon, nuk është me burim grek, siç thotë studiuesi Jireçek.
Përmes ligjeve fonetike të shqipes ai analizon shumë toponime e etnonime, që
shtrihen në një areal më të gjerë a në atë mbarëshqiptar, duke ndjekur hap pas hapi
evolucionin e tyre historik. Mandej pohon se “nga analiza e evolucionit të emrit
gjeografik Aulona>Vlonë / Vlorë dhe emrit të njohur vlonjat<*vlon-iat del e qartë
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se qysh në kohëra të hershme banorët e këtij vendbanimi, në pjesën më të madhe, i
përkisnin atij etnosi, nga i cili rrjedhin shqiptarët e sotëm”.
6. Pas parashtrimit shkurt të një lënde onomastike e toponomastike të shkurtër,
duke folur me fjalët e profesor Sh. Demiraj vijmë edhe një herë te përfundimi se
“Analiza e fakteve të shumta të gjuhës shqipe të vështruara në evolucionin e tyre
historik, dëshmon se stërgjyshërit e shqiptarëve në lashtësi kanë qenë fqinjët
veriorë dhe veriperëndimorë të grekëve të vjetër dhe të nënshtruarit e hershëm të
Perandorisë Romake. Si rrjedhim, mendimi i mbrojtur nga një varg dijetarësh që
shqiptarët e sotëm janë pasardhësit e drejtpërdrejtë të ilirëve jugorë, gjen një
mbështetje të fuqishme në dëshmitë e shumta të gjuhës shqipe, e cila është zhvilluar
nëpërmjet evolucionit të një a disa dialekteve, që fliteshin në lashtësi, pikërisht në
trevat e Ilirisë Jugore.”
Akademik Sh. Demiraj është ikonë e kulturës sonë, është simbol dhe tregues i asaj
se ku mund të arrish me punë, me punë e vetëm me punë. Vepra e tij na bën
krenarë ne shqiptarëve, por ajo u bën thirrje gjithë studiuesve dhe sidomos të
rinjve, që të hyjnë me guxim në rrugën e shkencës albanologjike, një rrugë me
sakrifica, por me fryte që jo të gjithë mund t’i gëzojnë.
Puna 60-vjeçare, pasionante dhe këmbëngulëse, që njohu rritje nga viti në vit nga
dhjetëvjeçari në dhjetëvjeçar, e begatë dhe cilësore si e rrallëkujt, bëhet dhe
pikëballafaqimi dhe për ata pseudofilologë a pseudoatdhetarë që përpiqen që të na
ofrojnë mbulesa, metoda a arritje që vetëm shkencore nuk mund të quhen, ose që
nga padija na i shesin si zbulime të tyre. Profesor Sh. Demiraj ia rriti vlerat kombit
shqiptar dhe kthehet vetë në vlerë kombëtare. Të gjithë ndihemi krenarë për të, por
më shumë ndihet Vlora. Dhe e meriton.
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XHEVAT LLOSHI

GJUHA SHQIPE DHE KULTURA SHQIPTARE
TE E. ÇELEBIU NË SHEK. XVII
Udhëtari i njohur Evlija Çelebi (1611-1684) i ka përshkuar disa herë vendet që
ishin nën Perandorinë Osmane dhe përgatiti një vepër prej 10 vëllimesh me titullin
Seyahatname, ku përmblidhen shënimet e 35 vjetëve.
Tri herë i ka vizituar Evlija Çelebiu trevat shqiptare: Kosovën në dhjetor 1660,
Shqipërinë veriore në shkurt 1662 dhe së fundi, Shqipërinë e mesme e jugore tetë
vjet më vonë. Shumë faqe të veprës së tij me titullin që mund të përkthehet shqip
Libri i udhëtimeve, e tregojnë qartë sesa me ëndje i kishte vizituar trevat tona dhe
se çfarë kënaqësie kishte gjetur atje. Asnjë herë nuk harron të përmendë dhuratat që
i jepnin: para, skllevër, vajza, kuaj, pëlhura të shtrenjta. Gjithashtu asnjë herë nuk
harron të përshkruajë pijet dhe gjellët e zgjedhura, ditët e argëtimit në shtëpitë
gjithë salltanete të fisnikëve që e ftonin, ose sheshet e hapura të dëfrimeve. Për këtë
arsye nuk është për t’u çuditur, kur lexojmë se ai disa pjesë në viset tona i quan
“kopshte të parajsës”.
Natyrisht, mund të jepet një shpjegim për këto cilësime, po të lidhen me stilin e
stolisur entuziast të përshkrimeve të tij, siç shprehen mjaft komentues të tij, por më
duket se një shpjegim më të përshtatshëm do ta gjenim në periudhën historike, në të
cilën i ka kryer Çelebiu udhëtimet e veta.
Pas pothuaj dy shekujsh luftërash e shkatërrimesh, Shqipëria kishte hyrë në një
periudhë ngritjeje ekonomike, ishin stabilizuar jeta shoqërore dhe administrative në
qendrat kryesore, po lulëzonin mjeshtëritë e artizanëve të njohur shqiptarë dhe
tregtia me hapësirën perandorake. Me këtë mbështetje, sidomos në qytetet e mëdha
zhvilloheshin arsimi e kultura dhe ishin vendosur tashmë lidhje me kryeqytetin e
me qendra të tjera të rëndësishme deri në Persi. Nuk është e rastit që Çelebiu
përmend shqiptarë, të cilët e njihnin shkëlqyeshëm persishten.
Faktori tjetër historik më me ndikim ishte islamizimi i shqiptarëve. Aty nga
fundi i shekullit XVII myslimanët nisën të ishin më të shumtë në numër sesa të
krishterët nëpër gjithë vendin. Ndryshime të thella kishin prekur të gjitha anët e
jetës në qytete, po edhe në qendra të tjera më të vogla. Arkitektura islame u kishte
dhënë tjetër pamje shtëpive e pazareve, e sidomos ishin shfaqur ndërtime fetare
krejt të panjohura më parë pikërisht në qendër të banesave, ndërsa pranë tyre
ngriheshin edhe ndërtesat arsimore, lulishtet, hamamet, hanet e mejhanet. E.

45

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Çelebiu gjeti një Shqipëri duke lulëzuar ekonomikisht, me një kulturë tashmë
shumëfaqëshe, ndërsa vetë kultura islame ishte në një udhë zhvillimi, në të cilën po
fitonte edhe tipare vendëse, me një përzierje karakteristike të elementëve të
trashëguar, që i mishëronin arkitektë të njohur osmanë, por të cilët ishin shqiptyarë
të talentuar. Prej këndej e kanë burimin shprehjet e përdorura nga udhëpërshkruesi i
shekullit të shtatëmbëdhjetë, si: “të tillë nuk gjen gjetiu mbi dhe”, “është urë e
mahnitshme, që s’e ka shoqen”. Ai nuk i ka kursyer epitetet, i mahnitur nga
hijeshia artistike e veprave arkitekturore, si për shembull: “Është një ngrehinë e
lartë prej guri me një minare të ndërtuar bukur dhe me një burim me ujë
jashtëzakonisht të lehtë. Tavani i xhamisë brenda është plot zbukurime të hijshme”;
“Kjo është një ndërtesë jashtëzakonisht e këndshme, e punuar me shije të hollë, me
atmosferë të mirë”; “Kalaja e madhe dhe e lashtë e Elbasanit, nuse në këtë botë.
Sikundër qyteti i Antepit është nusja e Anadollit, ashtu edhe qyteti i Elbasanit është
nusja e Shqipërisë në Rumeli.” etj.
Po aq përshtypje i kanë bërë vetë shqiptarët, për të cilët lexojmë fjalë nga më
lavdërueset nëpër të gjitha faqet: “Banorët bien në sy për trup të shëndetshëm.
Djemtë e vashat janë në zë për nur e bukuri”; “Ata janë të sjellshëm e të hijshëm, të
zgjuar e të pjekur, më fort të dhënë pas qejfit e të pirit, sesa pas përkushtimit fetar”;
“Me pak fjalë, është qytet i lashtë e i begatë, vendlindje dijetarësh e burrash të
virtytit, vjershëtorësh e mistikësh.” Nga këto vlerësime e kuptojmë përse Shqipëria
ka zënë një vend relativisht të gjerë në veprën e tij dhjetëvëllimëshe.
Historianët jo vetëm kanë nxjerrë të dhëna nga kjo vepër e gjerë dokumentare,
por edhe i kanë kushtuar punime të veçanta paraqitjes së Shqipërisë në vëllimet e
E. Çelebiut. Më 1930 Salih Vuçiterni përktheu shqip faqet përkatëse nën titullin
Shqipnija para dy shekujsh. Përkthyesi mendonte se autori i kishte vënë vetes si
qëllim të përcillte qytetërimin e një vendi tjetër, duke përshkruar gjithçka kishte
parë e kishte dëgjuar, duke u ndalur sidomos te kultura, arkitektura, natyra e
popullit, zakonet, jeta shoqërore, gjuha, besimet, legjendat e rrëfimet popullore.
Shkrimtarit Mitrush Kuteli i ka bërë aq përshtypje libri, sa më 19 prill 1933 në
“Shqipëria e re” e ka quajtur Monografi me rëndësi të jashtëzakonshme dhe thesar i
begatshëm për të ndriçuar historinë e popullit shqiptar.
Është një përkim kureshtar, që pikërisht në vitin 1930 edhe historiani gjerman
Franz Babinger ka botuar një shkrim për Udhëtimet e Çelebiut në Shqipëri, ndërsa
më pas më 1931 ka paraqitur edhe një studim Mbi themelimin e Elbasanit.
Orientalisti i njohur Hasan Kaleshi ka botuar më 1955 artikullin Kosova e Metohija
n’udhëpërshkrimin e Evlija Çelebis, te revista “Përparimi” e Prishtinës. Etnografi
Mark Krasniqi te Shqiptarët në udhëpërshkrimin e Evlija Çelebiut, botuar më 1982
në “Gjurmë e gjurmime – studime etnogjeografike” po ashtu në Prishtinë, ka
trajtuar tiparet e shqiptarëve, që i kanë bërë përshtypje Çelebiut. Fjalori
Enciklopedik Shqiptar më 1985 e ka paraqitur si zë më vete këtë autor, sidomos
sepse ka nxjerrë në dukje që shqiptarët janë popullsia mbizotëruese në një varg
qytetesh e fshatrash, të cilat disa autorë të sotëm me tendenca politike të caktuara
duan t’ua mohojnë përbërjen shqiptare të lashtë.
Në dy dhjetëvjeçarët e fundit ka pasur një rigjallërim të interesit për
Seyahatnamenë. Si pikënisje e re ka shërbyer punimi anglisht i autorit Machiel Kiel
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Arkitektura osmane në Shqipëri, 1385-1912, botuar në Stamboll më 1990.
Përkthimi i pjesëve përkatëse nga Libri i udhëtimeve prej Robert Dankovit në vitin
2000 në Gjermani e bëri të mundur për studiuesit e tjerë që të njiheshin më mirë me
përmbajtjen e faqeve të udhëpërshkruesit, të cilat ishin me osmanishten jo aq të
lehtë për ta zotëruar. Në veçanti ky studiues është marrë me paraqitjen e gjuhëve të
botës në veprën e Çelebiut. Enciklopedia e Elbasanit e vitit 2003 e ka përfshirë
emrin e Çelebiut në grupin e vizitorëve të huaj, që janë ndalur në këtë qytet dhe ka
veçuar përshkrimin e kafeneve, që shërbenin si qendra të takimeve poetike.
Lexuesit shqiptarë tashti mund të shijojnë fjalët lavdëruese për qytetet dhe
bashkatdhetarët e kohës te një përkthim shqip më 2008 i po atij libri të Dankovit,
me titullin Evlija Çelebiu në Shqipëri dhe në viset fqinje: Kosovë, Mali i Zi, Ohër,
në bazë të dorëshkrimit autograf. Në një varg rastesh i është referuar Çelebiut edhe
Robert Elsie në Fjalorin e besimeve shqiptare, mitologjisë dhe folklorit (Nju-Jork,
2003). Jup Kastrati te Historia e albanologjisë (I, Tiranë, 2000), vetëm ka renditur
shkrimet e S. Vuçiternit, N. Asimit, M. Vambery-së, S. Shpuzës, H. Kaleshit, M.
Krasniqit dhe R. Elsisë për këtë autor. Me botimin shqip të vitit 2008 na
mundësohet të njohim më me përpikëri se çfarë ka dëshmuar Çelebiu për gjuhën
shqipe.
Gjatë udhëtimit te parë (1660) ai vizitoi Kosovën nga Mitrovica në veri deri në
Kaçanik në jug. Njoftimet e kësaj radhe janë të kufizuara vetëm në disa faqe, e
megjithatë ai ka gjetur vend për të përpikësuar se banorët e Vushtrisë: Pjesa më e
madhe nuk flasin bosnjakisht, por flasin shqip e turqisht, ndërsa vijon se mbanin
veshjet e bukura të Rumelisë. Qyteti i vogël i Kaçanikut kishte një xhami të vogël
të hijshme, një teqe bektashinjsh, një shkollë mejtep, një han dhe një hamam të
vogël.
Në udhëtimin e vet të dytë E. Çelebiu u end nga Tirana në qendër të vendit deri
në Ulqin në veri, pastaj prej andej prapa në Shkodër e drejt lindjes për në Gjakovë.
Kryeqyteti i sotëm i Shqipërisë përmendet vetëm në pak radhë, sepse atëherë kishte
thjesht një xhami, disa hane, një hamam dhe pazarin e ndërtuar para pak kohësh më
1614. Xhamia karakteristike dhe kulla e sahatit, që përbëjnë bërthamën e
trashëgimisë arkitekturore të Tiranës, janë ndërtuar më pas, më 1794-1823.
Ndërsa ishte në Shkodër E. Çelebiu ka gjetur rastin të flasë edhe për gjuhën
shqipe. Mbi gjithçka e vlen të nxirren në pah dy thënie me vlerë të veçantë:
Të gjithë flasin gjuhën shqipe, e cila nuk i ngjan asnjë gjuhe tjetër.
Është gjuhë e këndshme, të cilën e flasin shtruar e përvujtërisht, kur i drejtohen
njëri-tjetrit me respekt.
Dallimin e shqipes si të ndryshme nga gjuhët e tjera e gjejmë që nga Straboni
(shek.I) për ilirishten, te Gulielm Ada (1332), Belon de Mansi (1555), G. Skaligeri
(1599) e deri te F. Marafioti (1601), por asnjë i huaj deri më 1662 nuk ishte
shprehur për cilësitë e shqipes, e aq më tepër se është e këndshme. Ky është
vlerësimi i parë nga të huajt për cilësitë e shqipes sonë.
Ndërkaq, kjo nuk na pengon të dëftejmë shkarjet e tij të thella, që vinin sepse ai
nuk kishte bërë ndonjë hulumtim, por ka parashtruar trillimet nga paragykimet e
kulturës popullore nënstandarde dhe keqinterpretime të burimeve që nuk mund t’u
zihet besë.
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Rrëfenjat e tij për prejardhjen e shqiptarëve dhe të gjuhës së tyre janë
ndërthurje fantazish. Shkruan se Shqiptarët kanë qenë njëri nga fiset arabe të
Kurejshit në Mekë, diçka aq e pangjarë, sa nuk e ka përsëritur askush tjetër. Vetë
emrin e shqipes, ose “gjuhën e arnautëve” e përqas me persishten “Ar-na-bud”
(Mos qoftë turp), duke mëtuar se e ka gjetur te disa kronikanë, kur dihet se turqit i
kanë quajtur shqiptarët kurdoherë “arnautë”. Sipas Çelebiut një farë Xhabal-i
Elhema, i përndjekur për t’ia nxjerrë syrin nga kalifi Omar (domethënë Umar ibn
al-Khattab, kalifi i dytë suni më 634-644, shok i Muhamedit), më në fund na qenka
ngulur në malet e Delvinës, të cilat ia dha mbreti i Spanjës, Heraclius. Ky ka qenë
vërtet perandor bizantin nga viti 610 dhe ka jetuar në vitet 575-641. Por Delvinën
osmanët e kanë njohur në shek. XIV. Gjithsesi Çelebiu si zanafillë ka marrë
ngjarjet e shek. VII, sipas mitologjisë arabe, që çdo gjë e lidh me zanafillën e
myslimanizmit. Madje Delvina, deri në shek. VI ishte një vendbanim aq i
papërfillshëm, sa nuk kishte mundësi të njihej nga arabët ose osmanët. Kam
përshtypjen, se Çelebiu është nisur nga emërtimi i kodrës, ku është ngritur
kështjella e Delvinës në shek. VII, e cila edhe sot quhet Xhemëhalla. Ky emërtim,
që nuk e di se si tingëllonte në shekullin kur e pa Çelebiu, e ka shtyrë të vendosë
lidhje me emrin Xhaballa Alhajm. Jo vetëm kaq, por edhe emri i Kurveleshit i ka
ndezur imagjinatën për ta lidhur me emrin e një fisi arab: Kur i thanë se qenë nga
fisi i Kurejshëve, mbreti i dha atij malet e pabanuara të Delvinës… Por meqë vinin
nga fisi i kurejshëve, malet ku tani zunë vend, i quajtën Kurjelesh (Kurvelesh).
Kurejshët ishin një fis i fuqishëm i Mekës dhe vetë Muhamedi kishte lindur në fisin
hashemit të kurejshëve. Vijmë përsëri te miti zanafillës islamik në kokën e Evlijasë.
Sot gjuhëtarët mendojnë se emri i krahinës së Kurveleshit vjen nga fisi i
korvasejve. Sa për “malet e pabanuara të Delvinës”, jo larg rrëzës së tyre është
Finiqi, i themeluar në shek. V para e.re.
Me vetë Delvinën Çelebiu hap udhëpërshkrimin nëpër Shqipërinë jugore më
1670. Për fat të keq, nga botuesi nuk ka qenë e mundur të deshifrohet kuptimi shqip
i treguar nga autori për këtë emër, sepse do të ishte me interes. Çudia është se ai
shprehet që e themeluan së pari spanjollët. Cilët ishin këta spanjollë, kur dhe si
kishin depërtuar deri atje? Dihet se kjo qendër e vogël mori jetë pas shkatërrimit të
Finiqit në fund të shek. VI dhe vetë Çelebiu e quan kala fort të hijshme, por fare të
vogël. Ishte periudha e dyndjeve barbare në trevat tona, ndërsa vetë arabët ende
nuk kishin shkuar deri në Spanjë. Gjithsesi, ka rëndësi që ai pohon: Të gjithë
banorët flasin shqip, greqishten nuk e dinë. Ka rëndësi po të krahasohet me të
dhënat e Fjalorit enciklopedik shqiptar, botimi i dytë më 2008, ku shkruhet: “Rreth
një e katërta e popullsisë i përket pakicës greke”. Dëshmia e Çelebiut është me
peshë për argumentin, se pakica greqishtfolëse ka depërtuar në jug të Shqipërisë
pas shek. XVII.
Duke folur për prejardhjen e shqipes, më tej ai shton: Pas disa brezash ata i
populluan ato male të thyera dhe nisën të flisnin një gjuhë të tyren. Por ku e gjetën
ata persishten dhe si e ruajtën disa breza në Delvinë: “që të mos u nxirreshin sytë, e
bënë zakon të thoshin Ar na bud.“? Dihet se arabët i pushtuan viset e Persisë në
mesin e shek. VII, pas vdekjes së Muhamedit e kalifit Omar, domethënë pyetja
është: kur kishin arritur ta mësonin persishten 3000 vetat me të cilët u arratis
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Xhabali Elhema prej Mekës? Vetë turqit osmanë erdhën në Persi në shek. X dhe,
me sa duket, arabishten e persishten i kanë mësuar vetëm në shek. XI. Këto të
dhëna nuk janë një kureshti historike, por duhet t’i kenë parasysh ata që flasin sot
për huazimet orientale të shqipes, që të mos i shkelin caqet e historisë me data të
njohura. Sajesave të veta Çelebiu u vë kapakun, kur thotë se Xhabali Elhema vdiq
në Elbasan. Por në shek. VII qyteti ku është sot Elbasani kishte tjetër emër dhe
ishte qendër peshkopate, si do të ndodhej atje Xhabali arab mysliman?
Gjithsesi, për Evlijanë në Elbasan Të gjithë flasin shqip. Pjesa më e madhe e
dinë mirë edhe turqishten, kurse ulematë dinë të lexojnë persisht. Greqishtja dhe
frankishtja përdoren nga tregtarët. Në këtë mënyrë, pavarësisht nga ndonjë lajthitje
e kuptueshme, Evlija Çelebiu na ka dhënë edhe një pasqyrë të gjendjes gjuhësore
në trevat shqiptare, besoj e para e këtij lloji dhe prandaj ka rëndësi për historinë e
gjuhës.
Merita më e madhe e këtij “turisti” të shek. XVII, siç e kanë quajtur disa, është
se, duke e vlerësuar shqipen, kishte vendosur të mblidhte disa shembuj prej gjuhës.
Dijetarët perëndimorë vetëm shumë kohë më pas do ta ndërmerrnin këtë detyrë të
pazëvendësueshme për njohjen e një populli dhe të gjuhës së tij.
Ndërkaq, kjo është hera e dytë që një “turist” i huaj ka regjistruar fjalë e
shprehje të shqipes. I pari ka qenë kalorësi gjerman Arnold von Harf, i cili zbriti në
Ulqin dhe në Durrës më 1497. Për këtë është shkruar vazhdimisht, prandaj nuk po
shtoj gjë. Por është me të vërtetë befasuese, që ndër ato dy grushte fjalësh të
regjistruara krejt rastësisht me largësi kohore prej më shumë se një shekull e
gjysmë dhe nga dy njerëz që u përkisnin dy kulturave tejet të dallueshme, gjejmë
një varg fjalësh të njëjta: a, bie, bukë, ha, kam, mirë, mish, ndeshë, pulë, se, të, ujë,
dhe numërorët kryesorë. E mbi të gjitha është po ajo përshëndetje:
mirëndeshtrasha. Me këtë fjalës që vetëm tashti vonë e shohim konkretisht në
dorëshkrimin e E. Çelebiut, emri i tij do të përfshihet në historinë e leksikografisë
shqiptare.
Interpretimin e lëndës shqipe të Çelebiut e ka bërë Robert Elsie në një artikull
të botuar në Prishtinë më 1998 në “Studime”, nr. 4. Këtë artikull e ka dhënë
tërësisht J. Kastrati më 2000. Gjithashtu këto interpretime janë përfshirë nga
përkthyesi në botimin e librit shqip më 2008. Me përjashtim të rasteve me fjalë të
qarta, të shoqëruara edhe nga përkthimi turqisht i Çelebiut, lënda tjetër me
vështirësi të mirëfillta gjuhësore, është dhënë me intrepretime krejt të gabuara nga
R. Elsie. Prandaj po i paraqes tërësisht më poshtë.
Që në fillim duhet thënë, se R. Elsie nuk e njeh nocionin e kushteve
paradigmatike të komunikimit. Për këtë arsye ai nuk e ka kuptuar se këto janë
regjistrime të bëra nga gjuha e folur, madje disa herë janë copa bisedash. Shembulli
më i qartë është me fjalën “aqi”, të cilën e merr për “elb” R. Elsie dhe shton:
“Shqipe mod. elb ti ke? Nuk duket të ketë ndonjë gjurmë të formës së hershme
+aki për standarden elb.” Pyetja fillestare këtu është: përse do të interesohej për
elbin Çelebiu, aq sa në atë pak lëndë e ka tri herë këtë fjalë? Një udhëtar i thekur si
Evlijai do të interesohej për tagjinë e kuajve të udhëtimit. Prandaj “aqi” këtu është
trajtë e regjistruar keq nga Evlijai për “tagji”. Në radhë të dytë, këto nuk janë fjalë

49

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

të shkëputura, por pjesë të një dialogu, të cilin e ka mbajtur shënim autori. Po ta
rindërtonim skenën e komunikimit, do të kishim këtë dialog:
Blerësi: - A ke tagji?
Dyqanxhiu: - Nuk kam.
Blerësi: - Më bjer tagji, se ta shij kryet!
Dyqanxhiu: - Për tynë zot, nuk kam tagji.
Edhe në një rast tjetër kemi copëz dialogu:
A: - A je shëndosh e mbahi?
B: - Mirë, ndeshtrasha.
Autori e ka përkthyer “aqi” me turqishten “arpa”. Kjo e shënon elbin turqisht,
por merr edhe kuptimin e tagjisë, ashtu si në shqipen tagjia përmbledh tërshërën,
elbin, misrin si ushqim për kafshët.
Më poshtë po i jap fjalët së pari në trajtën e shqipes së sotme. Pastaj vjen me të
zeza trajta si del e regjistruar nga Çelebiu dhe me kursive te shprehjet ku është
përfshirë. Po ashtu kur ka, jepet përkthimi turqisht i autorit. Më pas vijojnë
shpjegimet dhe interpretimet e mia me shkronja të drejta.
a: a - aye sendos; a ha buq; tq. ey. Pjesëz pyetëse. Del që te A. fon Harfi më
1497, pastaj edhe te Gj. Buzuku më 1555.
amë: tamu - tikifsati tamu; tq. ana. Emër femëror; “-u” fundore është përdorur
prej autorit për “ë”. Ai ka pyetur për tri fjalë rresht, domethënë: Si i thoni nënës,
motrës, gruas? Prandaj i ka dhënë radhazi. Del që te Gj. Buzuku më 1555.
bie I: aqi me be; tq. getir. Folja me kuptimin “sjell”, domethënë Çelebiu e ka
përdorur “e” për “i”. Del që te Gj. Buzuku më 1555.
bie II: mir nistra nise; tq. sabahin hayr. Folja me kuptimin “godas”. Shih më
poshtë te ndesh. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
bukë: buq - a ha buq; tq. ekmek. Autori ka pyetur për të tria fjalët: bukë, ujë,
mish dhe prandaj i ka dhënë sërish radhazi. Del që te A. fon Harfi më 1497, pastaj
edhe te Gj. Buzuku më 1555.
burrë: falemi mürre; baya mürre; tq. adam. Emër mashkullor; është e papritur
përse e ka me “y”, ndërsa tingullin e parë e ka dëgjuar si një [mb] dhe prandaj e ka
me “m”. R. Elsie në të dy rastet e ka dhënë gabim si shumës. Turqisht Çelebiu në të
dy rastet e ka njëjës. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj te F. Bardhi më 1635.
bythë: tikifsati büti; tq. götini. Emër mashkullor; pjesa e fundit ndoshta është
përpjekje për të dhënë tingullin “th”. Del që te F. Bardhi më 1635.
dele: dele; tq. qoyn. Emër femëror. Autori pas fjalës “mish” përsëri ka pyetur
radhazi dhe i kanë dalë: mish, dele, pulë. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj te
F. Bardhi më 1635.
dy: dü. Në vend të përkthimit turqisht për gjithë numërorët ka dhënë shifrën
përkatëse. Gjithashtu kjo tregon se në mënyrë sistematike ka pyetur për të dhjetë
shifrat e para. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
Por njëkohësisht të dhjetë numrat e parë dalin njësoj si te A. fon Harfi.
dhjetë: dit. Numëror; shih edhe “dy”. Autori ka pasur vështirësi me paraqitjen
e tingullit [dh]. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
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e: e - enbahi. Lidhëz. R. Elsie e ka interpretuar për pjesëzën pyetëse “a”,
mirëpo nuk del që Çelebiu ta ketë përdorur njërën për tjetrën. Del që te Gj. Buzuku
më 1555, pastaj te F. Bardhi më 1635.
falem: falemi müre; tq. selam aleykum. Folje e trajtës pësore. Përkthimi
turqisht është me një shprehje të arabishtes. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj
te F. Bardhi më 1635.
gjashtë: gast. Numëror; shih edhe “dy”. Në botimin 2000 është gabim “gasht”.
Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
ha: a ha buq; hak mut; tq. yer misin. Folje kalimtare. Shprehja do të thotë: a do
të hash bukë?, dhe jo: a ha bukë?, siç e ka dhënë R. Elsie, një pyetje që nuk ka
kuptim. Del që te A. fon Harfi më 1497, pastaj edhe te Gj. Buzuku më 1555.
hundë: u piriste bhund; tq. burnuna. Emër femëror me parafjalën “mbë”. Del
që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj edhe te F. Bardhi më 1635.
ja: baya; tq. ge. Pjesëz e gjuhës së folur me kuptimin “eja”, e zgjeruar “jakë”.
Për çudi nuk e ka “Fjalori i gjuhës së sotme shqipe më 1980”. Shprehjen R. Elsie e
ka dhënë “pa eja burra”, kurse duhej “Pa ja burrë”.
jam: aye; qu qije; tq. idin; në rastin e parë turqisht folja mungon. Folje e trajtës
pësore. Besoj se mënyra e shkrimit do të jetë për të dhënë “kje” në shqiptimin e të
folmes së Shkodrës. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj edhe te F. Bardhi më
1635.
kam: te ki; nuku qam; tq. var; dur. Folje kalimtare. Del që te A. fon Harfi më
1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
katër: qotra. Numëror; shih edhe “dy”. Trajta është nën ndikimin e shqiptimit
karakteristik të Shkodrës. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku
më 1555.
ku: qu qiye; tq. nerede. Ndajfolje. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj edhe
te F. Bardhi më 1635.
mbahem: enbahi; tq. hoş misin. Folje e trajtës pësore. Del që te Gj. Buzuku më
1555, pastaj edhe te F. Bardhi më 1635.
më: bhund; tq. burnuna. Parafjalë, me sa duket, e dëgjuar mb’ hundë nga
Çelebiu. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj edhe te F. Bardhi më 1635.
mirë: miliserde. Ndajfolje në përshëndetjen: mirë se erdhe. Herën e dytë te:
mir nistra nise – shih më poshtë te ndeshë. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe
pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
mish: mis; tq. et. Emër mashkullor. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj
te Gj. Buzuku më 1555.
mizuni: mizuni. Fjalë e paqartë dhe mungon përkthimi turqisht i togfjalëshit,
prandaj është e vështirë të ndriçohet. Por është jashtë çdo vështrimi hamendja e R.
Elsie se mund të jetë “të falem shumë”. Vetë Çelebiu e ka më parë “falemi burrë”,
e si do ta deformonte kështu? Si hipotezë mund të paraqitej kjo: “bela më zuni”.
mjaltë: miyalt; tq. bal. Emër asnjanës. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj
edhe te F. Bardhi më 1635.
motër: motra; tq. qiz qarindas. Trajta e turqishtes do të ishte: kiz kardeş. Emër
femëror. Është mjaft interesante se edhe F. Bardhi e ka fjalën e turqishtes: motra,
kiskardash. Del që te Gj. Buzuku më 1555.
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mut: hak mut; tq. boq. Del që te F. Bardhi më 1635.
ndeshë: nistra nise; tq. sabahin hayr. Ka qenë një transkriptim i vështirë për
Çelebiun i përshëndetjes: “mirë ndeshë të rashë”, me kuptimin: takimi ynë qoftë
për mirë. Gjëja më interesante është se të njëjtën shprehje e ka regjistruar edhe
Arnold fon Harfi më 1498: mirenestrasse = guden morgen. I vlefshëm është
përkimi i përkthimit turqisht me atë gjermanisht, në të dy rastet haset fjala
“mëngjes”. Kjo do të thotë, se ka qenë një përshëndetje vetëm për mëngjesin,
domethënë: mirëmëngjes. Kështu del edhe te F. Maria da Lecce më 1716, me
përkthimin italisht “buona mattina”, siç e ka vënë re K. Kamsi.
nëntë: nand. Numëror; shih edhe “dy”. Trajta është e së folmes së Shkodrës.
Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
nuk: nuku qam; tq. yok dur. Pjesëz mohuese. R. Elsie shënon se trajta “nuku
tani del kryesisht në dialektin jugor të Korçës.” Kjo nuk qëndron. Që te Buzuku
autorët veriorë e kanë “nukë”. Çelebiu këtë ka regjistruar, dhe ashtu si te “amë” e
ka këtu shkronjën “u” për “ë”.
një: ñe. Numëror; shih edhe “dy”. Lexohet “nji”. Del që te A. fon Harfi më
1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
pa: baya; tq. ge. Pjesëz. Me sa duket, është regjistrimi i parë për këtë pjesëz.
pala: pala mizuni. Fjalë e paqartë bashkë me “mizuni” (shih më lart) dhe
mungon përkthimi turqisht i togfjalëshit, prandaj është e vështirë të ndriçohet. Si
hipotezë mund të paraqitej kjo: “bela më zuni”.
pesë: pens. Numëror; shih edhe “dy”. Grafia përsëri është një përpjekje për të
dhënë shqiptimin e të folmes së Shkodrës. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe
pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
për: përtuni zoti; tq. Allah haqqyçün. Parafjalë. Del që te Gj. Buzuku më 1555,
pastaj edhe te F. Bardhi më 1635.
pirdhem: u piriste; tq. yelleneyim. Folje në trajtën pësore, këtu në mënyrën
dëshirore; “u pjerdhsh” dhe jo si e ka dhënë R. Elsie “të pjerdhsha bhund”, sepse
nuk ka se si “u” të lexohet “të”. Është dokumentimi i parë i kësaj fjale, sepse del
nëpër fjalorë shumë më pas, ndoshta për herë të parë te K. Kristoforidhi.
pulë: pul; tq. tavuq. Emër femëror. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj
te F. Bardhi më 1635.
qi: tikifsati; tq. edeyim. Folje kalimtare në mënyrën dëshirore. Është
dokumentimi i parë i kësaj fjale, sepse del nëpër fjalorë shumë më pas, ndoshta për
herë të parë te K. Kristoforidhi.
qurd: tesin qurd; tq. basin yararin. Fjalë e paqartë; përkthimi turqisht do të
thotë “plagos” dhe hamendësimi do të ishte për një kërcënim: përndryshe ta shtyp
kokën!
rrush: rus; tq. üzüm. Del që te Gj. Buzuku më 1555, pastaj edhe te F. Bardhi
më 1635.
se: miliserde. Lidhëz. Në përshëndetjen “mirë se erdhe”. Del që te A. fon Harfi
më 1497, pastaj edhe te Gj. Buzuku më 1555.
shëndoshë: aye sendos; tq. ey hoş misin. Ndajfolje. Del si temë që te Gj.
Buzuku më 1555, pastaj si ndajfolje te F. Bardhi më 1635.
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shin: teshin; tq. yararin. Folje kalimtare. Fjalë e paqartë, ndoshta edhe: “të shij
kryet”; shih edhe qurd.
shoqe: soke; tq. avret. Emër femëror me kuptimin e gruas, bashkëshortes. Po
kështu më poshtë te sharja: tikifsati soke. Fjala dokumentohet vonë, ndoshta për
herë të parë nga Kristoforidhi.
shtatë: istat. Numëror; shih edhe “dy”. Tingulli “i” në krye ose është ngatërrim
me numërorin rreshtor “i shtatë”, ose është një shtesë sipas fonetikës së turqishtes
në krye të fjalëve me “s”. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku
më 1555.
tagji: aki - aki te ki, aki me be, nuku kam aki; tq. arpa. Emër femëror. R. Elsie
nuk e ka kuptuar fjalën dhe vetëm duke u nisur nga turqishtja e quan se është për
elbin, duke shtuar: “Nuk duket të ketë ndonjë gjurmë të formës së hershme +aki për
standarden elb.” Edhe turqisht fjala shënon gjithashtu tagjinë për kafshët, që
përmbledh dhe elbin. Është ndoshta dokumentimi i parë i kësaj fjale, sepse del
nëpër fjalorë shumë më pas, në shekullin XX.
tetë: tet. Numëror; shih edhe “dy”. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te
Gj. Buzuku më 1555.
të: t - nistra, tesin, tikifsati. Trajtë e shkurtër e përemrit vetor të vetës së dytë.
Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
ti: aqi te ki. Përemër vetor i vetës së dytë njëjës. Del që te Gj. Buzuku më 1555,
pastaj edhe te F. Bardhi më 1635.
tre: tiri. Numëror për femëroren; shih edhe “dy”.
ujë: uy; tq. su. Del që te A. fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më
1555.
vij: miliserde. Folje jokalimtare në përshëndetjen: mirë se erdhe. Del që te A.
fon Harfi më 1498 dhe pastaj te Gj. Buzuku më 1555.
ynë: pörtuni zot. Përemër pronor. Në betimin: për tynë zot. Del që te Gj.
Buzuku më 1555, pastaj edhe te F. Bardhi më 1635.
zot: zoti (dy herë); tq. Allah. Emër mashkullor. Del që te Gj. Buzuku më 1555,
pastaj edhe te F. Bardhi më 1635.
Thënia iç qivirdim në mënyrë krejt antishkencore është quajtur nga R. Elsie si
togfjalësh i shqipes dhe është shoqëruar me një interpretim të pangjarë shqip si “i
shkërdhyem”, duke gjetur aty edhe një mbaresë gege –yem. Kjo është një fyerje
turqisht, e shoqëruar edhe nga tq. pust gidi, që shqip do të thuhej: gjidi pusht!
Nga ky vështrim mund të nxirren disa përfundime. E. Çelebiu ka regjistruar
disa fjalë e shprehje, që i ka quajtur të nevojshme për një udhëtar nëpër Shqipëri,
domethënë si pjesë e një udhërrëfyesi (guide turistike), siç është i gjithë libri. Për
këtë me një synim mjaft sistematik ai ka mbledhur ndonjë përshëndetje, betim,
sharje, pjesë bisede gjatë blerjes, si dhe disa grupe fjalësh, si numërorët, ushqimet,
emrat e farefisnisë. Mund të quhet pasues i Frang Bardhit për disa elementë
folklorikë. Janë rreth 55 njësi të veçanta, disa të përsëritura dhe disa edhe në
togfjalësha, gjithsej 16 thënie. Prej këtyre fare pak janë njësi të shqipes të
dokumentuara për herë të parë. Pjesa më e madhe gjenden para tij që te A. fon
Harfi më 1498 dhe Gj. Buzuku më 1555. Gjëja më interesante është përputhja e
regjistrimeve me fjalët nga A. fon Harfi, madje edhe numri i tyre është pothuaj i
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njëjtë, sepse edhe fon Harfi ka rreth 59 njësi. Mund të kuptohen dhjetë numërorët e
parë, por janë edhe 12 fjalë të tjera, domethënë gjithsej 30 për qind e atyre pak
regjistrimeve të fon Harfit hasen edhe te Çelebiu. Disa njësi mbeten të
padeshifruara. Pjesa më e madhe e fjalëve dhe shprehjeve shoqërohen me
përkthimin turqisht, siç është zakon për bashkëbisedimet drejtuar udhëtarëve,
domethënë me fillesat e një fjalori shqip-turqisht. Me gjithë vështirësitë e
transkriptimit të shqipes, vërehen qartë dukuri fonetike të të folmes së Shkodrës.
Interpretimi nga ana e Robert Elsie vuan prej gabimesh të rënda.
Herën e tretë Çelebiu bëri udhëtimin më të gjatë, duke përshkuar një numër më
të madh qendrash të banuara që nga Delvina thellë në jug e deri në Elbasan, në
qendër të vendit, pastaj në Pogradec në lindje. Tashmë kemi një tekst më të gjerë si
pjesë të Vëllimit 8 (Rumelia, 1667-1670) dhe përshkrimet e tij janë dukshëm më të
hollësishme. U ka kushtuar vëmendje të veçantë tre qyteteve të rëndësishme:
Gjirokastrës, Beratit dhe Elbasanit. Pasi e cilëson kështjellën e Gjirokastrës si
madhështore dhe me emër, Çelebiu zbret te shtëpitë e qytetit të vjetër. Ja fjalët e tij:
“Secila nga këto shtëpi të ndërtuara për bukuri, ka kullë. Avllitë e oborreve të
këtyre shtëpive janë me një lloj guri graniti të bardhë, të latuar prej mjeshtrish
gurgdhendës, si të ishin tulla Ankaraje nga një brumë i vetëm. Avlli të tilla kanë si
shtëpitë e të pasurve, ashtu edhe ato të të varfërve. Gurë të tillë të prerë me kënde të
drejta nuk gjen gjetiu mbi tokë, përveçse në qytetet Tire e Manisa të Anadollit.”
Mënyra e jetesës, doket dhe zakonet e banorëve e habisin Evlijanë, aq sa
paraqet me hollësi “një zakon të çuditshëm”, një rit varrimi dhe përkujtimi të të
vdekurve. Sipas tij, gjirokastritët i kujtojnë me vaje të afërmit e vdekur edhe pas
dyzet a pesëdhjetë vjetësh, qëllon edhe pas tetëdhjetë vjetësh; paguajnë vajtore
profesioniste, aq sa të dielave nuk rrihet në qytet nga gjëmat që dëgjohen. Prandaj e
paskan quajtur edhe “qyteti i vajtimeve.”
Së pari, duke e vështruar nga larg, Çelebiu flet për Beratin si “qyteti i begatë, i
rrethuar me mure i Beogradit shqiptar”. Ashtu si edhe për qendrat e tjera, e nis me
përshkrimin e hollësishëm të kalasë së fortë, të plotë e të qëndrueshme prej guri të
latuar e të lëmuar. Gurët e themelit te porta e parë e hyrjes (unë do të shtoja se janë
mure të ndërtuara 2400 vjet më parë) i janë dukur të mëdhenj si elefantë dhe vijon,
se gurë të tillë, përndryshe, mund të gjenden vetëm në Hebron afër Jerusalemit dhe
në fortesën e Benderit në brigjet e lumit Dnjestër. Ai është endur nëpër mëhallët e
qytetit, mes banesave, haneve, shesheve të argëtimit, xhamive, teqeve, hamameve,
shatërvaneve. Por shtanget në vend i magjepsur:
Në mes të këtij pazari është një shesh i madh me një mrekulli, një kullë sahati
të madhe… Kulla e sahatit është aq e mrekullueshme, sa që nuk ka fjalë ta
përshkruajnë; kush e sheh me sytë e vet, e beson.
Tingujt e kambanës së orëve mund të dëgjohen një ditë rrugë larg. Për urën e
Goricës mbi lumin Osum autori shprehet sërish me epitete të zgjedhura, se është e
mahnitshme, që s’e ka shoqen. E vetmja që mund të krahasohet me të është ura me
një hark, të cilën sulltan Sulejmani e ka ndërtuar mbi lumin Drina në qytetin Foça
të vilajetit të Hercegovinës. Porse me interes të veçantë janë radhët e mëposhtme:
Në afërsi të këtij pazari janë gjashtë kafene, secila e lyer dhe e zbukuruar si të
ishte një tempull kinez. Disa prej tyre gjenden në bregun e lumit, i cili e përshkon
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qytetin mes për mes; këtu disa lahen në ujë, disa vijnë për peshkim, kurse të tjerë
mblidhen me shokët për një dorë muhabet rreth çështjesh fetare ose laike. Këtu ka
shumë vjershëtorë, njerëz të ditur që shkruajnë me dije mjaft të gjera.
Sot ne kemi një debat mjaft të rreptë lidhur me një rrymë të posaçme të
letërsisë, që lulëzoi sidomos në shek. XVIII-XIX nën ndikimin e poezisë orientale.
E quajnë letërsia e bejtexhinjve, ndërsa kohët e fundit e kanë thënë edhe alhamiada
shqiptare, një letërsi vendëse me shkrim arab dhe e mbështetur gjerësisht në
kulturën islame. Unë do ta emërtoja më saktë si letërsi orientaliste. Në të janë të
pranishme të gjitha format e poezisë Lindore: divani, murabaja, ilahia, kasidet,
gazelet. Gjëja që tërheq vëmendjen është se nëpërmjet këtij prodhimi shqiptarët u
njohën edhe me krijime të autorëve të shquar orientalë, si: Firdusi, Rumiu, Fuzuliu,
Sulejman Çelebiu, Zijaudin Nahshabi, Xhami, Al-Busiri. Edhe në Gjirokastër
autori thotë se të gjithë dinë të lexojnë persisht. Kurse në Elbasan te Xhamia Mbret
“kanë ardhur mijëra vjershëtorë, të cilët janë munduar kush e kush të dëftejë
mjeshtëri më të madhe vjershërimi se tjetri, prandaj muret jashtëzakonisht të
sheshta, të lëmuara e plot dritë janë të mbuluara me krijime artistike të panumërta.”
Tablotë e gjalla që na ka lënë E. Çelebiu na përcjellin atmosferën e vërtetë, në të
cilën u përftua dhe u lëvrua kjo rrymë, prandaj mendoj se në librat e historisë së
letërsisë këto fragmente nga vepra e E. Çelebiut mund të përfshiheshin si hyrja më
e mirë për të paraqitur vjershërimin e autorëve shqiptarë orientalistë.
Nën penën e Evlijait kështjella e vjetër e Elbasanit na shfaqet si nuse e botës,
kurse vetë Elbasani si nusja e Shqipërisë. Ne nuk kemi të dhëna të tjera historike,
por për udhëpërshkruesin e famshëm “Filozofë dhe magjistarë të panumërt të
kohëve të shkuara kanë zënë vend për të banuar në këtë qytet dhe e bënë të
lulëzonte.” Në Elbasan autori i Seyahatnamesë gjen rastin të vërë në dukje
mikpritjen e dëgjuar shqiptare. Sipas tij, dyert e të gjitha këtyre shtëpive janë të
hapura ditë e natë, madje në hajatet e disave prej tyre janë të shkruara dy vargje
arabisht:
Nderi i shtëpisë varet nga i zoti,
Kurse nderi i të zotit varet nga bujaria e tij.
Sipas komentit të tij, të zotët e shtëpive në këtë qytet e kanë për turp të mbyllin
dyert e të mbeten pa mysafirë, ose të hanë bukë vetëm. “Kam dyzet vjet që udhëtoj,
por kurrë nuk kam hasur në një dashamirësi si kjo.”
Ndonëse ai është një kronikan, që shkruan prozë dokumentare, përmes gjithë
veprës së tij ndihet një tërheqje pas poezisë. Në këtë atmosferë edhe ai nuk mund të
mbetej pa një shkëndijë frymëzimi poetik. Dëshiroj ta mbyll pikërisht me një
dyvargësh, që i ka ardhur vetvetishëm, pasi e kishte depërtuar fryma e këtij qyteti,
të cilit kronikanët e kohës i kishin dhënë emrin Shtëpia e Vjershëtorëve. Ai ishte
duke vizituar xhaminë më të madhe e më të vjetër të Sinan Pashës, ndërtuar në fund
të shek. XV dhe që sot quhet Xhamia Mbret. Udhëtari i palodhur kishte mbetur pa
mend, duke parë se faqet e jashtme të katër mureve të saj ishin të mbushura me
dyvargësha: “vjersha, kaside, hadithe dhe njëvargësh, të shkruar sipër mureve nga
udhëtarë të ardhur prej Turqie, Arabie e Persie, secili me dorën e vet, me
bukurshkrim. Po të mblidheshin të gjitha së bashku, mbishkrimet do të përbënin
100 vëllime. Në këtë xhami kanë ardhur mijëra vjershëtorë, të cilët janë munduar
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kush e kush të shpërthejë me mjeshtëri më të madhe vjershërimi se tjetri.” Atëherë
edhe ai mori guximin të nënshkruante: E shkruar nga udhëtari nëpër botë Evlija,
viti 1670.
Seyahatname është një udhërrëfyes i mirëfilltë për Shqipërinë dhe Kosovën në
gjysmën e dytë të shek. XVII. Me shënimet e hollësishme dhe sistematike për
gjithçka e kishte parë me sytë e vet, mund të quhet enciklopedia e parë e viseve
shqiptare.
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MUSTAFA IBRAHIMI

EMËRTIMET POPULLORE DHE LETRARE TË
MUAJVE TË VITIT
Një përmbledhje të emrave të muajve që janë përdorur në gjuhën shqipe (një formë
mund të përmbajë më shumë variante), përfshi këtu edhe të folmet e arbëreshëve të
Greqisë e Italisë. Emërtimet e muajve të vitit të kalendarëve shqiptarë, flasin për
njohuritë që ka patur populli ynë për kohëmatje. Me mjaft interes është studimi që
kanë bërë dy autorë të huaj Buholc dhe Filde, për “ Emrat e muajve në gjuhën
shqipe”, ku, siç thonë ata, është synuar të paraqiten emrat e muajve “ të dëshmuar
në traditën letrare të shqipes, të ndiqet zhvillimi i tyre dhe shtrirja dialektore, të
hetohet etimologjia e emrave të muajve si dhe lidhja ballkanike, etj. “
Historiku dhe etimologjia e emrave të muajve në shqip
JANARI
Muaji i parë, Janari, është me prejardhje nga gjuha latine. Është quajtur
kështu për nder të perëndisë së portave – Janusit. Ai hapte derën dhe linte të hyjë
drita. Nga kjo kohë fillon të zgjatet dita.
Emërtime popullore- Format dialektore për emërtimin e muajt janar janë:
janar, jenar, jinar, kallnuer, kallenduer, kalendor, kalnuer, kallënduer, kollozhek,
moi gjat, listopath, edhe tek arbëreshët e ndeshim janari (tek arbëreshët).
Emërtimi i muajt Janar tek autorë e ndryshëm: / (Bardhi), Kallënduer
(Bogdani), / (De Martino), Kaλnuur (Jungg), Kallnnuer, Kallnuer (Bashkimi),
Kallnuer (Floqi), Janar, Kallnur (Kalendari Kombiar 1898/1900), Kallënduar tosk.
- Kallënduer geg. (Kristoforidhi), Kallënduar, Kalëndor, Janar, Kollozhek (Leotti),
Janar, Kallnor, Kollozhek (Fjalori drejtshkrimor).
SHKURTI
Ka qenë muaj i fundit i vitit. Romakët më 15 shkurt festonin fillimin e vitit
të ri. Me këtë rast ata hiqnin dhe digjnin të gjitha vjetërsirat. Pra kjo ishte një
periudhë kohore, kur bëheshin flijime, kurbanë, hyjnive, për shlyerjen e mëkatëve.
Prej këtu ky muaj mori emrin e prushit të zjarrit që latinisht i thuan – februa. Në
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gjuhën shqipe muaji i dytë, shkurti, përpara quhej Fruer ose Fror nga gjuha latine,
Februalia.
Emërtime popullore - Format dialektore për emërtimin e muajt shkurt:
shkurt, fror, fruer, frur, fruar, flevar, fleár, frbar, fevari (tek arbëreshët)
Emërtimi i muajt Shkurt tek autorë e ndryshëm: Fruer (Bogdani, De
Martino, Bashkimi, Floqi), Fruur (Jungg), shkurt (Floqi, Kalendari Kombiar
1898/1900, Leotti, Fjalori drejt-shkrimor), Fruar tosk. – Fruer geg. (Kristoforidhi),
Shkurt ( Kalendari kombiar 1898/1900, Leotti, Fjalori drejtshkrimor), Fruar
(Leotti), Fror (Leotti, Fjalori drejt-shkrimor ), Frur (Kalendari hannamia 1889),
Shkurti ngrijsi (Emërtime popullore)
MARSI
Ka marrë emrin e perëndisë së pjellorisë – Marsit.
Emërtime popullore: Format dialektore për emërtimin e muajt mars: mars,
lagateer, lagater, lagëtur.
Emërtimi i muajt Mars tek autorë e ndryshëm: Mars (Bardhi,Bogdani,
De martino, Bashkimi, Floqi, Kalendari Kombiar 1898/1900, Kristoforidhi, Leotti,
Fjalori drejtshkrimor, Kalendari hannamia 1889), Marz (Jungg, Kristoforidhi),
Marts (Bashkimi) , Kalendari Kombiar 1898/1900), Fruar tosk. – Fruer geg.
(Kristoforidhi), Marsi – Mbarsi Lagater – Lagatur ( Emërtime popullore ).
PRILLI
Muaji i katërt, Prilli, vjen nga gjuha latine, prej fjalës Aperire, me hapë,
hapje, çelja e natyrës…. Sipas disa mendimeve ky muaj ka marrë emrin e
perëndeshsës së dashurisë Afërditës, të cilën etruskët e quanin – Afru.
Emërtime popullore - Format dialektore për emërtimin e muajt prill: prill
dhe april. Tek autorë e ndryshëm: Prijl (Bardhi), Prilh (De Martino), Priλ.
Emërtimi i muajt Prill tek autorët e ndryshëm: Prijl ( Bardhi), Prill
(Bogdani, Floqi, Leotti, Fjalori drejtshkrimor, Kalendari hannamia 1889), Prilh (De
martino), Priλ (Jungg), Priill (Bashkimi), / (Kristoforidhi), Pranverë (Emërtime
popullore).
MAJI
Është emri i perëndeshës së maleve të begatisë, të mbjellave, rritësja e
zhvilluesja e tyre Maja – hyjneshë e Romës.
Emërtime popullore- Format dialektore për emërtimin e muajt maj: maj,
mais, madh.
Emërtimi i muajt Maj tek autorët e ndryshëm: Maj (Bardhi), / (Bogdani),
Mai (De martino, Jungg), Maie (Bashkimi), Maj (Floqi, Kalendari kombiar
1898/1900, Kristoforidhi, Leotti, Fjalori Drejtshkrimor, Kalendari hannamia 1889),
/ ( Emërtime popullore ).
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QERSHORI
Është quajtur për nder të hyjneshës së të korrave e të mbledhjes së fryteve –
Junones. Në gjuhën shqipe Qershori, është muaji në të cilin piqen qershijat, nga
edhe e ka marrë emrin.
Emërtime popullore: Format dialektore për emërtimin e muajt qershor janë:
qershor, theristí, xhun, juni, theristiu (tek arbëreshët)
Emërtimi i muajt Qershor tek autorët e ndryshëm: Kierssuer (Bardhi),
Qershuer (Bogdani, Floqi, Kalendari hannamia 1889), Ciersciuer (De martino),
Cerscuur (Jungg), Cershuer (Bashkimi), Qershor (Kalendari kombiar 1898/1900,
Leotti, Fjalori drejtshkrimor), / (Kristoforidhi), Qershori (Emërtime popullore).
KORRIKU
Muaji i shtatë, Korriku, në fillim, në origjinal quhej Quintilis, nga gjuha
latine “i Pesti”, mirëpo në shenjë nderimi ky muaj më vonë u quajt sipas perandorit
rromak, Julius Cesarit, në vitin 44 para Krishtit.
Emërtime popullore: Në gjuhën shqipe ka marrë emrin sipas muajt të
korrjeve, por në nëpër të folme shqipe paraqitet edhe me forma tjera, si : korrik,
allonár, djegagur, lul.
Emërtimi i muajt Korrik tek autorët e ndryshëm: Corich (Bardhi),
Kornik (Bogdani), Korrik ( De martino, Jungg, Bashkimi, Floqi, Kalendari
Kombiar 1898/1900, Kristoforidhi, Leotti, Fjalori drejtshkrimor, Kalendari
hannamia 1889), Djegagur (Emërtime popullore).
GUSHTI
Edhe muaji i tetë, Gushti, në fillim quhej Sextilis, nga gjuha latine: i
“Gjashti”, mirëpo edhe ky muaj si korriku, më vonë u emërua në shenjë nderimi
ndaj perandorëve paganë, kësaj rradhe ndaj nipit të Julius Cezarit, Augustus Cesari,
në vitin 8 para Krishtit.
Emërtime popullore: Nëpër të folmet shqipe përdoret edhe me këto forma :
gusht, gost, lamnuer, dorza.
Emërtimi i muajt Gusht tek autorët e ndryshëm: Gust (Bardhi), Gusht
(Bogdani, Bashkimi, Floqi, Kalendari Kombiar 1898/1900, Kristoforidhi, Leotti,
Fjalori drejtshkrimor, Kalendari hannamia 1889), Gusct (De martino), / (Jungg),
Lamnueri ( Emërtime popullore).
SHTATORI
Muaji i nëntë, Shtatori, vjen nga gjuha latine,sipas kalendarit Romak
Septembres, që ka kuptimin: “ i Shtati”. Pse i shtati? Sepse viti fillonte me muajin
Mars, kështu që ky muaj ishte dikur muaji i shtatë. Kështu emërtohen edhe tre
muajt të tjerë që vazhdojnë, pra emërtohen me numra rreshtorë me prejardhje nga
gjuha latine.
Emërtime popullore: Nëpër të folme shqipe ky muaj ka më shumë
emërtime, si : shtator, setembr, vjeshtë, vjeshta e parë, britm, britm i parë, brym(ë)
i parë, bryll i parë, proto shimitër, gushtovjeshtë, tiriti, vjeshti (tek arbëreshët).
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Emërtimi i muajt Shtator tek autorët e ndryshëm: Britmi i parë (Bardhi,
Bashkimi, Kristoforidhi), Brymi i parë (Bogdani, Kalendari hannamia 1889),
Sctattuer (De martino), Sctatuur (Jungg), Shtatuer (Bashkimi, Floqi), Vjeshtë e
parë (Floqi, Kalendari hannamia 1889, Emërtime popullore), Britmi i parë (1898)
Vjeshtë e parë (1900) (Kalendari Kombiar 1898/1900), Vjesht’e parë
(Kristoforidhi, Leotti), Brylli i parë (Kristoforidhi), Shtator (Leotti, Fjalori
drejtshkrimor), Britm’i parë (Leotti).
TETORI
Muaji i dhjetë, Tetori, vjen nga gjuha latine, Octombres, dhe mban numrin
rendor “ i teti”, sipas kalendarit Romak, ku viti fillonte në Mars, kurse Tetori binte
muaji i tetë.
Emërtime popullore: Nëpër të folme shqipe, edhe për keëtë muaj kemi më
shumë forma: tetor, tétuer, tetúer, vjesht' e dytë, vjesht' e mesme, britëm i dytë,
brym (i) dytë, shenëntre, oktobër, brymuer, listopadh, shëmitër, shëmitri (tek
arbëreshët).
Emërtimi i muajt Tetor tek autorët e ndryshëm: Britmi i dytë (Bardhi,
Bashkimi, Kristoforidhi), Brymi i dytë (Bogdani, Kalendari hannamia 1889),
Tettuer (De martino), Tetuur ( Jungg), Tetuer (Bashkimi, Floqi), Vjeshtë e dytë
(Floqi, Kalendari hannamia 1889), Britmi i dytë (1898) Vjeshtë e dytë (1900) (
Kalendari Kombiar 1898/1900), Vjesht’e dytë (Kristoforidhi, Leotti), Tetor (Leotti,
Fjalori drejtshkrimor), Britm’i dytë (Leotti), Vjeshtë e mesme (Emërtime
popullore).
NËNTORI
Muaji i njëmbëdhjetë është Nëntor, vjen nga gjuha latine: Novembres; Ishte
muaji i nëntë sipas kalendarit Romak, ku viti fillonte në Mars, kurse Nëntori binte
muaji i nëntë.
Emërtime popullore: Nëpër të folmet e ndryshme shqipe janë përdorur
forma të ndryshme, si : nëntor, vjesht e tretë, vjeshtë e mbrazme, britëm i tretë,
brymuer, shëmhill, shënmarti, Shënë Ndre, listopadh, vjeshtë, novemb, protospuar,
duar të palarë, shënmartiri (tek arbëreshët)
Emërtimi i muajt Nëntor tek autorët e ndryshëm: / (Bardhi), Shënëndre
(Bogdani), Nanduer (De martino, Floqi), Nnanuur (Jungg), Britmi i tretë
(Bashkimi), Nanuer (Bashkimi), Brymuer (Bashkimi), Brimuer (Bashkimi,
Kristoforidhi), Vjeshtë e tretë (Floqi, Kalendari hannamia 1889), Britmi i tretë
(1898) Vjeshtë e tretë (1900) ( Kalendari Kombiar 1898/1900), Britmi i tretë
(Kristoforidhi), Vjesht’ e tretë (Kristoforidhi, Leotti), Nëntor (Leotti, Fjalori
drejtshkrimor), Britm’i dytë (Leotti), Duar të palara ( te arb. E Greq.) Vjeshtë e
mbramzme (Emërtime popullore).
DHJETORI
Muaji i dymbëdhjetë, Dhjetori, vjen nga gjuha latine: Decembres, i “Dhjeti”,
sepse sipas kalendarit Romak, ky muaj ishte muaji i dhjetë dhe i fundit, kur viti
kishte dhjetë muaj, me 304 ditë.
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Emërtime popullore: Edhe për këtë muaj, nëpër të folmet shqipe janë
përdorur forma të ndryshme dialektore, si: dhjetor, dimëror, shënëndre, shëndre,
shënmarti, keshendellsh, decembre, shëndreu (tek arbëreshët).
Emërtimi i muajt Dhjetor tek autorët e ndryshëm: / (Bardhi),
Këshëndellsh (Bogdani), Dhettuer (De martino, Bashkimi), Dhetuur (Jungg), Muei
i Sh’Ndreut (Bashkimi), Dhetuer (Floqi), Dimëror (1898) Shënëndre (1900)
(Kalendari Kombiar 1898/1900), Shëndre (Kristoforidhi, Leotti), Dhjetor (Leotti,
Fjalor drejtshkrimor), Shënë-ndre (Leotti), Dimëror (Leotti), Moji i Shnandreut
(Kalendari hannamia 1898), Moji i Kshnellave (Kalendari hannamia 1889),
Brymësi Dimrori (Emërtime popullore)
Origjinaliteti i muajve të shqipes
Nga analizimi i të gjitha formave letare dhe dialektore, pavarësisht disa
huazimeve romake e greke, disa përkthime, si dhe huazime të tjera të ndërsjella me
popujt fqinjë, mund të vijmë në përfundime se: sistemi i emërtimit të muajve në
gjuhën shqipe është bërë brenda traditës së shqipes, se është mjaft origjinal dhe se
ndryshon shumë nga gjuhët e tjera ballkanike. Në të shumtën e rasteve këto
emërtime lidhen me dukuri të natyrës bujqësore e blegtorale, të ngjashme me
emërtimet e kalendarit të revolucionit francez. Është për t’u theksuar se
arumanishtja ka huazuar nga gjuha shqipe elemente të emërtimit të muajve prill,
qershor, korrik, gusht, shënëndre etj.1
Formimi areal i muajve nëpërmejt kalkimit, janë: shtatori, tetori, nëntori
dhe dhjetori.
Muajt e huazuara nga popujt e Ballkanit - Huazimet nga sllavët janë të
pakta: kollozhek e listopad për janarin. Kurse nga greqishtja janë huazuar emërtime
si jenar, thërristi, allonar e ndonjë tjetër, por me përdorim shumë të kufizuar.
Emra nga fusha e bujqësisë:
Lamnuer për gushtin, është fjalë bujqësore del edhe tek Fjalori i Godin-it,
edhe tek Fjalori i G. Meyer-it, që lidhet me lëmën, kemi lamë e grurit ~ "koha e
shirit" (fund i korrikut - fillim i gushtit).
Dorza për gushtin, edhe kjo është fjalë bujqësore dhe ka të bëjë me duajt.
Dorza, del prapë tek Fjalori i Godin-it (etimologjia nga dorëz-a, ~ sa kap dora në
një të korrë, si fjalë del edhe tek e folmja e Kavajës, sipas M. Çelikut).
Emrat e muajve me origjinë të parakrishtërimit, që më vonë janë shkrirë me
ritet e fesë së krishterë që ka qenë shumë popullor dhe i përhapur në Ballkan, si:
Shënmitër, Shënëndre, Shënmhill, Shënmart dhe Këshëndella.
Kalendari i vjetër shqiptar
Kalendari i vjetër shqiptar ndahej në dy stina kryesore Vera dhe Dimri.
1

Olda Buholc dhe Vilfrid Fidle: “ Emrat e muajve në gjuhën shqipe “, botuar në “ Studime
filologjike e pedagogjike, për nder të A. Xhuvanit, Tiranë 1986, faqe 591.
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Vera fillonte nga 6 maj dhe zgjaste deri 4 nëntor dhe zgjaste 183 ditë. Në
pjesën e parë të Verës ishte Kryeviti, ku hynte Shën Gjergji që zgjaste nga
data 6 maj deri 8 maj dhe data që simbolizonte vazhdimin e verës nga 9 maj
deri 22 qershor. Korriku zgjaste nga 23 qershor deri 6 gusht. Te Mesi i
verës përfshihet Djegaguri i cili fillon më 7 gusht e zgjat deri më 20 shtator dhe
Vjeshti nga 21 shtator e deri 4 nëntor.
Dimri fillonte nga data 5 nëntor e deri më 5 maj dhe zgjaste 182 ditë. Pjesa e parë e
dimrit ishte Mesviti ku hynte Shën Mitri që paraqiste fillimin e dimrit nga 5 deri 6
nëntor, Brymsi nga 22 dhjetor deri më 4 shkurt. Te Mesi i dimrit hynte Ngrijsi nga
5 shkurti e deri te 21 marsi dhe Pranvera nga 22 marsi e deri 5 maj.
Përpjekjet e rilindësve për zëvendësimin e muajve
Janë bërë edhe përpjekje nga rilindësit për zëvendësimin e emrave të muajve me

fjalë shqipe, siç kanë vepruar autorët e kalendarit “Ditërrëfenjësi shqip,
për motin e ri 1897, moti i parë “ , shtypur në Sofje 1897. Propozimet e
tyre paraqesin forma mjaft interesante të emërtimit të muajve, p.sh.
Kolozhegu – ka zëvendësuar janarin, Peshkatari – shkurtin, Qëngji –
marsin, Gjelbërori – prillin, Lulëzori – majin, Kuqaraku – qershorin,
Drapëri – korrikun, Pjekësi – gushtin, Rrushvjelësi – vjeshtën e parë,
Përçollaku – vjeshtën e dytë, Fletërënësi – vjeshtën e tretë dhe Dimërori
– shëndreun.2
Emërtimi i muajve në gjuhën letrare dhe të folmet dialektore
1.1. Krijimi i emërtimit të muajve në gjuhën letrare
Në gjuhën letrare, nga dymbëdhjetë muajt e vitit, vetëm tre muaj janë në
gjuhën shqipe dhe kanë kuptim shqip, edhe atë muaji i dytë Shkurti, i cili siç
dihet, për një ditë-dy, është më i shkurtër se muajt të tjerë, muaji i gjashtë
Qershori, muaji në të cilin piqen qershijat dhe muaji i shtatë, Korriku në të cilin
fillojnë korrjet. Të gjithë muajt të tjerë të vitit, që mbesin nëntë, janë me
prejardhje nga gjuha latine. Disa prej tyre emërtohen në nderim të hyjnive paganë,
perandorëve paganë, kurse të tjerët me numra rreshtorë, sipas renditjes që kanë.
1.2. Karakteristikat e emërtimit të muajve nëpër të folme dialektore
Karakteristike për të folmet dialektore shqipe është se shumë emërtime të muajve
përsëriten duke u dalluar sipas tipareve dialektore të asaj të folmeje. Ndër
emërtimet krejt shqipe të shumë muajve, spikat në veçanti emërtimi i muajve nga
shtatori deri në nëntor : vjeshtë e parë - e dytë - e tretë, britm’i parë - i dytë - i
tretë, brym’i i parë - i dytë - i tretë apo vjeshtë e parë - e mesme – e
mbramzme. Siç shihet, këtu përveç emërtimit shqip, ka edhe një veçori në
renditja i (e) parë, i (e) dytë, i (e) tretë, apo e mesme dhe e mbramzme, emërtime
këto që, sipas Buholc e Fidle nuk kanë paralele të mirëfillta në Ballkan.
2

Ditërrëfenjësi shqip, për motin e ri 1897, moti i parë, shtypur në Sofje 1897.

62

STUDIME ALBANOLOGJIKE 6, 2012

1.1. Një numër të emërtimit të muajve krijohen nga mbiemra që përcaktojnë:
a)
Madhësi: Moi gjat, duhet të jetë moti i gjatë. Mund të jetë
"mbarësí" "marsí" moi gjat është muaj i gjatë, në kundërshtim me shkurtin, që
është muaji shkurtër. Ndeshet si shprehje në të folmen e Lishanit në rrethet e
Dibrës (JP të Peshkopisë).
b)
Pozitë: vjesht' e mesme, vjesht’mbramzme
c) Veti fizike dhe natyrore (klima): lagateer, lagater, lagëtur, lagësht e
thatë. Për Marsin si lagaterë e jep njëherë Fjalori i Shoqërisë së Bashkimit
(Shkodër, 1908) ku shkruhet ~kohë si në Mars edhe Fjalori i M. Godin-it
(Wörterbruch der albanischen und deutschen Sprache, Leipzig, 1930). Pra
Lagatera ka të bëjë me klimën, sepse Marsi ndonjëherë është mjaft i lagësht e herë
tjera mjaft i thatë, nuk ka një klimë të qëndrueshme.
1.2. Disa emra të muajve nëpër të folme krijohen nga numrat rreshtorë:
I parë: vjeshta e parë, britm i parë, brym(ë) i parë, bryll i parë,
I dytë: vjesht' e dytë, britëm i dytë, brym (i) dytë,
I tretë: vjesht e tretë, britëm i tretë, brym (i) tretë,
1.3. Emërtimi nga emra të ndryshëm:
Kërshëndellshi, Këshëndellshi me kuptimin e muajt del tek Bogdani (Çeta e
Profetëve) dhe tek Godin-i. Etimologjia është dhënë nga Çabej ~ kërshëndellat >
krishtlindjet.
Gjithashtu interesant në rol muaji janë edhe emrat kërcuth a buzmak.
Veror, që është i zënë, ngase kemi emërtuar muajin e parë të bujkut. Fjalë tjera
interesante janë edhe Larës, Manak. Interesant është fakti që Mark Tirta e lidh
Marsin me perëndinë ujk-njeri, që rrjedhimisht i bie hyjni e bagëtisë.
LITERATURA:
Gashi, Rr. Ibrahim. (2011). Kronologjia iliro-shqiptare ndër shekuj. Tiranë.
Ibrahimi, Mustafa. (2008). Shënime udhëtimi mes Arbëreshëve të Kalabrisë.
Shkup: Interlingua. fq.147
Jovanović, G. (1988) Narodni nazivi meseci u Srba. u: Naučni sastanak slavista u
Vukove dane, 17/1, str. 181-190.
Olda Buholc dhe Vilfrid Fidle (1986). “ Emrat e muajve në gjuhën shqipe “. në “
Studime filologjike e pedagogjike, për nder të A. Xhuvanit”. Tiranë.
http://vargmal.org/dan3050
http://www.pantheon.org/areas/mythol.../articles.html
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EXHLALE DOBRUNA – SALIHU

MOTIVI I GJARPRIT NË MONUMENTET
MBIVARRORE TË DARDANISË
Roli shumë i rëndësishëm i gjarprit në religjionin ilir kaherë është i njohur, dhe ka
qenë temë studimi i shumë studiuesve. Ai është totem fisnor ilir dhe rrjedhimisht
edhe simbol i tyre, përkatësisht i ilirëve të Jugut, ku ishte shtaza më e rëndësishme
e kultit1. Prandaj, edhe filologjia bashkëkohore përpiqet të dëshmojë se emri ilir në
pikëpamje etimologjike lidhet me të. Këtë lidhje i pari e solli studiuesi gjerman O.
Gruppe2.
Për sa i takon trevës së Dardanisë, megjithëse në kohën romake kulti autokton
i gjarprit është dëshmuar me dedikimin e çiftit gjarpëror: Drakoni dhe Drakena
(Dracconi et Draccenae) në altarin votiv nga Bllaca në territorin e Scup-it3, figurën
e gjarprit, ashtu si edhe në trevat e tjera ilire, e hasim shumë rrallë të gdhendur në
monumentet mbivarrore. Kjo mund të shpjegohet me faktin se gjatë kësaj kohe në
këtë trevë edhe motivet e tjera animale në artin sepulkral zënë vend në një numër
mjaft të kufizuar. Kështu, motivin e gjarprit deri tash e hasim vetëm në katër
ekzemplarë: një titull dhe tri stela. Por, megjithatë është i pranishëm në qendra të
ndryshme të të tri pjesëve të kësaj treve: jugore, qendrore dhe veriore, ku është
trajtuar në mënyra të ndryshme ikonografike dhe në komponente të ndryshme të
monumentit, kështu që secili ekzemplar paraqet një rast më vete.
Ekzemplarët më të hershëm i kemi nga Scupi: një stelë nga shekulli I gjetur në
vetë qytetin e Scup-it dhe titullin (pllakën) nga fillimi i shekullit II të gjetur në
Zllokuçan. Nga këta dy ekzemplarë, posaçërisht stela paraqet një rast shumë
interesant, meqë fjala është për paraqitjen e pesë gjarpërinjve të shpërndarë në të

1

R. Ferri, Prilog poznavanju ilirske mitologije 1. Kult zmije kod starih ilira, Anali
Historijskog Instituta JAZU u Dubrovniku 2, Dubrovnik 1953, 419-429; A. Stipčević,
Gjarpëri si simbol religjioz te ilirët, Gjurmime Albanologjike – Ser. Shk. Hist. 4-5, 197475, Prishtinë 1977, 7-32, idem, Simbolet e kultit te ilirët, Prishtinë 1983, 48 sqq.
2
O. Gruppe, Mythologie und Religionswissenschaft 1, München 1906, 358.
3
N. Vulić, Antički spomenici naše zemlje, Spomenik Srpske kraljevske akademije (SKA)
71 (55), 1931, n. 90; R. Marić, Antički kultovi u našoj zemlji, Beograd 1933, 31, 85 sqq.
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gjithë sipërfaqen e monumentit (fig. 1)4. Nga ata, një gjarpër i vogël i punuar në
reliev gjendet në mes të frontonit i mbështjellë rreth një shtyllëze të vendosur pranë
një llambe mbi një altar të madh, kurse gjarpërinjtë e tjerë janë të gravuruar: një i
gjatë në lëvizje gjendet mbi të, ndërsa dy të tjerë në mënyrë heraldike janë
vendosur në pjesën e sipërme të fushës mbishkrimore, kurse i fundit gjendet në
pjesën e poshtme të kësaj fushe, nën mbishkrim. Te titulli gjarpërinjtë miniaturalë,
së bashku me shtazë të tjera: zhapinjtë dhe picrrakët janë gdhendur në mes të
gjetheve të akanthit në kornizën dekoruese përreth fushës mbishkrimore (fig. 2)5.
Ekzemplari tjetër i stelës është gjetur në Sibovc te Besiana (Podujeva) në arealin e
Ulpianës dhe i takon shekullit II (fig. 3)6. Edhe këtu kemi të bëjmë me paraqitjen e
një gjarpri miniatural të gërshetuar me gjethe, të cilat në këtë rast janë të urthit që
dalin nga vazoja, në kornizën e ngushtë zbukuruese nën fushën mbishkrimore.
Ekzemplari i fundit, i cili i takon një kohe më të vonshme, kapërcyellit të shekullit
II, vjen nga Timak minusi (Ravna)7. Edhe këtu gjarpri është paraqitur në pjesën e
poshtme të monumentit, por, kësaj radhe është i mbështjellë rreth shkopit, i cili
gjendet brenda fushës mbishkrimore, në anën e majtë pranë kornizës së dekoruar
me motivin e urthit.
Vetë prania e paraqitjeve të ndryshme ikonografike të këtij motivi ka bërë që edhe
domethënia e tij të mos jetë e njëjtë, por në secilin rast të ketë një kuptim më vete.
Gjarpërinjtë shpesh i hasim të skalitur në monumentet mbivarrore dhe në hyrjet e
varrezave të grekëve antikë, etrurëve dhe të romakëve8. Sa i takon ilirëve,
dokumenti më i hershëm i paraqitjes së gjarprit në këtë kategori monumentesh
është nga treva e japodëve në të ashtuquajturat “urnat japode”, ku dy sish janë
skalitur në ballë të monumentetit, nga të cilët njëri ekzemplar është nga koha
parahistorike, ndërsa tjetri nga koha romake9. Prania e këtij motivi në këtë lloj të
monumenteve sepulkrale pa dyshim është e karakterit simboliko-religjioz.
Është gjë e ditur se gjarpri, si shtazë ktonike, që nga koha parahistorike ka qenë
shumë ngushtë i lidhur me jetën e përtejvarrit, prandaj edhe paraqitja e tij në
monumentet sepulkrale ishte në lidhje të ngushtë me kultin e të vdekurve – gjarpri,
në të vërtetë, është edhe personifikim i shpirtit të të ndjerit, ku si te grekët, ashtu

4

D. Koračević, Jedan interesantan nalaz sa istočne nekropole Skupa, Živa antika (ŽA)
27/1, Skopje 1977, 193-198, fig. 1-3.
5
I. Mikulčić, Spomenik na eden Praefectus Castrorum od Skupi, ŽA 21/2, 1971, 663-667,
fig. 1.
6
N. Vulić, Spomenik SKA 77 (60) n. 54.
7
A. V. Premerstein – N. Vulić, Antike Denkmäler in Serbien un Macedonien, JÖAI 6, Bp.,
Wien 1903, n. 51.,
8
Cfr. A. Stipčević, Zmija kao čuvarica groba. Prilog proučavanju ilirskih ostataka u
suvremenim narodnim vjerovanjima, Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena 49,
Zagreb 1983, 625-626, nt. 1. Për shembujt më të hershëm të stelave greke v. G. M. A.
Richter, The Furniture of the Greeks, Etruscans and Romans, London 1955, fig. 52
(lakonike).
9
D. Sergejevski, Urnat japode, Glasnik Zamaljskog muzeja u Sarajevu, n. s. (GZMS) 4-5,
1949-50, Sarajevo 1950, 49, 58, 70, T. 2, fig. 1, T. 7, fig. 2.
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edhe te ilirët i ndjeri i heroizuar shpesh edhe është paraqitur në formë të gjarpërit10.
Në kuadër të kësaj, te të gjithë popujt indoevropianë ka ekzistuar edhe besimi se
gjarpri e ruan varrin e të ndjerit. Prandaj, edhe prania e gjarprit në monumentet
sepulkrale të këtyre popujve, siç thekson arkeologu, A. Stipçeviq, ka domethënie
simbolike dhe shërben si dokument i këtij besimi11. Ky studiues i njohur, ka
shkruar mjaft për gjarprin si shtazë e kultit dhe për rolin e tij në kultin e të
vdekurve, përkatësisht të të parëve dhe, lidhur me këtë, edhe për rolin e tij si ruajtës
i varrit nga kohët më të lashta te popujt e ndryshëm, me një theks të veçantë tek
ilirët12, ashtu si edhe arkeologu italian, R. Ferri, më herët13, te të cilët ka luajtur një
rol me shumë rëndësi. Lidhur me rolin e tij në trevën ilire, çka edhe është më
interesant, në një pjesë të Ilirisë së Jugut – në Malin e Zi të sotëm – besimi
tracional mbi gjarprin si ruajtës i varrit është ruajtur deri në ditët e sotme përmes
paraqitjeve të tij në kryqet e varreve në fshatrat shqiptare nga zona kufitare me
Shqipërinë14. Kjo gjë, thekson me të drejtë ky studiues, dokumenton qartë
kontinuitetin e këtij kulti pagan nga koha parahistorike deri në ditët e sotme në
trevën në të cilën, në mesin e popullsisë ilire të atëhershme, gjarpri ka qenë shtazë e
kultit më me rëndësi15.
Për sa i takon rastit tonë, me siguri vetëm paraqitjet e gjarpërinjve në stelën nga
Scupi kanë domethënie të njëjtë religjioze, në kuptim të ruajtësve të varrit. Nga
trevat e afërta dardane, më e ngjashme me këtë ekzemplar është një stelë nga
Krushica e sotme te Sveti Nikolla në zonën kufitare të provincës së Maqedonisë me
Dardaninë, në të cilën dy gjarpërinj janë paraqitur në të dy anët e altarit16. Kurse
lidhur me përkatësinë etnike të bartëses së monumentit tonë, duke qenë se emri i
saj është grek17, atëherë, edhe pse një emër i tillë nuk ka të bëjë gjthherë me
etnikonin grek të së ndjerës18, ky monument në këtë rast në parë duhet t’i ketë
takuar një personi me prejardhje të huaj. Mirëpo, vetë teknika e punimit të këtij

10

Cfr. F. Cumont, Rechersches sur le symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942, 396,
nt. 3; D. Sergejevski, ibidem, 70 (te grekët); Cfr. A. Stipčević, Kult heroiziranog pokojnika
u ilirskoj religiji, Simpozijum “Duhovna kultura Ilira” (Herceg Novi, 4-6. novembra 1982),
Posebna izdanja CBI 67/11, Sarajevo 1984, 218-219 (te ilirët, ku kemi të bëjmë me dy
pllaka nga koha helenistike: njëra e gjetur në Selcë të Poshtme te Pogradeci në Shqipëri, v.
Shqipëria arkeologjike, Tiranë 1971, fig. 47, ndërsa tjetra në Gostil te liqeni i Shkodrës në
Mal të Zi, v. Dj. Basler, Nekropola u Velim Ledinama u Gostilju, GZMS 24, 1969, 9, 43, T.
25 (te ilirët).
11
A. Stipčević, Zmija kao čuvarica groba, 625-626.
12
Ibidem, 625-629; cfr. nt. 2.
13
Cfr. nt. 1.
14
A. Stipčević, ibidem, 627-629, fig. 1-6.
15
Ibidem, 629.
16
N. Vulić, Spomenik SAN 98 (77), 1941-48, n. 398.
17
W. Pape – G. E. Benseler, Wörterbuch der griechischen Eigennamen (treće izdanje),
Braunschhweig 1911, 1053 sqq.
18
G. Alföldy, Die Personennamen der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, 17.
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motivi – gravurimi tregon qartë dorën e mjeshtrit vendës, i cili në këtë motiv ka
futur mënyrën e punimit nga tradita e tij19.
Kuptim të njëjtë me siguri kanë pasur edhe figurat e gjarpërinjve në stelën nga
Burni (Burnum, Ivoshevci te Knini) në provincën e Dalmacisë20 dhe gjarpri i
mbledhur në fronton në stelën nga areali i Keramisë (Ceramiae, paralagjëja Varosh
e Prilepit) në provincën e Maqedonisë21.
Në kuadrin e paraqitjes së gjarpërinjve të shembullit tonë, është interesante dukuria
e paraqitjes heraldike të dy prej tyre, që haset që në Babiloni22. Madje edhe vetë
paraqitja ikonografike në përgjithësi e të ashtuquajturit grup antitetik ose heraldik
është cilësi shumë e vjetër e artit, e njohur mirë në artin minoik dhe të Lindjes. Si e
tillë kalon nëpër të gjitha epokat kulturore, meqenëse formimi i grupeve antitetike
bazohet në simetri, që është shumë e përhapur dhe e kapshme lehtë për syrin e
njeriut23. Prandaj, duke u bazuar në këtë, edhe kjo mënyrë e paraqitjes së gjarprijve
në trevën dardane ka mundur të realizohet pa ndikime nga jashtë, siç është edhe
rasti i një stele nga Klina me paraqitje të zogjve në të dy anët e vazos nga e cila del
hardhia24.
Në tri monumentet e tjera figura e gjarprit ka domethënie krejt tjetër. Në ekzemplarët nga Zllokuqani dhe Sibovci, siç theksuam, gjarpri është i gërshetuar me
motive të natyrës vegjetale-animale. Nga trevat fqinje, shembujt më të afërt me
këta dy ekzemplarë i hasim në Mezi të Epërme dhe Dalmaci. Në Mezi të Epërme
është i pranishëm në stelën e gjetur në Raciarë (Ratiaria, Arçari), që paraqet edhe
të vetmin rast me motivin e gjarprit në gjithë këtë provincë jashtë trevës dardane.
Ai këtu, po ashtu, gjendet në fushën e thelluar e të kornizuar të xokolit në mes
gjetheve dhe vileve të hardhisë së rrushit, e cila del nga vazoja, por, ngjashëm me
titullin e Zllokuqanit, së bashku me shtazët e tjera miniaturale: zhapinjtë, bretkosat
dhe zogjtë25. Kurse në provincën e Dalmacisë gjendet në cipusin nga Rideri (Rider,
Gornje Danilo te Shibeniku), te i cili, motivi i hardhisë, ngjashëm me titullin tonë,
zbukuron kornizat anësore, por, në këtë rast, gjarpërinjtë janë paraqitur në kornizën
e poshtme të monumentit26. Ndërkaq, nga trevat e largëta analogji të afërt me
ekzemplarin tonë hasim në Itali, në një urnë nga Roma me paraqitjen e vazos, nga e
cila del hardhia me vile rrushi, në të cilën fshehen gjarpërinjtë dhe zhapinjtë27.
19

Për këtë teknikë të vjetër, e cila rrjedh nga teknika e punimit në dru, në të cilën ilirët ishin
mjeshtër të vërtetë dhe të cilën e përdorën shumë herët, që në kohën parahistorike edhe në
monumentet e gurit, cfr. D. Sergejevski, op. cit., 45 sqq., posaqërisht 60, 66, T. 1-13.
20
Cfr. A. Stipčević, Gjarpëri si simbol religjioz te ilirët, 21, nt. 65.
21
N. Vulić, Spomenik SAN 98 (77), n. 376.
22
Cfr. I. Čremošnik, Narodna simbolika na rimskim spomenicima u našim krajevima,
GZMS 12, 1957, 227.
23
Ibidem; D. Sergejevski, op. cit. 72;
24
N. Vulić, Spomenik SKA 71 (55), n. 205.
25
D. P. Dimitrov, Nadgrobnite ploči ot rimsko vreme v severna Blgarija, Sofija 1942, 77,
T. 2, fig./n. 6/34.
26
D. Rendić-Miočević, “Princeps municipi Riditarum”, Arheološki radovi i rasprave 2,
Zagreb1962, 316, nt. 6, T. 3.
27
Cfr. D. P. Dimitrov, (ibidem) vep. cit., 69, nt. 5.
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Sipas të gjitha gjasave motivi i gjarprit në këtë paraqitje ikonografike, sikundër
edhe i shtazëve të tjera, krahas domethënies dekorative, ka pasur edhe atë
simbolike. Përkitazi me këtë, arkeologu bullgar D. Dimitrov thekson se gjarpri i cili
gjendet në mesin e gjetheve të hardhisë, si edhe shtazët e tjera që paraqitën me të,
kanë luajtur një rol me rëndësi në kultin e Dionzit28. Kjo është në pajtim me
natyrën e gjarprit, meqë ai ishte edhe simbol i pavdekshmërisë, përkatësisht i
amshimit29. Në të mirë të kësaj flet rasti i një stele nga Heraklea Linkestide
(Heraclea Lyncestis, Manastiri), në provincën e Maqedonisë, me paraqitjen e
fytyrës së Dionizit në fushën kryesore dhe të dy gjarpërinjve të vendosur
simetrikisht në të dy anët e një ene në frontonin trekëndësh30. Gjarpërinjtë e
vendosur në të dy anët e vazos (amforës) – që lidhet me kultin e Dionizit – prej së
cilës pinë lëng, i kemi të paraqitur edhe në disa monumente të provincave të tjera.
Kështu, në Abrit (Abritus, Razgradi) të Mezi të Poshtme, ky motiv është i
pranishëm në xokolin e thelluar e të kornizuar thjesht31, ndërsa në Panoni të
Poshtme e hasim te dy sarkofagë32. Në bazë të këtyre fakteve do të thoshim se edhe
paraqitja e gjarprit në monumentet tona ka të bëjë me këtë kult, prandaj edhe
bartësit e këtyre monumenteve duhet t’i takonin kultit të Dionizit. Por, në anën
tjetër, është e njohur se të njëjtat shtazë (e pra edhe gjarpri) janë edhe simbole të
kultit të perëndisë frigjiase, Sabaz33, që na shtyn të mendojmë se mos këta
ekzemplarë kanë të bëjnë njëherësh edhe me kultin tij. Një gjë e tillë do të ishte e
mundshme, meqë kjo perëndi edhe identifikohej me Dionizin34. Mirëpo, bazuar në
prejardhjen ilire të ndjerit të cilit i përkushtohet titulli nga Zllokuçani (Flanona,
Plomini i Dalmacisë)35 dhe të prejardhjës italike të ndjerit në stelën nga Sibovci36,
atëherë duhet të jetë fjala për nderues të kultit të Dionizit, përkatësisht Liberit i cili
edhe ishte mjaft i pranishëm në Dardani.

28

Ibidem, 69.
Cfr.F. Cumont, op. cit., 88, 369, nt. 3.
30
S. Düll, Götter auf makedonischen Grabstellen, Essays in Memory of B. Laourdas,
Thessalloniki 1975, T. 11.
31
D. P. Dimitrov, op. cit., T. 29, fig. 100.
32
V. Dautova-Ruševljan, Rimska kamena plastika u jugoslovenskom delu provincije Donje
Panonije, Novi Sad 1983, T. 28, fig. 1/C, D.
33
T. Eisile, Sabasios, Ausführliches Lexicon der griechischen und römischen Mythologie 4,
Leipzig.1909-1915, col. 232 sqq,, col. 245-248, fig. 4-6, 8.
34
Ibidem, 257-261.
35
T. Turranio / L. F(ilio) Sergia Proculo / Flan(ona).....Bartësit e nomenit Turranius dhe
kognomenit Proculus në Dalmaci ishin edhe vendasit, cfr. G. Alöldy, op. cit., 130, 274.
Përndryshe emri (prenomeni) Turranis është ilir, cfr. R. Katičić, Suvremena istraživanja o
jeziku starosjedilaca ilirskih provincija, Simpozijum o teritorijalnom i kronološkom
razgraničenju Ilira u praistorijsko doba, Sarajevo 1964, 23.
36
Te dedikuesi L. Avillius Pudens, si nomeni, ashtu edhe kognomeni janë të përhapur kudo,
por i dyti më së shumti në Italinë veriore, sikundër edhe në Lindje, cfr. G. Alföldy, ibidem,
64: Z. Mirdita, Antroponimia e Dardanisë në kohën romake, Prishtinë 1981, 65, 129,
prandaj edhe më parë duhet të jetë fjala për italikë.
29
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Në ekzemplarin e fundit, i cili i kushtohet mjekut vendës të njësisë ushtarake –
kohortës II Aurelia Dardanorum37, gjarpri gjendet në një pozicion tjetër, i
mbështjellë rreth shkopit, që është rasti i vetëm në Dardani dhe shumë i rrallë në
trevat e tjera. Edhe një shembull të tillë, sa na është e njohur nga materiali
fotografik, e kemi nga ishulli Del (Dellus) në Greqi, ku fjala është për një cipus
kuadratik nga koha romake, tek i cili në qendër të anës së përparme, në mes të të dy
pëllëmbëve, është gdhendur një shkop rreth të cilit po ashtu mbështillet një
gjarpër38. Te dy këta ekzemplarë tregojnë qartë se kjo mënyrë e paraqitjes së
gjarprit i përgjigjet atributit të Eskulapit dhe është e lidhur drejtpërdrejt me
profesionin e të ndjerit. Lidhur me paraqitjen e këtij atributi në monumentin e
trevës sonë është me rëndësi të theksohet se Eskulapi ishte një perëndi shumë e
nderuar tek ilirët gjatë gjithë kohës romake, që mund të shpjegohet me lidhjen e tij
me gjarprin39. Sipas mendimit të filologut të njohur M. Budimir, edhe vetë emri i
Eskulapit është i origjinës ilire dhe do të thotë “gjarpror”40, e madje është e mundur
të vërtetohet se edhe kultit i Eskulapit dhe vetë ai janë me prejardhje nga Iliria,
thekson R. Ferri41.
Nga kjo që thamë mund të konkludojmë se motivi i gjarprit, i cili në të katër
monumentet sepulkrale të trevës dardane ikonografikisht paraqet nga një rast më
vete, në stelat e Scup-it dhe të Timak minusit me siguri të plotë kishte karakter
simbolik, ndërsa në atë nga Zllokuçani dhe Sibovci mund të ishte i karakterit të
dyfishtë – dekorativ dhe simbolik.

37

T. Ae[l(io)] Mar/tia[l(i)] med(ico) /co[h(ortis)] II Aur(eliae) / Dar(danorum)....
Kognomeni latin Martialis paraqitet si në Perëndim, ashtu edhe në Lindje, cfr. W. Pape, op.
cit. 867, G. Alföldy, ibidem, 239. Prandaj, bartësit e tij ishin edhe vendësit.
38
B. Avezou – Ch. Picard, Inscriptions de Macédoniene et de Thrace, Bulletin de
correspondence hellénique 37/1-6, Atenes-Paris 1913, 111, fig. 7.
Cfr. R. Ferri, op. cit., 424-426; A. Stipčević, Simbolet e kultit te Ilirët, 56 me literaturën e
cituar.
40
M. Budimir, De Aesculapii nomine et numine, Medicinski pregled 13 Beograd 1938, 146.
41
R. Ferri, ibidem, 424-425.
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IZAIM MURTEZANI

INTERPRETIMI I PRAKTIKËS MAGJIKE
SHKRIRJA E PLUMBIT
Bota nuk është e njohur. Ne
asnjëherë nuk do ta kuptojmë... Andaj
duhet ta trajtojmë ashtu siç është –
një mister i plotë, por ndonjëherë
ndoshta ia vlen të provohet.
(K. Kastaneda)
1. Sëmundja në kulturën tradicionale
Sëmundja në kulturën tradicionale, në vija të përgjithshme, konsiderohet se
është rrjedhojë e ndikimit të forcave të liga të cilat arrijnë të depërtojnë në trupin e
njeriut dhe ta dëmtojnë atë, qoftë më shumë, ose më pak. Më konkretisht, forcat e
këtilla arrijnë të strehohen në ndonjë organ të trupit të viktimës duke shkaktuar
pastaj çrregullime të theksuara në funksionimin normal të tij. Në raste të caktuara,
gjendja shëndetësore e viktimës mund të përkeqësohet seriozisht, po qe se shpirti i
lig arrin të kontrollojë pjesë të caktuara të sistemit mendor, sidomos trurit. Në këtë
rast, veprimet e viktimës nuk mund të orientohen sipas dëshirës dhe vullnetit të tij,
pasi ato bëhen peng, apo thënë më mirë, kontrollohen nga shpirti i lig. Ky shpirt i
lig, përkatësisht veprimet e tij në organizmin e viktimës, mund të orientohen në
harmoni me dëshirat e magjistarit, apo të dirigjuara nga ai. Kjo bën të nënkuptohet
se sëmundje të caktuara, sipas botëkuptimit tradicional, shkaktohen nga individë
me aftësi të veçanta magjike të cilët arrijnë që të shtrijnë ndikimin e tyre mistik në
organizmin e viktimës dhe ta dëmtojnë atë. Ndonjëherë, viktima mund t’i
nënshtrohet sëmundjes edhe nga ndonjë magji e thjeshtë e karakterit imitativ që
bazohet në besimin se e ngjashmja prodhon të ngjashmen. Kështu, sipas një logjike
të tillë, një bashkëbiseduese anonime – sterile, konsideronte se kishte mbetur në
këtë gjendje, pasi më parë i kishin bërë magji. Ajo kur kishte qenë mysafire në një
shtëpi të caktuar, nikoqirja, i kishte dhënë të pinte çaj, por në gotë kinse i kishte
futur edhe ca pjesë të imta të thundrës së mushkës. Ajo e kishte pirë çajin bashkë
me këto pjesë dhe si rrjedhojë e këtij veprimi kishte mbetur sterile. Kjo logjikë e
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bazuar në magjinë imitative sipas së cilës, siç thamë më lartë, e ngjashmja prodhon
të ngjashmen, nënkuptonte se edhe sterilja, ashtu siç nuk lind mushka, nuk do të
lindte asnjëherë fëmijë.
Në raste të tjera, disa sëmundje, përveç si rrjedhojë e ndikimit të
drejtpërdrejtë të magjisë, përkatësisht magjistarit, janë konsideruar edhe rrjedhojë e
ndikimit të forcave me atribute mbinatyrore, si xhindet, zanat, apo entitete të tjera.
Viktimat e tilla ndëshkohen nga këto forca, pasi nuk u përmbahen disa rregullave
që ndërlidhen me sjelljen e tyre në kronotopin (kohëhapësirën) ku veprojnë ato.
Kështu, në kontekst të kohëhapësirës, gjithnjë sipas besimit tradicional,
konsiderohet se sëmundjet e tilla janë rrjedhojë e ndonjë fyerje, apo mosrespektimi
që mund t’u bëhet vendeve të mbarsura me elemente të mbinatyrshme, siç janë
streha e shtëpisë, udhëkryqet, varrezat e kështu me radhë. Në këto vende, sidomos
në strehë të shtëpisë, qëndrojnë këto forca me atribute të mbinatyrshme, veçmas
gjatë kohës së natës, andaj përdhosja apo dëmtimi i tyre, shkakton reagimin e
menjëhershëm të tyre si shenjë hakmarrjeje. Kështu, sipas një rrëfimtareje tjetër, po
ashtu me kusht anonimiteti, fatkeqja (nuse e re) gjatë natës kishte derdhur ujë të
nxehtë në strehën e shtëpisë së saj. Ajo me këtë rast kishte djegur padashur një
xhinde që në ato çaste kishte qenë nën strehë. Xhindja kishte qenë plakë dhe gjatë
djegies kinse kishte thënë se edhe ajo do ta “digjte” nusen e re. Pas këtij momenti,
nusja e re çuditërisht ishte ngritur në ajër dhe ishte dërguar në mal dhe atje i ishte
nënshtruar maltretimit të skajshëm fizik. Ajo, kohë pas kohe sërish do të kthehej në
shtëpi, por kohë pas kohe do të dërgohej edhe në mal. Madje, të afërmit e saj
(familja e nuses së re) kishin deklaruar se e kishin mbyllur me çelës nusen në
dhomë, por kur kishin hyrë më vonë në dhomë, nuk e kishin gjetur aty nusen e re.
Pra, nusja e re ishte sëmurë pasi kishte qenë e pakujdesshme dhe kishte djegur me
ujë të nxehtë një xhinde që kishte qëndruar nën strehë të shtëpisë. Sëmundja mund
të shkaktohet edhe nga veprime të tjera. Në kulturën tradicionale ka qenë i
tabuizuar edhe veprimi i shkeljes së thërrimeve të bukës, pasi kjo e fundit, si
element më i rëndësishëm i ekzistencës biologjike, posedon edhe atribute të
shenjta. Nënkuptohet se çdo cënim i saj kishte si pasojë ndonjë ndëshkim, madje
edhe me përmasa tragjike. Disa veprime janë të tabuizuara edhe në kontekst të
kohës. Kështu, sëmundja mund të ishte pasojë edhe e ndonjë aktiviteti të
punëdores, sidomos gjatë mesnatës, apo pas saj, pastaj të shikuarit në pasqyrë, po
ashtu në orët e vonshme të natës e kështu me radhë. Konsiderohet se nata është e
rezervuar për aktivitete të qenieve mbinatyrore, andaj këto të fundit i ndëshkojnë
viktimat e tyre që nuk u përmbahen normave të parapara nga shoqëria tradicionale.
Sidomos, aktiviteti i forcave të liga është i dendur pas mesnatës, andaj çdo kontakt
i njeriut me këto forca ishte me përmasa fatale. Pra, rastet e mësipërme, por edhe
shumë të tjera, vënë në dukje se sëmundja, sipas besimit tradicional, është
shkaktuar nga ndërhyrja e drejtpërdrejtë e krijesave me fuqi mbinatyrore të cilat
paraprakisht cenohen në kohëhapsirën e tyre, andaj pason ndëshkimi ndaj atyre që
janë të pakujdesshëm.
Sipas botëkuptimit tradicional, sëmundja ndonjëherë mund të jetë pasojë
edhe e magjisë së karakterit verbal. Në këtë drejtim, dallohen sidomos mallkimet,
poqese ato burojnë nga prindërit dedikuar fëmijëve të tyre. Mallkimet e këtilla,
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sidomos nga ana e prindërve, shprehen si rrjedhojë e ndojnë gjendjeje të vështirë
psikike kur nuk ekziston gjasa që të përmirësohet gjendja e krijuar. Në shumicën e
rasteve bëhet fjalë për ndonjë mëkat që është shkaktuar nga fëmijët e tyre. Mëkati
mund të jetë ndaj prindërve, por edhe ndaj ndonjë subjekti tjetër të pafajshëm. Në
një baladë popullore del në shesh pikërisht një botëkuptim i kësaj natyre. Sipas
brendisë së baladës, nëna mallkon të birin e vet pasi ky i fundit kishte bërë një
mëkat të madh, respektivisht e kishte djegur të gjallë një djalë dhe më vonë i kishte
detyruar prindërit ta hanin mishin e tij të djegur. Nëna kur e dëgjon këtë krim
menjëherë e mallkon djalin me fjalët: Gjynah t’madh bir paske mbaru. / Trupi jot
në dishek t’u vuft. / Nama e nanës gjalin e ka zanë (EPSH, 1999: 196). Pra, edhe
këtu ekziston një lidhje mistike midis fjalës dhe fuqisë së ligë, pasi kjo e fundit
menjëherë do të reagojë dhe djali do të shtrihet i sëmurë në dyshek. Në disa këngë
të tjera, edhe në mënyrë më të drejtpërdrejtë paraqitet qenia mbinatyrore e cila e
realizon mallkimin e një gruaje. Kështu në baladën popullore me titull Nama e
grues u bëhet thirrje zanave të malit me qëllim që ta jetësojnë mallkimin e një
gruaje kundër bashkëshortit të saj. Kjo edhe do të ndodhë (VK, II, 1996: 251).
Një numër i madh i sëmundjeve, gjithnjë sipas besimit popullor, shkaktohen
edhe nga ndikimi i syrit të lig. Kjo dukuri, pra syri i lig, sipas studiuesit të njohur
amerikan Alan Dandis përcaktohet si “një tërësi mjaft e qëndrueshme dhe e
njëtrajtshme e besimit popullor, e bazuar mbi idenë se një individ, mashkull ose
femër, e ka fuqinë, në mënyrë vullnetare ose jovullnetare që t’i shkaktoj dëm një
individi tjetër ose pronës së tij thjesht vetëm duke e shikuar personin ose pasurinë e
tij ose duke i lavdëruar ato. Dëmi mund të përbëhet nga sëmundja, ose madje
vdekja ose shkatërrimi. Në mënyrë tipike, fati i mirë i viktimës, shëndeti i mirë ose
dukja e mirë – ose komentet e pakujdesshme për to – japin shkas ose provokojnë
një sulm nga dikush me sy të ligë. Nëse subjekti i sulmuar është i gjallë, ai mund të
sëmuret. Objektet, siç janë: ndërtesat ose gurët mund të kërcasin ose shpërthejnë.
Simptomet e sëmundjes së shkaktuar nga syri i ligë përfshijnë humbjen e oreksit,
gogësimë të tepruar, lemza, të vjella dhe temperaturë. Nëse entiteti i atakuar nga
syri i ligë është lopë, qumështi i saj mund të shterojë; nëse është bimë ose pemë,
ato befas mund të vyshken (Dundes, 1981: 258). Ky fenomen është i njohur
pothuajse te të gjithë popujt e botës dhe shkaktohet si rrjedhojë e një fuqie mistike
që posedojnë individë të caktuar në bebëzat e syve të tyre.
Sëmundja, sipas besimit tradicional, pason edhe si rrjedhojë e prerjes së
ndonjë druri të vakëfit, madje edhe nga prerja e pakursyer e drunjve nëpër pyje.
Sipas botëkuptimit tradicional, çdo gjë në natyrë është e shpirtëzuar, madje edhe
objektet e ndryshme kanë shpirtin e tyre. Ky botëkuptim animist me siguri se i
referohet edhe drurit. Prerja e tij e cënon shpirtin e drurit i cili tenton të hakmerret.
Në shumë fise indigjene para se të bëhej prerja e drunjve të pyjeve shtrohej një
sofër e begatshme dhe luteshin shpirtrat që të dilnin nga drunjtë dhe të hanin e të
pinin. Pra, shpirtrat merreshin me të mirë që të mos i dëmtonin prerësit e drunjve
(Frojd, 2002: 45). Sëmundja pason edhe nga mbytja, apo vrasja e shpezëve të
caktuara si lejleku, shqiponja, pëllumbi, zogjtë etj. Ky botëkuptim me siguri se ka
të bëjë me ndonjë gjurmë të totemizmit kur ndonjë lloj i caktuar i kafshëve, apo i
shpezëve identifikohej si paraardhës i një klani, apo grupimi shoqëror. Edhe me
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këtë rast reagonte shpirti i kafshës për të ndëshkuar vrasësin e saj. Pra, të gjitha
llojet e sëmundjeve që i theksuam shkurtimisht më lartë, por edhe në shumë lloje të
sëmundjeve të tjera që kanë mbetur pa u përmendur, shkaktohen në përgjithësi nga
reagimi i shpirtrave që i përmbajnë këto subjekte e objekte, pasi për njeriun me
botëkuptim pagan e tërë natyra është e shpirtëzuar. Antropologu Rasmusen me të
drejtë thekson se “rreziku më i madh në jetë qëndron në faktin se ushqimi i njeriut
përbëhet plotësisht nga shpirtrat. Të gjitha krijesat që ne i mbysim dhe i hamë, të
gjitha ato që ne i godasim dhe asgjësojmë për të bërë veshje, për ne kanë shpirtra të
cilat nuk vdesin me trupin dhe të cilat si pasojë e kësaj patjetër duhet të (pushojnë)
që të mos hakmerren ndaj nesh për shkak të marrjes së trupave të tyre (sipas Bowie,
2009: 182). Antropologu i njohur Lucien Levy Bruhl në një libër të tij destinuar
mentalitetit arkaik duke folur për shpirtrat konstaton se “ndikimet e fshehta, apo të
shpirtrave me të cilat në mënyrë të vazhdueshme është preokupuar vetëdija e
njeriut arkaik, mundet shkurtimisht të klasifikohen në tri kategori: këto janë
shpirtrat e të vdekurve, pastaj shpirtrat në kuptimin më të gjerë të fjalës, të cilët i
gjallërojnë dukuritë natyrore, kafshët, bimët dhe gjësendet, apo objektet e vdekura
(lumenjtë, shkëmbinjtë, detrat, malet, objekte të prodhuara etj.) dhe në fund magjitë
ose forcat e liga që rezultojnë nga veprimi i magjistarëve” (Levy Bruhl, 1998: 4445). Pra, të gjithë këto shpirta, sipas mendësisë së lashtë, por pse jo pjesërisht edhe
të asaj të sotme, mund të jenë shkaktuesit potencialë të disa sëmundjeve që i
përmendëm më lartë. Njeriu i lashtë në funksion të shërimit të sëmundjeve në fjalë
kishte paraparë një varg aktivitetesh, apo masash të ndryshme. Një masë të tillë
qysh në fillim të shekullit XX e kishte shënuar edhe Edith Durham - një mikeshë e
madhe e shqiptarëve, e cila, mes tjerash kishte bërë edhe hulumtime etnologjike,
sidomos në pjesën veriore të Shqipërisë. Ajo në librin e saj shkruan: “një herë,
pashë një grua që papritur u rrëzua me një goditje epilepsie. Disa burra menjëherë u
turrën, më thanë të hapja udhën dhe shkrepën koburet pranë kokës së saj. Kështu
trembej e largohej shpirti i keq. Meqë ajo shpejt erdhi në vete, besuan se ata arritën
ta bënin këtë” (Durham, 1990: 515). Pra, kemi të bëjmë me një besim të lashtë se
shpirti i lig mund të dëbohet nga organizmi i njeriut si rrjedhojë e ndonjë zhurme të
madhe. Pra, në besimin në fjalë kemi kundërvënien zhurmë – heshtje. Zhurma është
atribut i botës njerëzore, kurse heshtja atribut i botës tjetër demoniake, apo forcave
të liga. Ky aktivitet, apo kjo masë që përmendet nga Edith Durhami është vetëm një
në vargun e gjerë të masave të tjera që janë ndërmarr në funksion të parandalimit,
apo shërimit të sëmundjeve të ndryshme të shkaktuara nga ndikimi i forcave të liga.
Në kuadër të aktiviteteve që kanë të bëjnë me asgjësimin, apo shërimin e
sëmundjeve të tilla, veç tjerash, kanë qenë edhe ato me prapavijë magjike. Këto
praktika magjike që janë ekzekutuar nga njerëz me cilësi të veçanta në kuadër të
një bashkësie më të gjerë njerëzore kanë pasur për qëllim që t’i shmangin shkaqet e
sëmundjeve të tilla dhe t’i kthejnë viktimat në jetën e mëparshme, apo normale.
Aktivitetet e tilla magjike janë ushtruar ose në trupin e individit të sëmurë, ose në
substitute të tij, siç janë flokët, thonjtë, pastaj pjesë të caktuara të veshmbathjes, si
këmisha, etj. Mënyra më tipike e dëbimit të sëmundjes, sipas kulturës tradicionale,
është djegia, hedhja dhe largimi i sëmundjes, apo bartja e saj në ndonjë vend ku
nuk jetojnë qenie njerëzore. Për dëbimin e sëmundjes, përkatësisht forcës së lig, në
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mënyrë masive është shfrytëzuar edhe magjia gojore, para së gjithash namatisjet
dhe lutjet e ndryshme fetare. Një praktikë magjike, paksa më e veçantë, e cila është
aplikuar dukshëm në shmangien e sëmundjeve të ndryshme, ka qenë edhe shkrirja
e plumbit si një operacion me elemente të shumta të religjionit pagan.
2. Përmbajtja e operacionit magjik shkrirja e plumbit
Fillimisht duhet thënë se të gjitha sëmundjet, sipas traditës popullore, u
nënshtrohen dy llojeve të ndërhyrjeve, apo veprimeve për shërimin e tyre.
Meqenëse, këto veprime, ngërthejnë në brendinë e tyre, rite e besime të ndryshme,
etnologu i mirënjohur Kadri Halimi parapëlqen t’i cilësoj këto dy lloje si zakone
mjekësore të popullit. Sipas tij, në llojin e parë bëjnë pjesë zakonet që kanë
karakter magjie, si falli, namatisja dhe të bëmat e ndryshme të tjera dhe hajmalitë,
kurse në llojin e dytë përfshihen zakonet me karakter material kur i sëmuri
“mjekohet” me të vërtetë në ndonjë mënyrë, duke i dhënë këtij materie e substanca
të ndryshme që t’i pijë, t’i hajë, t’i vendoj në trup, në plagë, në vende të infektuara
të trupit (Halimi, 2011, 180). Operacioni magjik i cilësuar si shkrirja e plumbit
përfshihet në llojin e parë të zakoneve, pasi shërimi i nënshtrohet një procesi
mistik. Operacioni në fjalë i ashtuquajtur si shkrirja e plumbit që ushtrohet në të
gjitha rastet kur sëmundja është rezultat i kontaktit të forcave të liga me njeriun
(viktimën), ka arritur të mbijetojë edhe sot e kësaj dite, nënkuptohet në një trajtë
shumë më të reduktuar. Edhe pse përmbajtjen e operacionit magjik në fjalë e
siguruam nga një bashkëbiseduese anonime e trevës së Dervenit të Shkupit,
besojmë se ai në brendinë e tij i ngërthen elementet e nevojshme, apo të duhura për
të bërë përpjekje për të shpjeguar thelbin, përkatësisht fshehtësinë e ekzekutimit të
tij. Besojmë se versioni i praktikimit të këtij operacioni magjik që do ta
përshkruajmë më poshtë, pak a shumë është i përafërt, apo i ngjashëm edhe me
versionet e tjera që ushtrohen në vise, apo rajone të tjera. Përndryshe, operacioni
magjik në fjalë me siguri me një prejardhje shumë të lashtë, ushtrohet në funksion
të shërimit të shumë llojeve të sëmundjeve duke filluar prej fëmijëve shëndetlig e
deri te gratë sterile, pastaj personave me kokëdhimbje, të ogradisurve e kështu me
radhë. Bartës i këtij aktiviteti magjik ishte ndonjë subjekt i gjinisë femërore. Madje
preferohej të ishte ndonjë grua e moshuar, apo “gra të pastra”, që kanë ndërprerë
një kohë të gjatë aktivitetin e lindjes, apo lidhjet intime me botën mashkullore. Kjo
logjikë ngërthen parametra me prapavijë magjike ose të kultit. Bëhet fjalë për
kundërvënie të gjakut menstrual (i papastër, i kuq) dhe spermës mashkullore (fuqi
krijuese, e bardhë) të cilat nuk guxojnë të jenë të pranishme te ndërmjetësi mes dy
forcave kundërthënëse. Pra, subjekti i gjinisë femërore preferohet të jetë i pastër me
qëllim që më lehtë të hyjë në kontakt me fuqitë mbinatyrore gjatë ushtrimit të
praktikës magjike në fjalë. Jo vetëm në këtë praktikë magjike, por edhe në të gjitha
praktikat tjera magjike kërkohet një kontakt me forcat e mbinatyrshme me qëllim
që të kuptohet shkaktari i sëmundjes dhe të shmanget ai (forca e ligë) nga
organizmi i viktimës. Ndoshta varianti më i skajshëm që ka mbijetuar edhe sot në
botë është ai i shamanit. Shamanizmi edhe më tej mbijeton në disa pjesë të
Siberisë. Në të kaluarën, shamanizmi ka pasur ndikim në territorin që është shtrirë
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nga Skandivania e deri në Indonezi. Shamani është ekspert i gjërave “të shenjta”, i
pajisur me fuqi mistike. Ai mund ta sjell veten në gjendje transi; besohet se në këtë
gjendje, ai, përkatësisht shpirti i tij, del nga trupi, udhëton në vende të largëta, qoftë
në botën qiellore (parajsë), qoftë në botën nëntokësore (ferr). Ai në këto vende
(qiell, apo nëntokë) i gjen shpirtrat dhe komunikon me to duke i lutur që ta lirojnë
viktimën e tij (më gjerësisht, Eliade, 1988). Operacioni magjik shkrirja e plumbit
theksuam më lartë praktikohet për shërimin e disa sëmundjeve, por ne jemi
fokusuar në shërimin e sëmundjes së sterilitetit dhe disa të tjera. Dihet se steriliteti
në kulturën tradicionale, është trajtuar në mënyrë të njëanshme, pasi ka qenë i
ndërlidhur vetëm me botën femërore, pasi vetëm kjo e fundit konsiderohej si fajtore
në rast se nuk lindte fëmijë. Jo vetëm shkrirja e plumbit, por edhe shumë aktivitete
të tjera magjike janë ushtruar për shërimin e sterilitetit. Të kësaj natyre ishin vizitat
e grave sterile nëpër objekte të kultit, por edhe nëpër shumë magjistarë e falltorë,
pasi siç thotë etnologu Halimi “instikti natyror te njeriu për të fituar trashëgimtarë,
për të pasur fëmijë, në popullin tonë është shumë i fortë, sidomos te femrat. Ky
instinkt natyror është në funksion të ripërtëritjes biologjike të njeriut dhe sipas
besimit popullor, roli kryesor i çifteve martesore, i dy bashkëshortëve, është lënia
pas vete e sa më shumë trashëgimtarëve” (Halimi, 2011: 181). Andaj, mes
praktikave të shumta magjike që janë zbatuar kundër sterilitetit ka qenë edhe
aktiviteti magjik i shkrirjes së plumbit.
Përndryshe, aktiviteti magjik shkrirja e plumbit fillonte me recitimin e një
duaje në formë të lutjes. Kjo dua, sipas rrëfimit të bashkëbisedueses sonë,
nënkuptonte disa lutje në gjuhën arabe që kuptimin nuk ua ka ditur me siguri edhe
bartësja e këtij aktiviteti. Nënkuptohet se lutjet në gjuhën arabe janë një shtresë e
mëvonshme, pasi paraprakisht apo versioni më i lashtë me siguri se ka nënkuptuar
ndonjë lutje në gjuhën shqipe, por ndonjëherë teksti ka përfshirë me siguri edhe
fjalë pa kuptim. Dihet se sipas besimit tradicional, komunikimi me forcat e liga,
apo të mbinatyrshme mund të bëhet vetëm në një gjuhë të veçantë që nuk mund të
jetë e njëjtë me atë të botës njerëzore. Me këtë gjuhë të fshehtë besohet se
komunikohet me fuqitë mistike. Shumë studiues, në mesin e të cilëve edhe Elijade,
ndoshta me të drejtë konstatojnë se shamani i ardhshëm patjetër duhej të mësonte
një gjuhë të fshehtë të cilën do ta përdorte gjatë kohës së seancave të komunikimit
me shpirtrat e paraardhësve ose të kafshëve. Ai e mëson këtë gjuhë ose nga
mësuesi i tij ose drejtpërsëdrejti nga shpirtrat. Madje çdo shaman ka edhe këngën e
vet të veçantë që e shfrytëzon për t’i thirr shpirtrat (Eliade, 1988: 94). Pothuajse të
gjithë magjistarët i përmbaheshin këtij rregulli, përkatësisht tekstet me efekte
shërimi, nuk i shqiptonin me zë, por i pëshpërisnin nëpër dhëmbë me qëllim që të
mos kuptoheshin nga të pranishmit. Besohej se nëse kuptohej teksti i operacionit
magjik, atëherë mund të neutralizohej efekti i tij. Si rrjedhojë, në kuadër të
etnomjekësisë sonë popullore, shumë pak kemi të regjistruara tekste të kësaj natyre
duke përjashtuar disa tekste që i kanë regjistruar studiuesit Kadri Halimi dhe Ndoc
Papleka në punimet e tyre shkencore që citohen brenda këtij punimi studimor. Nuk
përjashtohet mundësia që të ketë shkruar edhe dikush tjetër, por në përgjithësi kjo
është shumë pak krahasuar me praktikat e shumta magjike që janë ekzekutuar në të
kaluarën. Përndryshe këto tekste me përmbajtje namatisëse (shëruese) kanë qenë
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disa llojesh, si tekste në trajtë të dialogut (mes namatisëses dhe të sëmurit, apo mes
namatisëses dhe shoqëruesve të të sëmurit. Namatisësja ua tregon pyetjet që duhet
t’ia parashtrojnë asaj. Ajo kur fillonte ndonjë aktivitet, si p. sh., të fshinte me fshesë
do t’i parashtrohej tri herë pyetja se çka fshinte ajo e kështu me radhë), tekste
zbutëse (mes namatisëses dhe fuqisë së lig që e ka shkaktuar sëmundjen. Pra,
nëpërmjet tekstit të tillë tentohet të zbutet pezmi i forcës së lig me qëllim që ajo të
heq dorë nga i sëmuri), tekste ndihmëse (me këto tekste kërkohej ndihma e
perëndisë, apo ndihmësve të tij, profetëve, shenjtorëve, stërgjyshërve të vdekur,
përkatësisht shpirtrave e forcave qëllimmira që të ndihmonin në procesin e
shërimit), tekste dëbuese (me këto tekste kërkohej të dëbohej forca e lig nga trupi i
të sëmurit dhe të shkonte atje edhe ku e kishte vendin, si në mal të shkretë, apo në
vende ku nuk ishte i pranishëm njeriu), si dhe tekste të tjera namatisëse.
Ekzekutuesja e praktikës magjike shkrirja e plumbit, pasi e recitonte tesktin e
duasë, apo lutjes, afrohej afër steriles dhe e frynte në vesh. Më pas e ndezte një
zjarr dhe njëkohësisht kallaji në trajtë të plumbit që paraprakisht ishte vendosur në
një enë të vogël, hidhej në zjarr që të shkrihej. Në ndërkohë, derisa shkrihej kallaji
në zjarr, steriles i hidhej mbi kokë një shami e kuqe, kurse magjistarja e merrte
enën me ujë dhe e afronte afër steriles dhe më vonë e merrte kallajin e shkrirë dhe e
hidhte në ujin e enës. Me këtë rast, efekti pozitiv ose negativ i magjisë mund të
vërehej nga fakti se nëse kallaji pëlciste shumë kur hidhej në zjarr, atëherë sterilja
kishte gjasa më pak për të lindur dhe e kundërta, nëse ai nuk pëlciste, atëherë
sterilja mund të shërohej. Këtë operacion, magjistarja e përsërit tri herë që do të
thotë se tri herë kallajin e fut në zjarr dhe e nxjerr pastaj në ujë. Ndërkaq, krejt në
fund, magjistarja shikon trajtat e kallajit me përmbajtje dhe vizione të ndryshme që
vetëm ajo din t’i interpretoj dhe ia kumton fatin steriles, d.m.th. se a do të lindë
fëmijë ose jo. Në përfundim të operacionit, kallaji i jepet steriles që ta mbaj derisa
të lindë foshnja. Kur lind foshnja, kallaji vendoset nën jastëk për 40 ditë me radhë.
Pas kësaj periudhe kohore, kallaji hidhet si zakonisht në ujë. Ndërkaq, edhe uji i
pjatës, po ashtu i jepet steriles e cila është e obliguar që ta lajë trupin e saj duke e
përzier me pjesën tjetër të ujit të zakonshëm. Ky aktivitet, në disa raste, përsëritet
tri ditë, kurse sterilja obligohet që kallajin e shkrirë, të vendosur në një pëlhurë, ta
mbajë nën kokë gjatë gjumit (fjetjes), vetëm tri net me radhë. Edhe uji i kallajit pas
kësaj kohe, hidhet nga fatkeqja në ndonjë udhëkryq. Përdorimi i udhëkryqit në
logjikën tradicionale ka pasur rëndësinë e vet. Ai paraqet përzgjedhje, por edhe
rrezik. Udhëkryqet janë vendtakime të kohës dhe hapësirës, apo vend ku është e
nevojshme të bëhet përzgjedhja e cila mund të çoj krejtësisht në rrugë të reja dhe të
ndryshojë realitetin. Udhëkryqi ndërlidhet me Janusin, perëndinë me dy fytyra.
Udhëkryqi, apo personifikimi i tij – Janusi, simbolizojnë fillimin dhe përfundimin,
të kaluarën dhe të ardhmen, të djeshmen dhe të sotmen, solaren dhe lunaren,
fillimin e çdo aktiviteti, ose udhëtimin. Në suaza të magjisë, hedhja në udhëkryq e
ujit që përdoret në operacionin magjik “shkrirja e plumbit” domethënë hedhje të së
ligës nga trupi i viktimës. Ndërkaq, operacioni magjik shkrirja e plumbit destinuar
shërimit të fëmijëve të sëmurë, syrit të lig, kokëdhimbjes, sëmundjeve psikike,
mund të jetë edhe më i thjeshtë: magjistarja e kap kallajin (me trajtën e plumbit) me
mashë dhe e fut në zjarr, kurse më vonë, në ujë. Pastaj e merr plumbin (kallajin)
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dhe e shikon përmbajtjen e tij duke e rrotulluar rreth kokës së viktimës. Ajo në
përmbajtjen e kallajit të shkrirë veneron figura të ndryshme që i interpreton në
raport me sëmundjen. Aktiviteti i njëjtë përsëritet tri ditë me radhë. Gjatë venerimit
të figurave që magjistares i paraqiten në përmbajtjen e kallajit, ajo ua tregon
viktimave (të sëmurve) edhe armikun, apo armiqtë që i kanë dëmtuar nëpërmjet
efektit të magjisë. Ky aktivitet i ngjan shikimit të kafesë, përkatësisht figurave që
krijohen nga ajo në bazë të të cilave pason interpretimi. Nëse viktima është shumë
e sëmurë, atëherë kallaji, apo plumbi vazhdimisht nxihet duke e marr ngjyrën e
zezë dhe kjo është shenjë e keqe, pasi mendohet se nuk do të ketë përparim në
shërimin e sëmundjes. Në rast se ndodh e kundërta, gjegjësisht kallaji, apo plumbi
zbardhet, atëherë kjo është shenjë e mirë, pasi i sëmuri do të shërohet. Në ditën e
fundit, apo ditën e tretë, nëse i sëmuri është fëmijë, atëherë merret kallaji magjik
dhe hudhet mbi shtëpinë e prindërve të fëmijës me qëllim që ai të bie në strehë.
Në ekzekutimin e praktikës magjike shkrirja e plumbit si kohë më e
përshtatshme konsiderohet muzgu, përkatësisht koha pas perëndimit të diellit. Jo
vetëm në këtë operacion magjik, por edhe në shumë operacione të tjera, si kohë të
përshtatshme për shërimin e sëmundjeve konsiderohen kohët - kufi, apo që
shënojnë tranzicion nga një periudhë kohore në një periudhë tjetër kohore. Si
rrjedhojë, koha e përshtatshme, apo jo e përshtatshme mund të përcaktohet nga
pozicioni i diellit (agimi / muzgu), fazat e hënës (hënë e re / hënë e vjetër), ditët e
javës (e hëna dhe e enjtja), festat kalendarike (Shëngjergji). Të gjithë këto momente
shënojnë kalim nga një periudhë në një tjetër periudhë kohore, andaj edhe
operacioni magjik shkrirja e plumbit realizohet në kohën, apo në prag të
tranzicionit të ditës me natën. Në një punim të tij, Jean Claude Dupont saktëson:
“Koha duhet të jetë e mbarë. Ajo do të jetë e volitshme për shërimin, në atë çast kur
universi është i dobët dhe i sëmuri është i fortë. Universi është i dobët në çaste
tranzicioni (sipas Paplekës, 1999: 34). Autori i njëjtë Papleka duke iu referuar këtij
momenti ndoshta me të drejtë thekson se “njerëzit e hershëm besonin se perëndimi
i diellit ishte një “regressues ad originem”, domethënë hyjnia e dritës kthehej në
botën e të vdekurve, për të rilindur të nesërmen. Sipas parimit të mimetizmit, meqë
yshtja bëhej në muzg, sëmundja dhe forcat keqdashëse që e kishin shkaktuar atë, do
të largoheshin nga i sëmuri dhe do të iknin atje ku do t’i transferonte namatisësja
(Papleka, 1999: 34-35). Pra, koha e ekzekutimit të këtij riti ndoshta përkonte edhe
me vdekjen simbolike të viktimës, përkatësisht të të sëmurit, pasi sipas logjikës së
magjisë imitative, ashtu siç zhbëhej dita do të zhbëhej edhe trupi i të sëmurit, por
çdo zhbërje nënkupton më vonë edhe ringjallje. Muzgu nënkuptonte arritjen e
natës, por që të agonte dita duhej nata, andaj edhe trupi i viktimës duhej njëherë të
zhbëhej që pastaj të ringjallej në një entitet të ri, pa sëmundje në trupin e tij të ri.
3. Shkrirja e plumbit - tentim për të depërtuar në fshehtësinë magjike
Dihet historikisht se metalet janë zbuluar në një kohë më të vonshme të
zhvillimit historik të qenies njerëzore. Madje, deri në kohën e mesjetës ishin të
njohura vetëm 7 metale: ari, argjendi, bakri, kallaji, hekuri dhe zhiva. Zbulimi dhe
përpunimi i tyre ishte i një rëndësie të madhe, jo vetëm në aspektin praktik, por
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edhe religjioz. Përpunimi i metaleve kërkonte kushte të posaçme dhe ishte një
proces i llojit të vet. Sidomos, shkrirja e xeheve, si proces i përfitimit final të
metaleve, shënoi një kthesë të rëndësishme në zhvillimin e njeriut. Meqenëse xehet
nxirreshin nga toka, kjo ndikoi që kësaj të fundit (tokës) t’i atribuohen elemente të
shenjta. Kështu, me të drejtë thekson historiani i njohur i religjioneve, Elijade, se
furrat dhe minierat u njëjtësuan me mitrën e Nënës-Tokë. Xehet e nxjerra nga
miniera në njëfarë mënyre paraqesin “embrione”. Ato rriten ngadalë, sikur t’i jenë
nënshtruar një ritmi tjetër kohor sesa që është jeta e organizmave bimorë dhe
shtazorë – nuk qëndron puna në atë se ato rriten më ngadalë, por ato “piqen” në
thellësitë e tokës. Nxjerrja e tyre nga mitra e Nënës – Tokë, është një operacion i
parakohshëm. Nëse u jepej një kohë e mjaftueshme që të zhvillohen (që kjo do t’i
referohej ritmit gjeologjik të kohës), xehet do të mundeshin të piqen, përkatësisht të
bëheshin metale “të përkryera”.
Së këndejmi, sidomos shkrirja e xeheve, vazhdon Elijade, ka qenë e
shoqëruar me një numër të madh të riteve dhe tabuve. Metalalurgu është “zotërues i
zjarrit”, njësoj si dhe farkëtari. Me ndihmën e zjarrit, ai realizon shndërrimin e
materies nga një gjendje në një gjendje tjetër. Pra, përpunuesi i metaleve, apo
metalurgu e shpejton “pjekjen” e xeheve, edhe atë për një kohë të shkurtër. Kështu,
hekuri paraqitet si mjet që diçka “të bëhet shpejtë”, por edhe që të bëhet diçka tjetër
nga ajo që ka ekzistuar më parë në Natyrë. Për këtë shkak, në shoqëritë arkaike,
metalshkrirësi dhe farkëtari, krahas shamanit, falltarit dhe magjistarit janë
konsideruar si “zotërues të zjarrit”. Ky karakter ambivalent i metaleve – bartës të
fuqive që janë njëkohësisht edhe sakrale dhe demoniake – barten edhe te
metalpunuesit dhe farkëtarët; ata janë çmuar shumë, por njëkohësisht ka ekzistuar
edhe droja e kontaktit me ta.
Në disa mitologji, farkëtarët hyjnorë ua farkojnë armët hyjnive duke u
siguruar fitore atyre kundër qenieve mbinatyrore me përmasa negative. Kësisoj,
farkëtari hyjnor Tuastri ia krijon armën perëndisë Indra në luftën e tij kundër
Vritrës. Hefesti ia bën armën Zeusit kundër Tifonit. Por farkëtarët – hyjni nuk
krijojnë vetëm armët, por edhe pallate dhe gjësende të tjera (Elijade, 1991: 44-45).
Pra, përpunimi i hekurit është mister i madh prandaj farkëtari ka qenë njeri
misterioz i cili ka pasur lidhje me perënditë, por edhe me demonët. Ai ka fuqi
mbinjerëzore dhe mund të shkaktojë të mirën e të keqen, andaj gjithkush ia ka
frikën. Në Kinë besohej se farkëtari ka lidhje me perënditë dhe është në gjendje të
sundojë mbi zjarrin dhe të shkaktojë shiun, - dy elemente kryesore në teknologjinë
e përpunimit të hekurit në duart e farkëtarit. Ai është ndërmjetës, apo urë
ndërlidhëse, mes njerëzve dhe “botës tjetër”. Meqenëse ka fuqi mbinjerëzore,
farkëtari mund të veprojë edhe kundër perëndive edhe kundër njerëzve, prandaj
diku e konsiderojnë të rrezikshëm si magjistarin, i cili merret me magjinë e zezë”
(Krasniqi, 1997: 96).
E bëmë këtë hyrje të gjatë me qëllim që të nxjerrin në pah rëndësinë e
metaleve në zhvillimin e gjithëmbarshëm të qenies njerëzore. Në këtë drejtim
nënkuptohet se një objekt, në rastin tonë konkret – metalet, sa më shumë që të kenë
rëndësi praktike në ekzistencën biologjike të njeriut, aq më shumë përfitojnë edhe
vlera religjioze. Pra, edhe prania e kallajit në përmbajtjen e operacionit magjik
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shkrirja e plumbit, nuk është e rastësishme, pasi kemi të bëjmë me një dukuri sa të
lashtë, po aq misterioze e cila ka marr përmasat e një veprimi me prapavijë të
shenjtë. Një ndër dëshmitë më të lashta të përdorimit magjik të kallajit haset në
përshkrimin e një riti hetito-luvian ku “një grua plakë e shpëton një njeri nga
vdekja ashtu që miut ia lidh një copë kallaji dhe e lëshon atë “prapa kodrës e
luginës”, përkatësisht në botën e varrit, apo në botën tjetër (Radenkoviç, 1996:
269). Kjo i referohet ndërlidhjes së kallajit me botën tjetër. Me siguri se prania e
kallajit në praktikën magjike shkrirja e plumbit, nëse i referohemi logjikës arkaike,
më tepër është e ndërlidhur me mundësinë e transformimit të trajtës së tij. Me këtë
veçori, ai konsiderohet si objekt i përshtatshëm magjik edhe për transformimin e
gjendjes shëndetësore të të sëmurëve. Kjo logjikë bazohet në magjinë imitative
sipas së cilës e ngjashmja prodhon të ngjashmen. Pra, nëse transformohet trajta e
kallajit, atëherë duhet të transformohet edhe gjendja shëndetësore e individit të
sëmurë, përkatësisht ai të shërohet dhe nga gjendja jonormale të marr trajtën e
gjendjes normale. Duke e pasur parasysh faktin se kallaji në fillim të operacionit
magjik shkrirja e plumbit kishte trajtën e një objekti kulturor, përkatësisht trajtën e
plumbit dhe si i tillë ai pastaj i nënshtrohet transformimit të tij, apo deformimit
nëpërmjet ndikimit të zjarrit dhe ujit, mund të konkludojmë se rruga që ndiqet në
operacionin magjik në fjalë, nis nga ndërtimi duke shkuar drejt rrënimit, apo
shprishjes së tij. Kjo logjikë ndjek edhe trupin e sëmurë të njeriut, pasi ai duhet
njëherë që t’i nënshtrohet shprishjes së tij me qëllim që pastaj të krijohen konditat e
një lindjeje të re. Kjo lindje e re do të nënkuptonte edhe shmangie të sëmundjes,
apo thënë figurativisht “djegie” të shpirtit të lig që është strehuar brenda tij dhe e
dëmton atë. Nga kjo mund të konkludohet se në brendinë, apo përmbajtjen e shumë
praktikave magjike, apo ritualeve të shërimit, fshihet ideja e mitit kozmogonik,
përkatësisht krijimit, por edhe antipodit të tij – rrënimit. Në përgjithësi, kjo
nënkupton lojën e përhershme që zhvillohet midis Kozmosit (Krijimit) dhe Kaosit
(Rrënimit). Kjo të çon edhe në logjikën e kundërvënies dyshe midis Kulturës dhe
Natyrës, andaj nën prizmin e kësaj mund të venerohet edhe përmbajtja e
operacionit magjik “shkrirja e plumbit”. Kallaji në trajtë të plumbit është produkt i
Kulturës, apo më mirë thënë, i përpunimit të tij, ashtu siç është edhe njeriu produkt
i Kulturës, nënkuptohet të ndonjë fuqie hyjnore. Nëpërmjet aktit të operacionit
magjik, këto elemente të Kulturës (kallaji në trajtë plumbi dhe njeriu i sëmurë)
sërish i kthehen Natyrës me qëllim që ajo t’i lind në gjendje të re, apo të përpunuar.
Nga kjo rezulton se rrënimi, apo shkatërrimi i materies kulturore (plumbit) bëhet
sipas strategjisë së shkallëzimit zbritës. Kallaji në formë të plumbit i nënshtrohet
temperaturës së zjarrit dhe si rrjedhojë pason zbutja e tij dhe pastaj deformimi. Pra,
ndiqet rruga që fillon me lëndën e formësuar (Kozmosi) e që përfundon me lëndën
e shformësuar (Kaosi). Sipas logjikës tradicionale, çdo Kaos përfundon me
Kozmos dhe e kundërta. Duke marr si bazë logjikën e magjisë mimetike sipas së
cilës e ngjashmja lind të ngjashmen, atëherë edhe organizmi i njeriut duhet t’i
nënshtrohet logjikës së njëjtë (shprishjes) me qëllim që të lind sërish në gjendje të
re. Për njeriun e kulturave arkaike kthimi te Kaosi është baras me përgatitjen e një
krijimi të ri. “Sipas mendimit mitologjik, kur zhbëhen sendet e krijesat, zhbëhet
edhe vetë koha, gjatë së cilës janë formësuar apo kanë ekzistuar: “Kthimi prapa të
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çon te fillimi i kohës, të lidh me jo-Kohën (Papleka, 1999: 38).
Edhe prania e zjarrit dhe ujit si simbole primordiale të Kozmosit, por edhe
të Kaosit kanë rëndësinë e tyre. Zjarri në shumë mitologji identifikohet me ndonjë
perëndi. Nëpërmjet tij Natyra transformohet në Kulturë. Në kulturat antike, zjarri
ndërlidhej me diellin dhe shërbente si manifestim i tij në tokë. Zjarri konsiderohet
edhe si element i spastrimit (purifikimit). Me këtë veti, konsiderohet se zjarri ka
fuqinë e spastrimit dhe dëbimit të forcave të liga. Në cilësinë e simbolit të Kaosit,
popujt e lashtë besonin se fundi i botës do të kishte trajtën e një zjarri të madh.
Këtë e parashikojnë edhe Bibla dhe sagat skandinave. Nga ana tjetër, edhe
simbolika e ujit ndërlidhet me gjenezën e çdo ekzistimi. Ai konsiderohet si bazë e
Kozmosit, materje e cila rigjallëron vegjetacionin, apo eliksir që siguron fuqinë
krijuese. Njëherit, uji është edhe simbol i Kaosit, pasi në shumë religjione, por edhe
mite të popujve të ndryshëm, njerëzimi zhduket, apo përmbytet nën dallgët e ujit
dhe kështu Kozmosi sërish shndërrohet në Kaos. Edhe zjarri paraqet simbol të
Kozmosit dhe Kaosit. Zjarri u ka mundësuar njerëzve të mbijetojnë në kushte të
ndryshme jetësore.
Nënkuptohet se në ndërlidhje me ujin dhe zjarrin paraqitet edhe ajri i cili po
ashtu konsiderohet si element primar (parësor), pasi shumë trajta materiale dhe
aktivitete varen kryesisht nga ajri dhe kërkojnë praninë e tij edhe për ekzistencën e
vet, por edhe për metamorfozën. Ajri ndikon në zjarrin i cili ndërlidhet me krijimin,
po ashtu edhe në ujin i cili ndërlidhet me emocionet dhe konsiderohet si një
element që i aktivizon dhe i ngrit këto elemente dhe veti. Nëse zjarri, nga disa
studiues, konsiderohet si i pari nga të gjitha elementet, atëherë edhe ajri mund ta zë
këtë vend, pasi komponimet e ajrit me elemente të tjera, shkaktojnë ngrohtësinë,
por edhe zjarrin nga të cilët pastaj krijohet të gjitha trajtat e jetës në tokë (Kamings,
2004: 327).
Në kontekst të përdorimit të ngjyrave, në suaza të përmbajtjes së praktikës
magjike, mund të themi se ngjyra e zezë e kallajit, është ngjyrë e kobit, ngjyrë e
cila ndjell të ligën. Ajo identifikohet me Kaosin, përkatësisht me natën, apo me
botën tjetër. Ndërkaq, ngjyra e bardhë paraqet ngjyrë të shëndetit, identifikohet me
ditën, apo jetën dhe njëherësh me Kozmosin, apo Krijimin.
4. Përfundim
Në përfytyrimet e lashta, kundërthënia midis dy gjendjeve, si jetë dhe vdekje,
është tejkaluar nëpërmjet koncepteve religjioze. Njëkohësisht është zhvilluar edhe
magjia e cila për dallim nga religjioni, çdoherë është parciale, apo e pjesërishme.
Ajo, në shumicën e rasteve, orientohet kah problemet individuale duke vendosur
rendin, ose duke e rrënuar atë. Magjia, por edhe namatisjet si trajtë përcjellëse e saj,
më shumë janë të drejtuara në zgjidhjen e konflikteve mes shoqërores, apo sociales
(sfera e kulturës) dhe joshoqërores (forcave të liga, botës demoniake). Aktivitetet e
fundit, në shumicën e rasteve, janë të ndërlidhura me botën femërore, kurse
aktivitet e natyrës religjioze (fetare) janë të ndërlidhura me botën mashkullore.
Në thelbin e magjisë shëruese me prapavijë pagane qëndron parimi
kozmogonik i rrënimit dhe krijimit, apo më mirë thënë, parimi i simetrisë që
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bazohet në dikotominë zhbërje – ribërje, apo në kontekstin antropologjik sëmurje –
shërim. Duke pasur parasysh faktin se magjia ka qenë një ndër trajtat më të lashta
të jetës fetare, ajo është e kuptueshme se ka qenë pjesë përbërëse e shumë
studimeve të ndryshme. Në këtë drejtim dallohet qasja kulturore – antropologjike
me përfaqësuesit e shkollës evolucioniste (Frejzer, Levi-Bryl, etj.), strukturaliste
(Levi-Stros) e kështu me radhë. Antropologu i njohur Frejzer e definonte magjinë
si trajtë të shoqërive arkaike, apo si “motër të paligjshme të shkencës”, e cila
njëherit është e rrejshme, joproduktive. I njëjti autor në librin tanimë të afirmuar në
përmasa botërore me titull “Dega e artë” thekson se “njeriu i kohëve më të lashta
është përpjekur, para së gjithash, ta vë natyrën nën kontroll të vetin kryesisht për
qëllime praktike. Për të arritur këtë qëllim, ai mbështetet në forcat e veta, në dijen e
tij dhe kështu fillon të veprojë në mënyrë direkte – me ceremoni e magji të
ndryshme për t’i detyruar shiun, erën dhe dukuritë e tjera natyrore, kafshët, bimët
etj., që t’i binden vullnetit të tij. Por, shumë më vonë, duke parë se forca magjike
është e kufizuar, ai, me shpresë ose frikë, u drejtohet qenieve më të larta,
mbinatyrore, - demonëve, shpirtrave të të parëve të tij, ose perëndive. Pra,
përpjekja dhe veprimet e drejtpërdrejta për ta vënë natyrën nën kontroll – janë një
gjë, kurse përpjekja që ky qëllim të arrihet me ndihmën e fuqive mbinatyrore,
shpirtrave, perëndive etj., - është një gjë krejt tjetër. Këtu qëndron ndryshimi
ndërmjet magjisë (e cila ka qenë “feja” e njeriut primitiv) dhe religjionit (Sipas
Krasniqit, 1997: 41). Ndërkaq, strukturalisti i njohur, Klod Levi – Stros thekson se
magjia shëruese, përkatësisht efikasiteti i saj nënkupton besimin në të, veçmas të
magjistarit, të të sëmurit dhe grupit, pasi ajo është fenomen i konsensusit. Sipas tij,
magjia është ritual i ndërlikuar iracional dhe në të duhet kërkuar “reagimin ndaj
situatës së papërballueshme, por esenca e thellë e saj është intelektuale” (Levi Strauss,1988: 174-175). Me magjinë, por nga qasja e saj racionale janë marr edhe
autorë të tjerë, si Eduard Tajlor i cili në librin Kultura primitive (1871), thekson se
magjia paraqet mashtrim tepër të dëmshëm për njerëzimin. Ndërkaq, sipas
antropologut amerikan A. L. Kreber (1876-1960), magjia ka qenë veçori e
kulturave “të retarduara”, kurse psikologu i njohur austriak Sigmund Frojd (1856 –
1939) vendoste paralele mes besimeve magjike arkaike dhe iluzioneve neurotike
dhe infantile. Nga ana tjetër, sociologu frëng Emil Dyrkheim (1858-1917) e
veneronte magjinë si një aktivitet negativ dhe privat që i kundërvihej religjionit
publik (gjerësisht, Greenwood, 2009) Përndryshe, fetë monoteiste, qoftë
krishterizmi ose myslimanizmi e kanë luftuar çdo lloj të magjisë. “Kur kisha
krishtere, thotë Kevendish, e mposhti paganizmin, magjistari më nuk mund të ishte
një pagan i keq, por mund të ishte një heretik krishterë. Nuk mund të paramendohej
që njeriu mund të bënte vet çudira. Nëse nuk ishte shenjtor, apo i shenjtë, prapa
veprave të mrekullishme, apo me efekte të mbinatyrshme të të cilave qëndronte
vetë Perëndia, atëherë këto vepra të mrekullishme (prapa të cilave nuk qëndronte
Perëndia) i realizonte Satana (Djalli) dhe legjioni i djallëve dhe njeriu i tillë patjetër
të ishte në aleancë me ta. Besohej se ky njeri haptazi ose fshehurazi kishte bërë
marrëveshje të nënshtrimit skllavëror duke braktisur fenë e vet, apo identitetin
krishterë dhe shitjen e shpirtit të tij – djallit. Duke filluar nga shekulli i gjashtë e
mëtutje, kishin filluar të përhapen rrëfime për njerëzit që kishin krijuar aleancë me
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djallin (Kevendiš, 1979: 80-81). Nënkuptohet se njerëzit e këtillë që kinse
bashkëpunonin me djallin do të shohim më vonë se do të jenë në shenjeshtër të
kishës krishtere. Edhe në Dhiatën e Vjetër dënohet magjia, sidomos ajo e
paautorizuar. Ma magjinë a autorizuar janë marr profetët dhe priftërinjtë: ata ishin
nën ndikimin e perëndisë, siç ishte rasti me Mojsiun dhe Aronin, të cilët para
faraonit i mposhtën magjistarët e tij. Këto sekuenca janë pjesë përbërëse edhe të
Kuranit. Edhe në këtë libër të shenjtë të myslimanëve magjia dënohet duke u
konsideruar si shkathtësi e djajve të cilët ua transmetojnë njerëzve. Si rrjedhojë,
sipas Kuranit, “kushdo që ushtron magji nuk do të ketë hise në Përjetësi” (Kurani,
2010: 10). Pra, siç vërehet, magjia dhe religjioni janë në kundërshtim njëri me
tjetrin, pasi nëpërmjet magjisë – njeriu dëshiron që nëpërmjet fuqisë vetjake të
sundojë me ligjet e botës dhe natyrës dhe të ndikojë drejtpërsëdrejti ndaj tyre, kurse
nëpërmjet religjionit – njeriu i nënshtrohet ndonjë fuqie hyjnore e cila e përcakton
fatin e tij. Përkundër këtij dallimi, megjithatë brenda popullit kanë jetuar dhe
jetojnë në mënyrë paralele edhe magjia edhe religjioni. Këto dy botëkuptime
ndonjëherë edhe janë pleksur mes tyre duke krijuar një simbiozë të llojit të vet.
Sido që të jetë, praktikat zakonore, apo magjike mbeten një trajtë e lashtë e
historisë së zhvillimit të vetëdijes njerëzore. Njeriu i lashtë çdoherë ka tentuar të
ndërtojë një sistem mendor, madje edhe me prapavijë magjike për shkak të nevojës
së brendshme për ta mbrojtur vetveten nga goditjet dhe ashpërsitë e botës së
jashtme. Ai me sistemin e ekzekutimit të riteve dhe praktikave të ndryshme
magjike është mbrojtur nga fuqitë destruktive dhe kaotike duke krijuar një rend të
llojit të vet që sot ndoshta duket anakronik, por dikur nuk kishte mundësi edhe të
ishte ndryshe.
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QERIM DALIPI

DESPOTATI I ARTËS NË KOHËN E GJIN BUA
SHPATËS*
Përmbajtja e shkurtër: Në punim trajtohen rrethanat e ngritjes së bujarëve arbërorë,
Gjin Bua Shpatës dhe Pjetër Loshës, në zotërinj të pavarur feudalë. Më pas hidhet
dritë mbi zhvillimet nëpër të cilat kaloi Despotati i Artës, nën udhëheqjen e Gjinit, i
cili në rrugën e tij të vështirë për ekzistencë u ndesh me kontin e Qefalonisë,
mbretëreshën e Napolit, despotët e Janinës dhe rrezikun osman. Në punim zë vend
edhe bashkësia arbërore e Malakasëve, e cila mori pjesë aktive në ngjarjet e mëdha
të asaj kohe.
Fjalët kyçe: Gjin Bua Shpata, Karli I Toko, Thoma Preluboviqi, Ezau
Buondelmonte, arbrit, lufta, paqja.
Aty nga fundi i gjysmës së parë të shek. XIV, sundimtari serb Stefan Dushani
(mbret 1331-1346, perandor 1346-1355) aneksoi Epirin dhe Thesalinë dhe në këtë
mënyrë krijoi një perandori të fuqishme ballkanike, kufijtë e së cilës fillonin nga
Danubi dhe përfundonin në gjirin e Korintit dhe në detin Egje.1 Mirëpo, pas
vdekjes së tij, më 1355, Perandoria Serbe hyri në rrugën e tatëpjetës. Djali i
Stefanit, perandori Uroshi V (1355-1371), nuk e pati forcën e duhur që të pengonte
procesin e pavarësimit të feudalëve të mëdhenj. Ai, siç thekson historiani bizantin
Johan Kantakuzeni, u ndesh me axhën e tij, gjysmë vëllanë e Stefan Dushanit,
Simeon Paleologun,2 qeveritar i Epirit, i Etolisë dhe i Akarnanisë.3 Ky i fundit
pretendonte marrjen e fronit serb, prandaj në vitin 1356 nga Epiri arriti në Kostur.
*

Në numrin e kaluar të revistës “Studime Albanologjike” 5 në vend të këtij artikulli të
autorit Qerim Dalipi është përvjedhur një gabim teknik dhe është botuar gabimisht artikulli
“Konsolidimi dhe zgjerimi territorial i shtetit të Balshajve (1360-1385)” i po të njejtit autor,
i cili është botuar edhe në “Studime Albanologjike” 4. Redaksia u kërkon falje lexuesëve
dhe autorit.
1
Historia e popullit shqiptar, I, Tiranë, 2002, f. 276.
2
Византијски извори за историју народа Југославије, том VI, обрадили: Љ.
Максимовић, И. Ђурић, С. Ћирковић, Б. Ферјанчић, Н. Радошевић, Београд, 1986, f.
557-558, shën. 626 (në tekstin e mëtejmë: ВИИНЈ,VI).
3
Sh. Raça, Shtegtimet dhe ngulimet e shqiptarëve në Greqi në shek. XIII-XIV, Prishtinë,
2004, f. 71.
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Këtu, shumë grekë, serbë dhe arbër, duke kaluar në anën e tij, formuan një ushtri
prej 4 000-5 000 vetash dhe e shpallën atë perandor.4 Rreshtimi i arbërve në radhët
e ushtrisë së Simeonit, me siguri, u bë pasi ata u shpërblyen me dhurata e
privilegje, sepse kjo ndodhte në një moment kur ai nuk kursente mjetet përballë
realizimit të qëllimit të tij - marrjen e fronit serb. Në këtë drejtim, ai, më 1358, në
krye të ushtrisë së tij, të përbërë prej grekësh, arbrish (dhe serbësh – Q. D.),
marshoi kundër zotërimeve të Uroshit V. Me këtë rast e vuri nën rrethim
kështjellën e Shkodrës, por pësoi disfatë dhe u detyrua të kthehej në zotërimet e tij.5
Ndërkohë, pas vdekjes së Stefan Dushanit, vdiq edhe qeveritari i Thesalisë, qesari
serb Prelubi. Koha dhe rrethanat e vdekjes së tij janë të pasigurta. Megjithatë,
konsiderojmë si më të pranueshëm konstatimin e disa autorëve të cilët vdekjen e tij
e vendosin midis 20 dhjetorit 1355 dhe pranverës së vitit 1356. Në të vërtetë, ai e
kishte humbur jetën në Trikalë të Thesalisë duke luftuar kundër arbërve,6 me siguri,
për shkak të politikës së egër që kishte ndjekur ndaj tyre.
Rrethanat në Thesali, e cila mbeti pa sundimtar, i shfrytëzoi Niqifori II Engjëlli7
(1356-1359), i cili, pasi vendosi sundimin në këtë krahinë, nënshtroi edhe Epirin
Jugor, Etolinë, Akarnaninë dhe Qefaloninë.8 Megjithatë, sundimi i tij në këto
4

Burime tregimtare bizantine për historinë e Shqipërisë (shek. X-XV), përgatitur për botim
nga K. Bozhori – F. Liço, Tiranë, 1975, f. 240 (në tekstin e mëtejmë: Burime tregimtare);
К. Јиречек, Српски цар Урош, краљ Вукашин и Дубровчани, në: “Зборник Константина
Јиречека”, I, уредник М. Динић, Београд, 1959, f. 350.
5
М. Орбин, Краљевство Словена, приредио С. Ћирковић, Београд, 1968, f. 44; К.
Јиречек, Историја Срба (до 1371), прва књига, Београд, 1922, f. 311 (në tekstin e
mëtejmë: К. Јиречек, Историја Срба, I). Duket se në kohën ndërmjet betejës së Shkodrës
(1358) dhe betejës së Akelout (1359) Simeoni zotëronte vetëm Kosturin me rrethinë (Р.
Михаљчић, Крај српског царства, Београд, 1975, f. 19).
6
ВИИНЈ,VI, f. 561, shën. 628a. Për çështjen e pranisë së arbërve në Thesali ekzistojnë
mendime të ndryshme: arbrit u vendosën në Thesalinë Qendrore dhe Jugore në fillim të
shek. XIV, ndërsa për Thesalinë Perëndimore nuk është gjetur asnjë element që mund të
flasë për një kolonizim arbëror gjatë, para ose pas shek. XIV (P. Xhufi, Mërgimet shqiptare
në Greqi në shek. XIV, në: “Studime historike”, nr. 3-4/1991, Tiranë, 1994, f. 8, 10; I njëjti,
Dilemat e Arbërit - Një studim mbi Shqipërinë e shek. XI-XVI, Tiranë, 2006, f. 335, 337338); diaspora arbërore në Thesali ka ekzistuar përpara vitit 1332 (J. Drançolli, Diaspora
shqiptare në Greqi gjatë shekullit XIV, në: “Gjurmime albanologjike”, seria e shkencave
historike, nr. 15-1985, Prishtinë, 1986, f. 25), respektivisht që në fillim të shek. XIV (Б.
Ферјанчић, Тесалија у XIII и XIV веку, Београд, 1974, f. 198-205; Sh. Raça, v. c., f. 46).
7
Niqifori II Engjëlli ishte i biri i despotit të Epirit, Johanit II Engjëlli (1323-1355) dhe
dhëndër i perandorit bizantin Johanit VI Kantakuzeni (1347-1354) (Б. Ферјанчић, Албанци
у византијским изворима, në: “Илири и Албанци”, научни скупови - серија предавања
одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, САНУ (одељење историјских наука),
књ. XXXIX/10, Београд, 1988, f. 297; Sh. Raça, v. c., 71; ВИИНЈ,VI, f. 294, shën. 193).
Ati dhe i biri në literaturën historiografike hasen edhe me mbiemrin Orsini.
8
ВИИНЈ,VI, f. 294, shën. 194; f. 561-562, shën. 629; Burime tregimtare, f. 231, 240; J.
Drançolli, pun. cit., f. 28; Р. Михаљчић, v. c., f. 13. Për çështjen e pranisë së arbërve në
Epirin Jugor, në Akarnani dhe në Etoli ekzistojnë mendime të ndryshme: popullsitë u
ngulitën atje nga kohë që s’mbahet në mend e në rrethana deri sot të panjohura, në Epir në
përgjithësi dhe në Etoli dhe në Ambraki posaçërisht (Xh. Skiro, Arbri mesjetar i Epirit në
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krahina nuk qe i qetë. Niqifori II hasi në kundërshtimin e ashpër të arbërve. Në të
vërtetë, qysh përpara pushtimit të Etolisë nga ana e tij, arbrit, me siguri, duke mos
mundur të duronin keqpërdorimet e bizantinëve (feudalëve bizantinë – Q. D.) u
çuan në kryengritje kundër tyre dhe i dëbuan nga atje. Për Niqiforin II kjo paraqiste
një sfidë, prandaj vendosi që gjendjen e krijuar ta shfrytëzonte për interesat e veta.
Në këtë kuadër, ai i vuri vetes si detyrë që t’i shpërngulte arbrit (feudalët arbërorë –
Q. D.) dhe në vend të tyre të vendoste feudalë bizantinë.9 Këto plane e rritën edhe
më shumë armiqësinë e arbërve ndaj tij. Kështu, siç njofton Johan Kantakuzeni, ata
e kundërshtuan (me armë – Q. D.) pushtetin e tij, e dëmtuan atë seriozisht dhe të
revoltuar ndaj politikës së tij, u shkëputën nga ai dhe ishin gati të luftonin si për
interesat e veta.10 Këto të dhëna të Kantakuzenit thuajse nuk janë përfillur në
shkencën historiografike dhe në përgjithësi pavarësimi i fisnikëve arbërorë
ndërlidhet me betejën e Akelout. Konsiderojmë se informacionet e
sipërpërmendura në mënyrë bindëse provojnë se bëhej fjalë për sulme të
vazhdueshme ushtarake të fisnikëve arbërorë ndaj ushtrive të Niqiforit II.
Rrjedhimisht, kjo u mundësoi atyre të shkëputeshin më shpejt nga sundimi i tij e të
bëheshin të pavarur. Mirëpo, me këtë realitet nuk u pajtua sundimtari i përmendur, i
cili mendonte t’i nënshtronte ata përmes ekspeditave ushtarake.
Se Niqifori II kishte përballë formacione feudale të fuqishme arbërore e me forca
ushtarake solide, mund të argumentohet edhe përmes ndihmës ushtarake që mori ai
nga turqit selxhukë.11 Po të aludohet e kundërta, ai nuk do të kishte nevojë për
ndihmën e përmendur dhe me forcat e veta do t’i lante hesapet me ta.
Në rrethana të tilla Niqifori II u vërsul kundër bujarëve arbërorë. Beteja u zhvillua
në vitin 1359, në kështjellën e Akelout. Ndeshja qe e ashpër. Ushtria e Niqiforit II,
ku bënin pjesë edhe mercenarë turq, pësoi disfatë të plotë nga forcat e fisnikëve
arbërorë. Vetë ai ra në fushë të betejës.12 Po kush i udhëhiqte forcat arbërore në
burime bizantine. Traktati etnologjik arbëror i Nikollë Ketes /1791-1803/, në: “Konferenca
kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij”, Tiranë, 2-5
korrik 1982, Tiranë, 1988, f. 112); në vitet 30 të shek. XIV arbrit i ndeshim të vendosur në
Akarnani (J. Drançolli, pun. cit., f. 26); pas shfaqjes së “murtajës së zezë”, më 1347, grupe
arbrish nga Thesalia ka mundësi të kenë çarë rrugën drejt Akarnanisë dhe Epirit Jugor (Sh.
Raça, v. c., f. 69-70); mbas vitit 1350 arbrit etnikë përparuan me forcë e në front të gjerë
drejt Epirit (O. J. Schmitt, Das venezianische Albanien (1392-1479), München, 2000, f. 54;
I njëjti botim përkthyer në shqip: Arbëria venedike (1392-1479), Tiranë, 2007, f. 56).
9
Burime tregimtare, f. 240.
10
Po aty, f. 232.
11
Po aty, f. 233.
12
Po aty, f. 233, 240. Beteja e Akelout, që në “Kronikën e Janinës” datohet në vitin 1358
(Burime tregimtare, f. 240), në fakt, siç provon ndonjë studiues, qe zhvilluar aty nga mesi i
vitit 1359 (Р. Михаљчић, v. c., f. 19). Një çështje tjetër e diskutueshme ashtë ajo e
lokalizimit të kështjellës së Akelout. Mendimet që ekzistojnë për këtë problematikë i ka
trajtuar: Sh. Raça, v. c., f. 72-73, shën. 57). Ne konsiderojmë si më të pranueshëm
konstatimin se ajo ishte një vend i fortifikua në krahinën e Etolisë (Burime tregimtare, f.
233, shën. 79). Ndërsa sa i përket lumit të Akelout, studiuesi gjerman J. F. Falmerajer e
vendos atë si vijë ndarëse midis Etolisë dhe Akarnanisë (J. Ph. Fallmerayer, Elementi
shqiptar në Greqi, Tiranë, 2003, f. 127, shën. 22).
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këtë betejë? - As në veprën e Kantakuzenit e as në “Kronikën e Janinës” nuk thuhet
asgjë për këtë. Mirëpo, meqë më pas, si zot i Akelout del Gjin Bua Shpata,13
atëherë si prijës i tyre mund të ketë qenë ky bujar.
Fitorja në Akelou i ndryshoi rrethanat në Epirin Jugor, në Etoli e në Akarnani.
Fisnikët arbërorë tashti më kishin rastin që të konsolidonin zotërimet e tyre. Në të
njëjtën kohë Simeon Paleologu ia doli të vendoste pushtetin e tij në Thesali14 dhe
në pjesën më të madhe të Epirit. Megjithatë, ky sundimtar tashti u ndodh përballë
një realiteti të ri, atë të konsolidimit të bujarëve arbërorë. Njoftimi se “mbreti
Simeon duke treguar kujdes vetëm për Vllahinë (Thesalinë – Q. D.), tërë Etolinë
ua lëshoi arbërve”,15 nuk mund të shpjegohet ndryshe veçse si pajtim me një fakt të
kryer. Në të vërtetë, arbrit, të udhëhequr nga Gjin Bua Shpata, siç thotë Laonik
Halkokondili, “nënshtruan” edhe Akarnaninë.16 Popullsia arbërore e zgjodhi Gjinin
despot.17 Rrjedhimisht ai u bë zot i Akelout dhe i Angjelokastrës me rrethinat e
tyre.18 Në këtë mënyrë u legalizua Despotati i pavarur i Shpatajve me qendër në
Angjelokastër.19
Përderisa konsolidimi i Despotatit të Shpatajve pas betejës së Akelout nuk vihet në
pikëpyetje, zanafilla e Despotatit të Pjetër Loshës20 është diç më e vonshme.
Prandaj duhet pasur kujdes në të dhënat që i ofron “Kronika e Janinës”, në të cilën,
caktimi i Pjetër Loshës për despot nga arbrit, jepet njëkohësisht me atë të Gjin Bua

13

Gjin Bua Shpata në “Kronikën e Janinës” cilësohet burrë aktiv, i shkëlqyer dhe serioz.
Ngjashëm cilësohet edhe në “Kronikën e Tokove”: i bukur, i guximshëm dhe i urtë. Ndërsa
Laonik Halkokondili e cilëson atë si shembull vrulli e guximi, i përshtatshëm dhe i denjë
(Burime tregimtare, f. 242, 252, 323). Përndryshe familja bujare e Shpatajve përmendet për
herë të parë në burimet e shkruara në vitin 1304 (Acta et diplomata res Albaniae mediae
aetatis illustrantia, collegerunt et digesserunt L. Thallóczy - K. Jireček et E. Sufflay, vol. I,
Vindabonae, 1913, nr. 563, f. 166).
14
Në rrethanat e krijuara mëkëmbësi i Stefan Dushanit dhe më pas i Uroshit V në Ber dhe
në Vodenë, Radosllav Hlapeni, arriti të pushtojë fortesën e Damasisit në Thesalinë Veriore.
Në vend të konfrontimit ushtarak, dy kundërshtarët arritën marrëveshje paqësore, që u
kurorëzua me martesën e vajzës së Simeonit, Maria Paleolugu me thjeshtrin e Radosllavit,
Thoma Preluboviqin, i cili vinte nga martesa e parë e Irenës me qesarin Prelub. Me këtë
rast, duket se, Simeoni i lëshoi Radosllav Hlapenit Kosturin, ndërsa vetë u tërhoq në Trikalë
(Историја Српског народа, прва књига, Београд, 1981, f. 573; Н. Радошевић – Г.
Суботић, Богородица Гавалиотиса у Водену, në: “Зборник радова Византолошког
института”, XXVII-XXVIII, Београд, 1989, f. 218-219; Х. Митанов, Югозападните
бьлгарски земи през XIV век, София, 1986, f. 71).
15
Burime tregimtare, f. 240.
16
Po aty, f. 323.
17
Në “Kronikën e Janinës” thuhet se Gjin Bua Shpata u caktua despot nga arbrit. Në
“Kronikën e Tokove” vihet në dukje se: ”Despot e nderoi fisi arbëror”, kurse Laonik
Halkokondili e cilëson atë udhëheqës të arbërve (Po aty, f. 240, 252, 323).
18
Po aty, f. 240-241.
19
J. Ph. Fallmerayer, v. c., f. 126.
20
Pjetër Losha ishte pjesëtar i fisit arbëror të Malakasëve (J. Drançolli, pun. cit., f. 26). Ky
fis banonte në juglindje të Janinës (Xh. Skiro, pun. cit., f. 113).
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Shpatës.21 Në fakt, në vitin 1361, Pjetër Losha ende nuk kishte dalë në skenën
politike. Në janar të atij viti, Simeoni i lëshoi një prostagmë Jan Xafa Orsinit,
përmes së cilës i njihej e drejta e sundimit, ashtu siç e kishin pasur paraardhësit e
familjes së tij, në Roginë me gjithë krahinën e saj që shtrihej deri në kështjellën e
Glikit (në krahinën e Margaritit), si dhe ato që ishin brenda dhe jashtë Artës.22
Duket se, sikurse në rastin e Gjin Bua Shpatës, siç është thënë më sipër, edhe tashti
Simeoni u ndodh para një akti të kryer. Në të vërtetë, në “Kronikën e Janinës”
thuhet se popullata arbërore e caktoi despot edhe Pjetër Loshën, i cili vendosi
pushtetin e tij në Artë (e cila u bë kryeqendër e zotërimit të tij – Q. D.) dhe në
Roginë,23 me viset përreth tyre. Në këtë mënyrë u krijua Despotati i Artës (1367).
Por, kush ishin arsyet që e shtynë Simeonin të mos kundërshtonte pavarësimin e
këtij fisniku arbëror? - Duket se atij i mungonte forca e duhur, në një kohë kur
arbrit i kishin intensifikuar sulmet ndaj Janinës. Pra, nëse ai mbante qëndrim
tolerant ndaj tyre, nuk do të emëronte despot të Janinës dhëndrin e tij, Thoma
Preluboviqin (1367), një armik i përbetuar i arbërve,24 por do ta linte qytetin nën
mëshirën e fatit. Prandaj Thomai i përzgjedhur,25 konsiderojmë se, në një farë
mënyre, përfaqësonte dorën e zgjatur të Simeonit, për të penguar konsolidimin e
despotateve të Shpatajve dhe të Loshajve, dhe pse jo edhe për t’i nënshtruar ata.
Nga sa më sipër, krahinat jugore të Epirit, Akarnania dhe Etolia u përfshinë në
kuadrin e dy formacioneve shtetërore arbërore. Vetëm pjesa lindore e Epirit,
Despotati i Janinës, një territor i ngushtë me qendër në Janinë, nuk qe përfshirë në
kuadër të despotateve arbërore. Rrjedhimisht, ky despotat ishte në armiqësi të
vazhdueshme me to, duke përmendur këtu edhe armiqësinë me Principatën e
Zenebishëve, në perëndim të Janinës.
Në vitin 1360, zotërimi i Gjin Bua Shpatës ishte mjaft i konsoliduar. Sundimtari
arbëror hyri në një konflikt të armatosur me forcat e kont Leonard Tokos, që
sundonte në ishujt e Qefalonisë e të Leukadës, si vasal i mbretëreshës anzhuine të
Napolit, Xhovanës. Përballë rrezikut, vikari Pierre de Pon, më 1362, dërgoi një
anije të vogël lufte në gjirin e Korintit kundër Gjinit. Në fakt fregata duhej të
identifikonte pozicionet e despotit arbëror. Mirëpo, e gjithë përpjekja dështoi. Anija
ra në duart e arbërve.26
Në anën tjetër, në prag të emërimit të Thoma Preluboviqit për despot të Janinës,
Pjetër Losha kishte përfshirë në kuadër të zotërimit të tij edhe krahinën e
Vagenetisë (Çamërisë). Shumë fisnikë nga kështjellat e kësaj krahine përballë
21

Burime tregimtare, f. 240.
Грчке повеље српских владара, издање текстова, превод и коментар од А. Соловјев
и В. Мошин, Београд, 1936, nr. XXXII, f. 231-239; Burime tregimtare, f. 241, shën. 6.
23
Burime tregimtare, f. 240-241.
24
Krah.: Po aty, f. 241, shën. 6; J. Drançolli, pun. cit., f. 29. “... Thomai ... arbrit i
tiranizonte keq dhe pa mëshirë dhe i pëlqente të bëhej e të quhej albanitokton (arbërvrasës)”
(Burime tregimtare, f. 245). Një urrejtje e këtillë e Thoma Preluboviqit ndaj arbërve, duket
se ishte rrjedhojë e zemërimit ndaj vrasjes së babait të tij, qesarit Prelub, nga ata.
25
Thomai gjatë udhëtimit për në Janinë shoqërohej nga një ushtri e madhe prej 15 000
vetash (Sh. Raça, v. c., f. 76).
26
Historia e popullit shqiptar, I, f. 282; Sh. Raça, v. c., f. 75.
22
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despotit arbëror emigruan në Janinë. Meqë burimi, të cilit i referohemi, nuk thotë
asgjë për përkatësinë e tyre etnike,27 në radhë të parë, duket se bëhej fjalë për
fisnikë të përkatësisë etnike bizantine e sllave, që në rrethanat e reja kishin humbur
privilegjet e vjetra, dhe në radhë të dytë, nuk duhet përjashtuar mundësinë e pranisë
midis tyre edhe të fisnikëve arbërorë, që gjatë sundimit bizantin e të atij serb kishin
gëzuar privilegje.
Në rrethanat e sapokrijuara, përballë Despotatit të Artës qëndronte ai i Janinës.
Meqë në krye të këtij të fundit qëndronte një armik i përbetuar i arbërve, siç është
thënë më lartë, atëherë konflikti midis tyre ishte i paevitueshëm. Arbrit, të
udhëhequr nga Pjetër Losha, në vitin 1367, i filluan sulmet ndaj Janinës. Luftimet
qenë shumë të ashpra dhe zgjatën tri vite. Qyteti i Janinës u përballoi sulmeve dhe
rrethimit, por banorët e tij nuk mundën t’i mbledhin produktet bujqësore jashtë
mureve të qytetit. Thomai i rrethuar, i cili për nga natyra ishte shumë dinak, e evitoi
rrezikun përmes mjetesh diplomatike. Ai, vajzën e tij, Irenën, e martoi me djalin e
Pjetër Loshës, Janin. Me këtë paqe (1369), despoti i Janinës, e evitoi rrezikun
arbëror për pesë vite,28 dhe natyrisht e rivendosi pushtetin e tij në rrethinën e
Janinës.
Paqja e arritur, në shikim të parë, dukej se i eliminonte armiqësitë e Thoma
Preluboviqit me arbrit. Megjithatë, ngjarjet që pasuan më pas dëshmuan se ajo
megjithatë mungoi. Shumë arbër ranë viktima të sulmeve të tij, ndërsa Janina u
mbush me fëmijë arbërorë, që mbaheshin në robëri. Prej nga vinin këta fatkeq, nuk
dihet asgjë.29 Por, kjo nuk do të thotë se këtë çështje duhet anashkaluar.
Rrjedhimisht, konsiderojmë se ata ishin nga rrethina e Janinës, pikërisht aty ku
despoti serb e kishte ripërtëri pushtetin e tij, pas arritjes së paqes me Pjetër Loshën.
Kjo rrethanë nuk i mundësonte këtij të fundit të përzihej në zhvillimet e Despotatit
të Janinës. Veprimi kaq i ashpër i Thomait ndaj tyre, supozojmë se kishte ndodhur
si kundërpërgjigje ndaj ndihmës që ata ndoshta ia kishin dhënë despotit arbëror
gjatë rrethimit trevjeçar të Janinës. Nëse do të dyshohej për arbrit që ishin nën
sovranitetin e Pjetër Loshës, paqja e përmendur vështirë se do të mbijetonte.
Në vitin 1374, Arta u përfshi nga sëmundja vdekjeprurëse e murtajës. Ajo i mori
jetën edhe Pjetër Loshës. Vdekjen e tij e shfrytëzoi despoti i Angjelokastrës, i cili
mori Artën dhe kështu ia bashkëngjiti despotatit të tij atë të Pjetër Loshës. Tani
Despotati i Artës, me në krye Gjin Bua Shpatën, shtrihej nga viset në jug të liqenit
të Janinës deri afër gjirit të Korintit.30 Përndryshe si zonë kufitare midis Principatës
së Gjirokastrës dhe Despotatit të Artës vlente rrjedha e poshtme e lumit Gliki.31 Në
këtë rast është e rëndësishme të theksohet se marrëdhëniet midis këtyre

27

Burime tregimtare, f. 241.
Po aty, f. 241-242. Martesa midis Irenës dhe Janit me siguri u bë në vitin 1369, atëherë
kur vajza e despotit kishte vetëm tetë vjet (Н. Радошевић – Г. Суботић, pun. cit., f. 221).
29
Burime tregimtare, f. 242.
30
Po aty, f. 242; J. Drançolli, pun. cit., f. 37.
31
Historia e popullit shqiptar, I, 285. Gliki është degë e lumit Akeron, i cili derdhet në
detin Jon, në jug të Pargës (S. Sheme, Çamëria, Tiranë, 2005, 48).
28
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formacioneve shtetërore ishin përherë miqësore dhe u forcuan më shumë me
martesën e Gjin Zenebishit me vajzën e Gjin Bua Shpatës.32
Me përfshirjen e ish-zotërimit të Pjetër Loshës në kuadër të Despotatit të Gjin Bua
Shpatës, logjikisht trashëgohej edhe paqja e sipërpërmendur. Mirëpo, ngjarjet që do
të pasojnë treguan se ajo tanimë ishte e parëndësishme, dhe se në rend të parë të
planeve të despotit arbëror ishte marrja e Despotatit të Janinës. Prandaj, pa humbur
shumë kohë, më 1374, ai e filloi ofensivën ushtarake kundër Janinës. Viset përreth
saj u grabitën, ndërsa Thoma Preluboviqi u mbajt vazhdimisht i bllokuar në
kështjellë. Një situatë e njëjtë vazhdoi edhe gjatë vitit 1375, kur Janina ishte
goditur nga murtaja, rrethanë që e përkeqësoi edhe më shumë mbrojtjen e saj. Për
të dalë nga kjo situatë e rëndë, despoti i Janinës i dha Gjinit për grua vajzën e vet,
Helenën dhe shumë dhurata. Me këtë paqe dukej se konflikti midis tyre qe
zgjidhur. Mirëpo, shumë shpejt u tregua se marrja e Janinës për despotin arbëror
nuk mund të kompensohej me asgjë. Ai e shkeli paqen e arritur dhe sërish i filloi
sulmet ndaj saj33 dhe si zakonisht dështimi ndodhi përpara mureve të pathyeshme të
kështjellës.
Marrja e Janinës, vuri në lëvizje edhe bujarin Gjin Fratin, udhëheqës i bashkësisë
arbërore të Malakasëve. Ai, më 14 shtator 1377, në krye të ushtrisë së tij u ndodh
përpara mureve të saj, por pësoi disfatë dhe bashkë me shumë ushtarë të tij u zu
rob. Një pjesë e tyre u therë mizorisht, kurse pjesa tjetër u burgos e më pas u shit.
Gjin Frati qe shëtitur si rob nëpër rrugët e qytetit34 dhe me siguri pati një përfundim
tragjik.
Në anën tjetër, sërish u ndez konflikti midis Gjin Bua Shpatës dhe mbretëreshës së
Napolit (1378). Bërthama e ushtrisë së grumbulluar prej saj përbëhej nga
formacioni ushtarak i spanjollit Huan Fernando Heredia, epror i kalorësve të
Rodosi, që atëherë drejtonte Principatën e Akesë. Kështu, ekspedita ushtarake
anzhuine, pas pushtimit të kështjellës së Shpatajve, Naupaktit, që ndodhej në veri të
gjirit të Korintit, iu drejtua Artës që e vuri nën rrethim. Despoti arbëror përballë
rrezikut vendosi të zbatonte një taktikë të shkëlqyer ushtarake. Përderisa njërën
pjesë të ushtrisë së tij e la brenda në kështjellë, ai me pjesën tjetër më të madhe
qëndroi jashtë saj, duke sulmuar vazhdimisht ushtrinë armike. Manovrimi i këtillë,
më në fund, në një betejë vendimtare, i solli atij fitoren. Vetëm pak pjesëtarë të
ushtrisë kundërshtare i shpëtuan vdekjes, duke e lënë kampin e tyre ushtarak në
duart e arbërve. Vetë kryekomandanti i ekspeditës ushtarake anzhuine, Huan

32

Burime tregimtare, 245, 249-250.
Po aty, f. 242-243; Г. Суботић, Манастир Богородице Месонисиотисе, në: “Зборник
радова Византолошког института”, XXVI, Београд, 1987, f. 159. Bashkëshortja e Jan
Loshës, Irena, ndodhej në Janinë dhe vdiq si pasojë e murtajës, që e goditi këtë qytet në
vitin 1375 (Burime tregimtare, f. 343), respektivisht vdekja e saj mund të ketë ndodhur
midis shtatorit të vitit 1374 dhe majit të vitit 1375 (Н. Радошевић – Г. Суботић, pun. cit.,
221). Për fatin e Jan Loshës nuk dihet asgjë. Ka mundësi që ai të ketë vdekur nga murtaja,
më 1374.
34
Burime tregimtare, f. 243.
33
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Fernando Heredia, u zu rob, por arriti të dilte nga robëria pasi që pagoi një shumë
të madhe parash.35
Në kohën kur Gjin Bua Shpata ishte i zënë në luftë me anzhuinët, për Thoma
Preluboviqin u krijuan rrethana të favorshme për një farë lirie veprimi në luftë
kundër arbërve. Rrjedhimisht, shumë prej tyre u tiranizuan e përfunduan nëpër
burgje. Por cilët ishin ata arbër që pësuan kaq keq? – Përkundër faktit se në
“Kronikën e Janinës” ky informacion jepet në mënyrë të paqartë, sulmi i
Malakasëve ndaj Janinës, që pasoi pas këtij rasti, në mënyrë të tërthortë sinjalizon
se bëhej fjalë pikërisht për to. Në të vërtetë, në shkurt të vitit 1379, ata u
kundërpërgjigjën përmes një operacioni ushtarak të koordinuar mirë. Forcat e tyre,
pasi morën ishullin e liqenit të Janinës, vunë nën rrethim kështjellën, kurse 200
ushtarë të tjerë të zgjedhur depërtuan në njërën nga kullat e qytetit. Luftimet që
pasuan brenda mureve të saj, treguan se arbërve u mungonte forca e duhur për ta
konkretizuar depërtimin me fitore. Pas tri ditë luftimesh të ashpra, forcat arbërore u
detyruan të dorëzohen, ndërsa arbrit e tjerë që lundronin me varka nëpër liqen drejt
Janinës pësuan disfatë. Përderisa një pjesë e tyre shpëtoi duke ikur, pjesa tjetër ra
nën robërinë e Thoma Preluboviqit. Në mesin e të robëruarve kishte edhe bullgarë
dhe vlleh,36 gjë që dëshmon për pjesëmarrjen e tyre përkrahë arbërve kundër
despotit të Janinës.
S’do mend se ngjarjet e sipërpërmendura e detyruan Gjin Bua Shpatën të
marshonte sërish kundër despotit të Janinës. Por, lufta kundër anzhuinëve, me sa
duket, e kishte dobësuar dukshëm forcën e tij ushtarake. Kësaj radhe, në maj të vitit
1379, ai as që arriti t’i afrohej kështjellës së Janinës. Njëkohësisht edhe Thoma
Preluboviqi nuk qe në gjendje të shtrinte rezistencën në rrethinat e kështjellës, të
cilat pësuan dëme të mëdha nga forcat e Gjinit, që më pas u tërhoq në zotërimin e
tij. Për rrjedhojë, Thomai u hakmor ndaj arbërve të viseve rreth Janinës, duke u
shkaktuar atyre humbje të mëdha në njerëz.37
Në vitin 1382, Gjin Bua Shpata mori kështjellën e Arulit, 10 km në jug të Janinës
dhe kur pritej të vazhdonte ekspeditën kundër armikut të tij, Thoma Preluboviqit,
përndryshe aleat i osmanëve, ai befasisht u pajtua me të. Mund të supozohet se
despoti arbëror e mori këtë hap në kohën e rrezikut osman, me qëllim që të mos
ndodhej midis dy zjarreve të luftës. Në të vërtetë paqja e arritur u prish njëanshëm
nga Gjini38, në një kohë kur njësitet osmane u kthyen në zotërimet e tyre në
Thesali.
Bejlerbeu i Rumelisë, Timurtash Pasha, në vitin 1384, u vu në krye të ekspeditës
ushtarake osmane dhe sulmoi Despotatin e Artës. Kryeqendra e tij, Arta, u vu nën
rrethim, kurse përpjekjet e Gjinit Bua Shpatës për të tërhequr Thomanë në luftë

35

К. Јиречек, Историја Срба (до 1537), друга свеска, Београд, 1923, f. 80 (në tekstin e
mëtejmë: К. Јиречек, Историја Срба, II); Historia e popullit shqiptar, I, f. 282; J. Ph.
Fallmerayer, v. c., f. 158, shën. 76.
36
Burime tregimtare, f. 243-245.
37
Po aty, f. 245.
38
Po aty, f. 247.
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kundër osmanëve nuk dhanë ndonjë rezultat. Megjithatë, Gjini me forcat e veta
arriti ta mbronte atë dhe detyroi forcat osmane të largoheshin nga despotati i tij.39
Thoma Preluboviqi, duke sunduar si tiran,40 qe i urryer edhe nga njerëzit që e
rrethonin. Ai ra pre e një komploti të organizuar nga truprojat e tij dhe vdiq në 23
dhjetor 1384. E veja e tij Maria Paleologu dhe paria e qytetit thirrën italianin Ezau
Buondelmonte Açajuolin (1385-1411), vëlla i Magdalena Buondelmontit, e cila, si
vejane e Leonardos I Toko, qeveriste me Qefaloninë. Kështu, aty nga gjysma e
janarit të vitit 1385, Ezau hyri në Janinë dhe në fund të atij muaji u kurorëzua me
Marinë (31 janar).41 Në këtë mënyrë, ai u vu në krye të Despotatit të Janinës, duke
qëndruar kështu si një kundërshtar i ri i synimeve të kamotshme të Gjin Bua
Shpatës. Dhe, që në ndeshjen e parë ushtarake të vitit 1385, Ezau e detyroi despotin
arbëror të lidhte paqe.42 Me sa duket ajo i dha mundësi Gjinit të konsolidonte forcat
e tij e të hidhej në një front tjetër, kundër ishullit të Leukadës (përballë
Akarnanisë), që ishte nën pushtetin e Karlit I Toko (1375-1429) të Qefalonisë.43
Megjithëse ishulli nuk u pushtua, gjatë luftimeve u vranë shumë fisnikë të atij
vendi e shumë shtëpi u dogjën në flakën e luftës. Arbrit u kthyen në Artë, duke
marrë me vete si plaçkë lufte shumë bagëti. Mirëpo, kjo nuk ishte fundi i luftës së
tyre kundër sundimtarëve italianë. Më pas ata sulmuan kështjellën e Vonicës në
gjirin e Ambrakisë, që ndodhej nën sundimin e Karlit I Toko. Arbrit, përkundër
shkretimit që i bënë tregut të kështjellës, nuk arritën ta merrnin atë. Të kota
rezultuan edhe përpjekjet për marrjen e saj fshehurazi. Arbrit e zgjedhur, që gjatë
një nate u ngjitën me shkallë e hynë në kështjellë, pësuan keq. Disa prej tyre u
39

Po aty.
Thomai dëboi nga Janina edhe mitropolitin e këtij qyteti, Matheun, i cili u strehua në Artë
te arbrit (Љ. Максимовић, Двор Епирских деспота у XIV и XV веку, në: “Зборник
радова Византолошког института”, 33, Београд, 1994, 136). Vetë serbët të lodhur nga
veprimet e tij të ashpra filluan të largohen nga ai (М. Антоновић, Област Валоне и
Канине под српском влашћу /1343-1417/, në: “Зборник Филозофског факултета” ,
серија А: историјске науке, Београд, 1994, f. 158).
41
Историја Српског народа, друга књига, Београд, 1982, f. 40; В. Макушев,
ИсторичeскIя разысканIя о Славянахъ въ АлбанIи въ среднIе въка, Варшава, 1871, f.
50; М. Орбин, v. c., f. 46; Burime tregimtare, f. 245; K. Bozhori, Kronika e Tokove si
burim për historinë e formacioneve shtetërore shqiptare të Jugut në fund të shekullit XIV
dhe në çerekun e parë të shekullit XV, në: “Studime për epokën e Skënderbeut”, III, Tiranë,
1989, f. 348; Historia e popullit shqiptar, I, f. 283; Љ. Максимовић, pun. cit., 136; И.
Ђурић, “Етаксис неа” - Византијски приручник за “Питакиа” о српском патријарху
и неким феудалцима крајем XIV века, në: “Зборник Филозофског факултета”, књига
XII-1, Београд, 1974, 425. Regjentja Magdalena Buondelmonti kishte dy djem të mitur:
Karlin dhe Leonardin (Љ. Максимовић, pun. cit., f. 136, shën. 57).
42
Burime tregimtare, 248.
43
Po aty, 252-253. Karli I Toko i mitur, pas vdekjes së babait të tij, Leonardit I (1375),
sundoi nën regjencën e nënës së tij, Magdalenës, nga viti 1375 deri në vitin 1390. Më 2
dhjetor 1389 Republika e Xhenovës i dha atij dhe nënës së tij qytetarinë xhenoveze. Bie në
sy fakti se Magdalena angazhohej për sigurimin e mbrojtjes xhenoveze nga të gjithë armiqtë
eventualë (N. Zečeć, The genoese citizenship of Karlo I Tocco of december 2, 1389, në:
“Зборник радова Византолошког института”, XLI, Београд, 2004, 361-362, 375-376).
40
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vranë, ndërsa ata që u zunë robër iu prenë kokat dhe si trofe lufte iu dërguan kontit
të Qefalonisë.44
Konsiderohet se sulmet ndaj Leukadës dhe Vonicës, për të cilat në “Kronikën e
Tokove” nuk përmendet asnjë vit, ishin organizuar gjatë viteve 1386-1388.45
Mirëpo, në vitin 1388, despoti arbëror, siç do të shihet më poshtë, organizoi një
ekspeditë ushtarake kundër despotit të Janinës. Rrjedhimisht është pak e besueshme
që ai gjatë atij viti të ketë luftuar në dy fronte dhe kur afër Vonicës, siç është thënë
më lartë, kishte humbur disa nga ushtarët më të dalluar. Pra, sulmet e përmendura
mendojmë se kanë ndodhur gjatë viteve 1386-1387.
Duket se Gjin Bua Shpata, pasi mori veten, pas dështimit në Vonicë, në korrik të
vitit 138846 iu drejtua kështjellës së Janinës dhe atje vendosi kampin ushtarak
përballë saj. Nën jehonën e këtyre zhvillimeve, Malakasasit, që në ndërkohë kishin
rënë nën sundimin e Ezaut, u shkëputën nga ai dhe kaluan në anën e despotit
44

Burime tregimtare, 253-254; K. Bozhori, pun. cit., 345, 349-351. Ekspedita ushtarake
kundër ishullit të Leukadës dëshmon se sundimtari arbëror paraqitej mjaft i konsoliduar në
rrafshin ushtarak, duke poseduar edhe një flotë detare.
45
K. Bozhori, pun. cit., f. 349-351.
46
Zakonisht sulmin e Gjin Bua Shpatës ndaj Janinës, që në “Kronikën e Janinës” datohet në
vitin 1388 (Burime tregimtare, f. 248), disa studiues e vendosin në vitin 1389 (K. Bozhori,
pun cit., f. 35; J. Drançolli, pun. cit., f. 41), për shkak se burimi në fjalë lë të kuptosh se pas
përfundimit të luftës kundër despotit arbëror, Ezau, i shoqëruar nga njësite ushtarake
osmane që i kishin ardhur në ndihmë, nga fundi i vitit 1389, shkoi dhe qëndroi pranë
autoriteteve osmane në Selanik rreth katërmbëdhjetë muaj dhe në dhjetor të vitit 1390 u
kthye në Janinë. Në një situatë të këtillë, duhet vendosur konfliktin në vitin 1389. Mirëpo,
njëkohësisht duhet përjashtuar edhe shkuarjen e Ezaut në Selanik, që vendoset në vitin 1387
(Sh. Raça, v. c., f. 79), atëherë kur osmanët patën pushtuar Selanikun (И. ЂуриЋ, Сумрак
Виѕантије – Време Јована Палеолога (1392-1448), Београд, 1984, f. 32). Rrjedhimisht
edhe konflikti i vitit 1389 duhet vendosur në vitin 1387. Përballë dilemave të këtilla,
konsiderojmë se është pak sa kontradiktore që të ndahet njëra ngjarje nga tjetra, kur ato
jepen të ndërlidhura midis tyre. Prandaj konflikti në fjalë i datuar në korrik të vitit 1388,
duket i pranueshëm, dhe se është më se normale që Ezau të kishte shkuar në Selanik vetëm
një vit më pas, meqë jo vetëm se burimi në fjalë e len këtë mundësi “pastaj shkon tek
sulltani”, por edhe stabilizimi i gjendjes së pasluftës në rrethinat e Janinës nuk ia
mundësonte atij një veprim të tillë të menjëhershëm, madje ndoshta brenda një viti ai mund
të ishte afruar me Gjinin, i cili në të kundërtën do të shfrytëzonte mungesën e tij dhe do të
sulmonte Janinën. Në këtë rast duhet sqaruar edhe çështjen e shkuarjes te “sulltanit”, që siç
u tha vendoset në vitin 1387. Meqë nuk përmendet emri i sulltanit, atëherë ka bazë për të
mbrojtur mendimin se megjithatë bëhet fjalë për autoritetet e sulltanit në Selanik, i cili në
kohën e qëndrimit të Ezaut atje (1389-1390) ndodhej nën sundimin osman. Në të vërtetë
studiuesi J. J. Norviq ka konstatuar se Selaniku qëndroi në duart e osmanëve tri vite (J. J.
Norvich, Bizanti – Shkëlqimi dhe rënia e një perandorie (330-1453), Tiranë, 2005, f. 327),
ndërsa I. Gjuriq, përballë paqartësive për këtë çështje, thotë se pas një kohe qyteti sërish
kaloi nën sundimin bizantin, sa që osmanët u detyruan ta rimerrnin atë në vitin 1394.
Madje, ky studiues, thotë se, sipas një burimi grek, duket se qyteti qëndroi në duart e
osmanëve për shtatëmbëdhjetë vite pandërprerë, dhe konstaton se për një restaurim të sigurt
të pushtetit bizantin në këtë qytet nuk mund të flitet përpara viteve 1402-1403 (И. ЂуриЋ,
v. c., f. 93, shën. 99).
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arbëror, duke marrë Velçisten (fshat në jugperëndim të Janinës), ndërsa një
kështjellë tjetër vullnetarisht iu dorëzua Gjinit. Në rrethana të këtilla dukej se
radhën e kishte Janina. Mirëpo, despoti i saj u tregua i shkathtë. Ai tërhoqi në anën
e tij Zgoritët (banonin në krahinën malore në verilindje të Janinës), të cilët në një
betejë të hapur sulmuan forcat arbërore, por pësuan disfatë. Megjithatë kjo betejë
dobësoi forcën e arbërve. Në liqenin e Janinës edhe pse dy anije ushtarake të Gjinti
korrën fitore ndaj një anijeje ushtarake të Ezaut,47 sundimtari arbëror, në mungesë
të forcës së duhur ushtarake, u detyrua të tërhiqej në despotatin e tij.
Marrëdhëniet e Gjinit me Karl Tokon vazhdonin të ishin të ndera, saqë ky i fundit
kishte informuar Republikën e Venedikut. Në një dokument venedikas të 12
dhjetorit 1390, përmendet një kërkesë e tij, përmes së cilës i kërkohej Republikës të
mbante qëndrim asnjanës në rast lufte me arbrit.48 Në fakt, Karli I frikësohej edhe
nga implikimi eventual i Republikës, e cila mund të shfrytëzonte rezultatet e luftës
për përfitime territoriale, në kurriz të palës së mundur, e që mund të ishte vetë ai.
Në këtë kuadër, në “Kronikën e Tokove” flitet për një sulm të Karlit I në viset
përreth Vonicës, ku ushtritë e tij pushtuan e shkretuan shumë fshatra dhe u kthyen
në Leukadë me shumë robër e plaçkë lufte. Edhe pse nuk përmendet data e kësaj
ngjarjeje,49 mund të supozohet se ajo ka ndodhur në vitin 1391, pasi që Karli I të
kishte siguruar mosndërhyrjen e Republikës në këtë konflikt.
Armiqësitë me kontin e Qefalonisë dhe despotin e Janinës, si dhe rreziku i
vazhdueshëm osman, realisht ishin të papërballueshme për Gjinin. Prandaj
mendojmë se në këtë drejtim duhet parë afrimin e tij me Ezaun, të cilit, para vitit
1396, i dha për grua vajzën e vet Irenën, në një kohë kur despotit të Janinës i kishte
vdekur gruaja e parë Maria Paleologu.50
Nga ana tjetër, mëkëmbësi i pushtetit osman në Thesali (nga viti 1394), komandanti
i zgjuar Evrenozi51 (Vranezi) në janar të vitit 1396, i shoqëruar nga komandanti i
dalluar osman Jashi (Jaksi), u drejtua kundër Principatës së Zenebishëve. Në
“Kronikën e Janinës” nuk jepen të dhëna të hollësishme për këtë inkursion të
osmanëve, por nga një shprehje e saj lakonike “edhe pasi kaluan andej, i priti
Shpata në pozicionin e Driskut dhe ranë në luftë”,52 mund të mendohet se forcat e
Gjin Zenebishit ishin tërhequr nga zotërimi i tyre dhe për t’u përballuar forcave
osmane, në një pozicion të përshtatshëm siç ishte Drisku, ishin bashkuar me forcat
e Gjin Bua Shpatës, të cilat bashkërisht, këtë radhë, duhej të kishin qenë në një
numër më të madh se çdoherë tjetër. Autori i kronikës në fjalë, duke evituar
përshkrimin e hollësishëm të betejës, na jep vetëm përfundimin. Ai thotë se pasi të
47

Burime tregimtare, f. 248, shën. 50, 53).
Acta Albaniae Veneta (saeculorum XIV et XV), ed. J. Valentini, parsa prima – tomus
secundus, nr. 407, f. 112-114.
49
Burime tregimtare, f. 255.
50
Po aty, f. 249, shën. 55.
51
К. Јиречек, Историја Срба, II, f. 99.
52
Burime tregimtare, 249. Jashi ishte djalë i Timurtash Pashës (Dh. Shuteriqi, Moti i madh
– Përmbledhje shënimesh e dokumentesh për historinë shqiptare të viteve 1379-1479,
përgatitur për botim nga Z. Prela – Shuteriqi, Tiranë, 2006, nr. 68, f. 25).
48
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krishterët (arbërit) i therën ismailitët (osmanët), i ndoqën ata deri te Faneromeni
(kishë në jugperëndim të Janinës), dhe se komandantët osmanë ikën me rreth 300
veta.53 Kjo fitore dëshmoi se sundimtarët arbërorë po të bashkoheshin si në këtë
rast, rezultatet nuk do të mungonin.
Më 29 tetor 1399 vdiq despoti Gjin Bua Shpata “fama e arbërve”, ndërsa Despotati
i Artës u zhyt në konflikte të brendshme për çështjen e trashëgimisë së pushtetit.
Vëllai i tij, Zguroja, që ligjërisht i takonte trashëgimia, pasi mori në dorëzim Artën,
u detyrua shpejt ta braktiste atë përballë sulmeve të një farë Bogoi. Arta përjetoi
ditë të vështira. Aristokratë vendas të qytetit u arrestuan e u internuan, kurse shumë
shtëpi të tyre përfunduan në flakët e luftës. Mirëpo edhe sundimi i Bogoit nuk pati
jetë të gjatë. Atë e dëboi Muriq Shpata, i cili ishte nip prej motre i Gjinit (motra e
Gjinit ishte martuar me një kont frëng, Mirsi Makazanin). Kështu, në nëntordhjetor të vitit 1399, Muriqi u vu në krye të Despotatit të Artës.54
PËRFUNDIMI
Pas rënies së Perandorisë Serbe (1355) u krijuan rrethana të favorshme që familjet
bujare arbërore të krijonin formacione shtetërore të pavarura. Ky proces përfshiu
edhe Akarnaninë dhe Etolinë, krahina në veri të gjirin e Korintit. Kështu familja
bujare e Shpatajve, pasi u shkëput nga pushteti i Simeon Paleologut, në rrugën e
vështirë për ngritjen e despotatit të saj, me qendër në Angjelokastër, u ballafaqua
me më shumë sfida. Megjithatë, ato u tejkaluan. Duke kaluar nëpër rrethana të
ngjashme u ngrit edhe familja bujare e Loshajve me qendër në Artë. Prijësi i kësaj
familjeje, Pjetër Losha, në rrugën e tij për një despotat më të fuqishëm u ndesh me
despotin e Janinës, Thoma Preluboviqin, armik i përbetuar i arbërve, por nuk arriti
ta mposhte atë. Pas vdekjes së Pjetër Loshës, zotërimin e tij e mori Gjin Bua
Shpata, i cili e shndërroi Artën në kryeqendër, sipas së cilës e mori emrin despotati
i tij. Despoti i Artës, ashtu sikurse Pjetri, ndërmori disa ekspedita ushtarake kundër
Janinës, por ata përfunduan pa sukses. Përkundër këtyre mossukseseve, Gjin Bua
Shpata arriti ta konsolidonte despotatin e tij dhe nga fundi i viteve 70 të shek. XIV i
shkaktoi disfatë të rëndë ushtrisë së mbretëreshës napolitane Xhovanës. Suksesi
tjetër i rëndësishëm, gjatë viteve 80, ishte zmbrapsja e ushtrive osmane nga
despotati i tij. Nga ana tjetër, Gjini sulmoi ishullin e Leukadës, prej nga u kthye me
plaçkë të madhe lufte. Më pas, ai ndërmori edhe disa ekspedita ushtarake kundër
despotit të ri të Janinës, Ezau Bundelmonte, por pa ndonjë rezultat. Megjithatë, kur
forcat e tij u bashkuan me ato të zotit të Gjirokastrës rezultati nuk mungoi. Ata u
shkaktuan disfatë të rëndë ushtrive osmane (1396), duke ruajtur kështu pavarësinë e
tyre. Me vdekjen e Gjin Bua Shpatës (1399) Despotati i Artës u zhyt në konflikte të
brendshme për çështjen e trashëgimisë së fronit.

53
54

Burime tregimtare, f. 249.
Po aty, f. 250, 255-256; K. Bozhori, pun. cit., f. 351.

98

STUDIME ALBANOLOGJIKE 6, 2012

NEBI DERVISHI

VEPRIMTARIA ATDHETARE E DERVISH
HIMËS NË LËVIZJEN KOMBËTARE
SHQIPTARE
Dervish Hima ka hyrë në plejadën e veprimtarëve rilindës si një nga figurat më të
shquara të kombit shqiptar, si mendimtar, revolucionar dhe demokrat i spikatur, i
cili tërë jetën ia kushtoi luftës për çlirimin kombëtar të popullit të vet, për
përparimin ekonomik dhe kulturor të atdheut për ta parë atë në radhën e vendeve të
zhvilluara të Evropës. Veprimtaria dhe krijimtaria e tij ishte e pranishme gjithandej,
pikërisht në momentet më të vështira kur në nënqiellin e Shqipërisë u grumbulluan
retë e zeza. Në këtë kohë, ndonëse u vunë në kushte tepër të vështira, populli
shqiptar dhe atdhetarët rilindës nuk u përkulën. Pavarësia e Shqipërisë ishte në
radhë të parë vepër e kombit shqiptar1.
Sa më tepër thellohesh me ngjarjet e kësaj periudhe, aq më e plotë ngrihet midis
këtij brezi atdhetaria rilindëse. Figura e Dervish Himës, kontributi i tij i
gjithëmbarshëm si veprimtar i lëvizjes kombëtare dhe diplomat i aftë dhe i
guximshëm, ku i ra kryq e tërthor Shqipërisë si propagandist i flaktë i luftës për
çlirimin e atdheut. Dervish Hima hyri në historinë e kombit shqiptar në fund të
shekullit XIX dhe fillimin e shekullit XX, si një nga mendimtarët më të dalluar të
Rilindjes, ku me anë të thirrjeve drejtuar popullit shqiptar, broshurat e artikujt
publicistikë dhe me anë të letërkëmbimit shumë të pasur me bashkëkohësit, e
sidomos me mikun e tij të ngushtë Ibrahim Temon2, spikatnin shpirtin dhe dëshirën
e flaktë për çlirimin e vendlindjes, se një ditë mbi Shqipërinë do të gëzonte liria.
Krijimtaria e tij përbën një sintezë, një pasqyrë të vërtetë të Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, një pjesë të jetëshkrimit të vetë popullit shqiptar të shkruar me gjak në
ato vite të vështira të luftës për liri. Pikërisht këtu qëndron vlera e pamohueshme si
burim i dorës së parë për njohjen e historisë së popullit shqiptar, e asaj trashëgimie
1

Prof. Dr Kristaq Prifti, “Dervish Hima-kolos i Rilindjes Kombëtare Shqiptare” (Referat
mbajtur më 25 qeshor 1993 në Ohër.
2
Dr. Nebi Dervishi, “Dervish Hima dhe Dr Ibraim Temo dy figura të ndritura të Rilindjes
Kombëtare Shqiptare nga brigjet e liqenit të Ohrit”, Referat mbajtur në Strugë, në
Akademinë Solemne me rastin e inagurimit të dy busteve në anën e majtë të Drinit të Zi, 19.
VIII.2005.
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të pasur që Dervish Hima i la brezit tonë. U bë i njohur si publicist i talentuar
brenda dhe jashtë Shqipërisë. Filloi të shkruante në gazeta si “Shqipëria”
(Bukuresht, l897, 98}, “Albania” (Bukuresht, Londër, l897/ l909, më pas në ato që
botonte ose drejtonte vetë si më të rëndësishmet “Albania” (Romë, Gjenevë,
Bruksel} dhe “Shqipëria” (Stamboll, l909, ll).
Shkrimet e tij përshkohen nga një frymë optimiste dhe besim i patundur në të
ardhmen e kombit shqiptar, të cilat nuk i humbi edhe kur dergjej në qelitë e errëta
të burgut, apo në kohët më të vështira për fatet e kombit, kur hordhitë e shteteve
fqinje u dyndën në trojet shqiptare. Nuk u thye para presioneve, ndjekjeve, qëndroi
i fortë me një qëndrim dhe shpresë se dita kur populli shqiptar do të gëzonte lirinë,
do të vinte së shpejti3. Kanë shkruar edhe artikujt që bashkëluftëtarët dhe miqtë e tij
botuan ne vitin l9284, me rastin e vdekjes, në shtypin shqiptar të kohës.
Dervish Hima, emri i vërtetë i të cilit është Ibrahim Mehmet Naxhi, lindi në Ohër
në vitin l8725. Rrjedh nga një familje që dikur kanë qenë pronarë tokash, prandaj e
gjejmë edhe si Ibrahim Naxhi Spahiu. I ati vdes shumë herët, duke e lënë familjen
në një gjendje të mjeruar. Shkollën fillore e kreu në Ohër, por me që mbeti jetim,
detyrohet të vendoset në Selanik, pranë të vëllait Abdullah Naxhi, që atëherë
punonte në administratën ushtarake të këtij qyteti. Në Selanik e vazhdoi shkollën
gjysmë të mesme, ose siç quheshin shkolla plotore (Ryzhdie)6.
Megjithatë, mbresat nga fëmijëria, e sidomos dashuria e madhe për vendlindjen dhe
atdheun e tij, Shqipërinë, nuk ia shlyu as qyteti i madh i Selanikut. Më pas, me
ndihmën e vëllait, regjistrohet në shkollën e mesme mjekësore ushtarake. Në
moshën l6- vjeçare niset për në Stamboll, për të vazhduar shkollimin. Shqiptarët e
quanin Stambollin si një nga qytetet më të mëdha “shqiptare” meqë midis turqve,
grekëve etj., jetonte edhe një numër shumë i madh i shqiptarëve. Në Stamboll,
Ibrahimi i ri gjeti një masë të përgatitur të ideve kombëtare, ku për të do të ishte një
ndikim i madh për edukimin e tij patriotik. Vitet që i kaloi në Stamboll, ishin nga
më të vrullshmet e rinisë dhe njëkohësisht të formimit të tij atdhetar dhe
mendimtar. Pas përfundimit të shkollës së mesme rreth vitit l897, regjistrohet në
shkollën e lartë ushtarake mjekësore “Gjylhane”, ku mësonin edhe të rinj të tjerë
nga Shqipëria. Puna që dha për përvetësimin e shkencave mjekësore edhe më tepër
të natyrës dhe shoqërisë ishte e madhe. Për idetë dhe edukimin e tij ndikuan
rilindas të mëdhenj të pendës, siç ishin: Vasko Pasha, Abdyl, Naim dhe Sami
Frashëri, si dhe shumë të tjerë7. Këto mësime do t’i shërbejnë më pas në
veprimtarinë dhe në shkrimet që i drejtonte popullit shqiptar. Nëpërmjet veprave të
tyre ai njohu të kaluarën e lavdishme të kombit shqiptar. Sikurse të rinjtë e tjerë
shqiptarë që vijonin studimet në Stamboll, ashtu edhe ai pati takime me atdhetarët
shqiptarë, si me ideologun e madh të lëvizjes sonë kombëtare Sami Frashërin8,
3
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lidhjet me të cilin ia mundësoi Ibrahim Temo dhe M. Toptani. Gjurmë të
pashlyeshme në ndërgjegjen e tij la jeta dhe vepra e Abdyl Frashërit, udhëheqësit
dhe organizatorit më të shquar të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe të Lëvizjes
Kombëtare në tërësi. Pas disa vitesh do t’i kushtonte Abdylit njërën nga veprat e tij
më të arrira, me një frymë të shëndoshë patriotike dhe revolucionare, broshurën ”Të
Zgjohemi”( Ujanallëm)9. Në kryeqytetin e Perandorise Osmane, ashtu si në
vendlindjen e tij në Shqipëri, ku kaloi fëmijërinë dhe shkonte gjatë pushimeve
verore, njohu mirë të gjithë kalbësirën e regjimit të Sulltan Abdyl Hamidit të II (
l876-l909}, që terrorizonte popullin shqiptar dhe të gjihë popujt që jetonin në
kuadër të Perandorisë Osmane, prandaj edhe e quajti regjimi i “Zullumit”, dhe
“Tiranisë” së shfrenuar. Në vitet l894-l896, Dervish Hima ishte ende në Stamboll.
Viktimë e këtij regjimi gjakatar u bënë edhe armenët, ai publikisht i dënoi
masakrat e sulltanit ndaj armenëve, për çka i njoftonte edhe komitetet e fshehta
shqiptare në dhe jashtë perandorisë10.
Në kohën e formimit të Komitetit të parë “Bashkim e Përparim” (l889), Ibrahim
Naxhiu ishte në vitin e parë të shkollës së mesme mjekësore ushtarake, megjithatë
ai shumë shpejt u tërhoq në këtë lëvizje nga bashkatdhetari i tij nga Struga, Dr.
Ibrahim Temoja, i cili ishte edhe një nga themeluesit e Komitetit të Parë “Bashkim
e Përparim”11. Midis dy atdhetarëve u vendos një miqësi e ngushtë dhe e sinqertë,
me idealin e përbashkët të luftës për çlirimin e Shqipërisë. Por aspiratat e
shqiptarëve të rinj nuk pajtoheshin me qëllimet e Turqve të Rinj. Mirëpo, pasi e nisi
edhe ai veprimtarinë e vet për atdheun, u nuhat nga spiunët e sulltanit, të cilin e
kishin raportuar si njeri të dyshimtë, për sistemin e sulltanit. Këtë e ndjeu edhe vetë
ai dhe për t’u shpëtuar ndjekjeve, vendosi ta braktise shkollën dhe t’i kushtohej
luftës për çlirimin e Shqipërisë. Ishte një veprim i dhimshëm për të sepse me shumë
mundime arriti të regjistrohej në të. Mirëpo, çlirimi i popullit ishte parulla e tij dhe
për atë shkak ai e lë shkollën e lartë që të mund të arrinte të punonte për një ideal të
lartë, për një popull të tiranizuar prej qindra vitesh duke pasur dëshirë të flaktë të
shihte flamurin e Skenderbeut të ngritur në Shqipëri. Pak ditë para ardhjes në
Shqipëri ai u akuzua si komplotist kundër sulltanit dhe u burgos. Mirëpo, e
ndihmuan Ibrahim Temoja, i cili punonte si mjek në spitalin Hajdar Pasha të
Stambollit. Ai me anë të Komitetit të fshehtë Xhonturk e rrëmben Himën nga burgu
dhe e fsheh në konviktin e një shkolle teknike. Pas dy javësh, më l895 në moshën
25- vjeçare, largohet nga Stambolli dhe hyn në Shqipëri12.
Në Shqipëri Dervish Hima mundi të qëndronte vetëm dy vjet. Por këto ishin vitet e
një veprimtarie të dendur, në të mirë të lëvizjes kombëtare. Pasi ishte i ndjekur nga
spiunët e sulltanit edhe në Shqipëri, herë i veshur si fshatar e herë si dervish, lëvizte
në gjithë Shqipërinë, duke përhapur kudo idetë e çlirimit kombëtar. Themeloi
shkolla të vogla shqipe, shpërndante libra e shumë aktivitete të tjera, për të ngritur
9
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Shukri Rrahimi, “Aktiviteti patriotik i Dervish Himës deri në 1913”, në “Gjurmime
Albanologjike”, Seria e shkencave historike, 15, v.1985, Prishtinë, v.1986, fq.197.
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ndërgjegjen e popullit. Nga kjo kohë duke vepruar në ilegalitet, mori emrin Dervish
Hima13. Nga Shqipëria mbante letërkëmbimin me shokun e tij të ngushtë Dr.
Ibrahim Temon, i cili shumë shpejt pas arratisjes në Rumani u bë një nga
veprimtarët më të dalluar të shoqërive patriotike shqiptare të atjeshme. Dervish
Hima nuk qëndronte shumë në një qytet pasi ishte i ndjekur nga autoritetet
qeveritare. Mirëpo, për gjithçka që ndodhte në vend, ai e informonte me anë të
letrave Dr. Ibrahim Temon. Letrat që ai dërgonte nga Shqipëria gjatë vitit l896,
janë një pasqyrë e gjallë e mjerimit që kishte pllakosur popullin shqiptar. Në njërën
ndër letrat që ia dërgon Dervish Hima i shkruan Ibrahim Temos për mashtrimet që
i bëhen popullit shqiptar. Ata mblidhnin para për të ndërmarrë disa masa bujqësore
dhe më vonë “parat i hanin minjtë”14. Gjithashtu Ministria e Arsimit kishte
premtuar se do të hapte një shkollë fillore në Strugë, porse ndërtimin e saj ia
ngarkuan popullit. Ai vuri gishtin në një nga plagët më të rënda të popullit shqiptar,
në shërbimin ushtarak, i cili zgjaste për disa vjet, kryhej larg atdheut dhe bëhej
shkak që shumë familje të mbetura pa krahë pune të vuanin nga uria. Gjendja e
rëndë në të cilën ndodhej Shqipëria, për shkak të dhunës ekonomike dhe politike
osmane nga hajdutët dhe kusarët kishte shkaktuar një pakënaqësi të përgjithshme
në mbarë Shqipërinë. Tani, në këtë gjendje, çdo njeri priste një shkëndijë që të
ndezte barutin, shkruante Hima. Gjaku dhe vetëm gjaku, shkruante ai, mund t’i
pastrojë këto fëlliqësira të qeverisë së Stambollit. Një nga artikujt që i dërgoi
gazetës së Stambollit “Meshveret” nga Shqipëria, duke iu kundërvënë xhonturqve
që kufizoheshin vetëm me propagandën që bënin me anë të shtypit, deklaronte se:
“Liria mund të sigurohet vetëm me gjak”. Përveç që i ishte përkushtuar tërësisht
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, ai bënte pjesë edhe në radhët e atdhetarëve
shqiptarë që ruajtën bashkëpunimin me turqit e rinj, duke shpresuar se me
përmbysjen e absolutizmit të Sulltanit do të krijoheshin kushtet për të siguruar
autonominë e Shqipërisë. Në këtë grup, përveç Dr. Ibrahim Temos dhe Dervish
Himës, bënin pjesë edhe Ismail Qemali, Hamdi Bej Ohri etj. Në vitet 90 të shekullit
XIX, Shoqëria “Bashkim e Përparim” kishte shtrirë ndikimin e vet në Shkodër,
Durrës, Manastir, Tiranë etj. Më 20 maj 1896, Dervish Hima i shkruan Temos:
”Tani jam në rrugën që kisha menduar. Nga kjo rrugë nuk do të ndahem dhe jam
krenar për këtë”15. Ai kish njoftuar për Promemorien që i ishte dërguar Komisionit
të Inspektimit të Rumelisë. Promemoria përbënte një sintezë të pikëpamjeve lidhur
me gjendjen e brendshme dhe ndërkombëtare të Shqipërisë, me të tashmen dhe të
ardhmen e saj. Në Bukuresht Dervish Hima dallohet si publicist i talentuar. Filloi të
shkruante në organet e shtypit qysh në vitin 1896, kur ndodhej ende në Shqipëri.
Duke vazhduar veprimtarinë propagandistike në të mirë të Lëvizjes Kombëtare,
shkroi thirrjen drejtuar popullit shqiptar me titull ”Shpresë zgjimi”, një kopje e së
cilës ruhet në Arkivin e Shtetit Shqiptar, por pa datë. Nga korrespondenca me
Temon, kuptojmë se ajo është shkruar në gusht të 1897. Thirrja përshkohet nga
13

Lufta për çlirim kombëtar në vitet 1878-1912”, Kujtime veteranësh, Tiranë, v.1962,
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Prof. Dr. Kristaq Prifti, “Dervish Hima”, Tiranë, v.1993, fq.24-26.
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ideja e veçimit të interesave të shqiptarëve nga ato të osmanlinjve, shpreh synimin
për shkëputjen e Shqipërisë nga Perandoria Osmane që po shkonte drejt greminës,
prandaj nuk u prit mirë nga xhonturqit16. Dervishi dha një ndihmesë të veçante në
përgatitjen dhe organizimin e Kongresit Shqiptar, që u mbajt në Bukuresht më 13
nëntor 1898, por edhe në shumë aktivitete të cilat mbaheshin jashtë atdheut në
zgjedhjen e çështjes kombëtare. Veprimtaria patriotike e Dervish Himës në
Shqipëri ra në sy të spiunëve që e kërkonin ggjitnandej17. Në vitin 1896, kur
ndodhej në Tiranë, për pak u kap nga mafitë e dërguara posaçërisht nga Stambolli.
Në fund të qershorit të vitit 1897, ata ranë përsëri në gjurmët e tij në Elbasan,
mirëpo këtë herë mundi të shpëtonte dhe u detyrua të arratisej nëpërmjet Durrësit
në Rumani. Në Rumani ishte vendosur në një nga kolonitë më të mëdha shqiptare.
Në vitet 80 e 90-ta, shqiptarët e kolonive u organizuan në shoqëri patriotike. Në
këto vite në Bukuresht vepronin dy shoqëri kryesore: ”Drita” dhe “Dituria”, të
themeluara në vitin 1887. Shoqëria “Drita” nxori gazetën “Shqiptari” (18881903)18. Këto shoqëri mbanin lidhje me atdhetarët tjerë që gjendeshin në vende të
ndryshme të Evropës. Dervish Hima këtu në Rumani gjeti një truall të përshtatshëm
për propagandën e ideve kombëtare të përgatitura nga veprimtarët e shoqërive të
Bukureshtit. Në Bukuresht ai vendosi të vazhdojë studimet për mjekësi që i kishte
ndërprerë në Stamboll. Për këtë e ndihmoi edhe Dr. Ibrahim Temo, i cili në një
letër që i dërgoi nga Konstanca i thoshte të regjistrohet si dëgjues në Fakultetin e
Mjekësisë, duke i premtuar se do t’i ndihmonte financiarisht. Në fund të tetorit të
vitit 1897, ai regjistrohet në Universitet. Qysh në muajt e parë të qëndrimit në
Bukuresht, Dervish Hima vendosi lidhjet me Shqipërinë dhe i ndiqte të gjitha
ngjarjet e atjeshme, ndërkaq vazhdonte punën për të futur libra, gazeta etj. Këtu
Dervishi dallohej si publicist, dha kontribut në organizimin e shumë aktiviteteve,
dallohet në organizimin e Kongresit Shqiptar, që u mbajt në Bukuresht etj19. Në
emër të 2000 shqiptarëve që morën pjesë në Kongres iu dërgua Sulltanit telegram
në të cilin kërkohej të futej gjuha shqipe në të gjitha shkollat e Shqipërisë dhe të
mbahej për këtë qëllim një e gjashta e tokave. Gjithashtu u bashkua në përpjekjet
që u bënë gjatë vitit 1898, për formimin e një shoqërie letrare shqiptare.
Në fillim të dhjetorit të vitit 1898 u themelua në Bukuresht shoqata “Përlindja e
Shqiptarëve”20 me kryetar Dr. Ibrahim Temo, që kishte për qëllim kryesor
përparimin e Klubit shqiptar dhe dhënie ndihmesën e vet në lëvizjen politike për
çlirimin e vendit. Më 4 shkurt të vitit 1899 u njoftua për formimin e “Rrethit të
studentëve shqiptarë”, kryetar ishte Dervish Hima, i cili kishte për qëllim të
ndihmonte studentët e varfër që vinin nga Shqipëria në Bukuresht dhe të punonin
për lëvrimin e kulturës shqiptare21.
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Dervish Hima ishte një njeri i vendosur dhe jepte gjithçka për të mirën e popullit.
Ishte një atdhetar i gatshëm për të përballuar të gjitha, duke u thënë shokëve: ”A e
shikon sa dinakëri përdorin turqit që të më largojnë që këtej, por gënjehen të gjorët
se unë nuk kam ndërmend t’i ushqejmë peshqit e Bosforit….”22
Ndonëse ndodhej në Bukuresht, Hima mendjen e kishte në Shqipëri23. Nuk rrinte
asnjë çast duarkryq. Mbante lidhje të përhershme me Shqipërinë dhe aspironte çdo
ditë të hynte atje dhe të merrte pjesë në qëndresën e armatosur që kishte filluar në
vitin 1898 në Kosovë, Dibër, Shkodër e vise tjera24. Ishin ditë të vështira, plot
shqetësime për fatin e mëmëdheut, të lëvizjes kombëtare dhe të atdhetarëve që
punonin brenda vendit. Dervishi dhe veprimtarët e tjerë të Lëvizjes Shqiptare të
kolonive në Bukuresht, ndiqnin me ankth ndërlikimin e gjendjes ndërkombëtare të
Shqipërisë më 1898, për shkak të ashpërsimit të çështjes maqedonase. Kështu, në
të ashtuquajturin Kongres Maqedonas në Sofje dhe atë të komiteteve bullgaromaqedonase që u mbajt në Gjenevë, u kërkua formimi i Maqedonisë autonome nën
kontrollin e Principatës Bullgare, ku përfshiheshin vise të tëra të populluara me
shqiptare ose gjysma e Shqipërisë.
Kjo ishte një gjendje tepër e vështirë dhe e rrezikshme për Shqipërinë. Tanimë ishte
koha kur atdhetarët shqiptarë brenda dhe jashtë vendit të grumbulloheshin rreth
Haxhi Zekës dhe Sami Frashërit e të përgatisnin Lidhjen Shqiptare të Pejës, për t’u
bërë ballë me forca të bashkuara ndërhyrjeve të Fuqive të Mëdha. Fryti i këtyre
përpjekjeve ishte thirrja e Kuvendit Shqiptar, që i zhvilloi punimet e tij në Pejë
prej 23 deri 29 janar 189925. Kështu u formua Organizata e Re Kombëtare
Shqiptare, e cila sipas shembullit të Lidhjes së Prizrenit (1873-1881) u quajt Lidhja
Shqiptare e Pejës ose “Besa Besë”. Kryetar i Kuvendit u zgjodh Haxhi Zeka26. Në
këtë Kuvend u shpreh vendosmëria popullore për të përballuar çdo orvatje që do të
merrnin monarkitë ballkanike kundër trojeve shqiptare.
Për këtë ndihmesë të madhe dhanë atdhetarët në Bukuresht, kryesisht duke mbajtur
mbledhje, sidomos nga Dr. Temo dhe Dervish Hima, duke shkruar edhe shumë
artikuj nëpër gazeta të ndryshme dhe njoftonin opinionin e gjerë hollësisht për
ngjarjet në Kuvend, kryesisht me thirrjet “rruga e shpëtimit është në “Besa Besë”, e
cila ishte hartuar pikërisht në Kuvend dhe u vu në shërbim të Lidhjes Shqiptare. Me
këtë pamflet, Dervish Hima bëri thirrje në popullin shqiptar duke u bashkuar të
gjithë, pa marrë parasysh fenë, të luftojnë për atdheun e tyre, për mbrojtjen, e jo ta
linin në mëshirën e zotit. Të çoheshin të gjithë shqiptarët me shpresën e fitores dhe
t’i tregonin armikut se shqiptarët janë të zotët e atdheut. Dervish Hima theksonte se
ajo që do të shpëtonte kombin e atdheun tonë është bashkimi në një besëlidhje të
përgjithshme “Besa-Besë”27.
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Lidhjes Shqiptare të Pejës ia kushtoi një nga veprat e tij broshurën - “Të
Zgjohemi” (Ujanallëm), e cila doli në Bukuresht në prill të vitit 1899, një muaj pas
veprës së Sami Frashërit “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe çdo të bëhet”28.
Përmbajtja e kësaj vepre e shtyn dhe i dha ide për hartimin e broshurës që është një
manifest i vërtetë i Lëvizjes Kombëtare me përmbajtje patriotike dhe me frymë të
veçantë luftarake. Dervish Hima që tani e njihte mirë historinë e Evropës, pasojat
që sillnin për popujt e vegjël, ndërhyrjet e shteteve të mëdha, u shpreh kundër
koncesioneve ekonomike në Shqipëri, dhe në broshurë vë në spikamë grabitjen e
pasurisë së Shqipërisë, sidomos të veprave artistike letrare. Në thirrjen ”Të
zgjohemi”, Hima përcakton në mënyrë të qartë kërkesat e Lidhjes Shqiptare të
Pejës. Parimet demokratike të platformës politike të përpunuar nga Sami Frashëri
dhe Dervish Hima në veprat e tyre dhe në thirrjet e memorandumeve tjera që u
vunë në bazë të kërkesave të Lëvizjes Kombëtare, deri në shpalljen e pavarësisë, e
rreshtuan atë midis lëvizjeve çlirimtare. Ishte ëndërr e Himës për çlirimin e
popujve nga robëria, pa marrë parasysh jo vetëm shqiptarët, por edhe popujt tjerë.
Kjo do të tregohet edhe në botimin e një artikulli në prill të vitit 1899 në gazetën
“Shqipëria”, ”Një pasqyrë me mëmëdhetarë”, që i kushtohej luftës çlirimtare të
popujve Filipinas kundër pushtuesve.
Më 9 gusht 1899, u botua në Bukuresht në formë të një pamfleti thirrja: ”Rrënkimet
e Shqipërisë” në gjuhën turke29 . Thirrja i përgjigjej momentit historik që kalonte
atëherë Lëvizja Kombëtare. Në të Hima vinte theksin në rrezikun që kërcënonte
tërësinë e Shqipërisë, për shkak të politikës antishqiptare të Portës së Lartë.
Atdhetarët shqiptarë të kolonisë së Bukureshtit, si: Dervish Hima, Jorgji Meksi,
Mehmet Frashëri etj., duke e shfrytëzuar gjendjen e favorshme që u krijua, iu vunë
punës për thirrje në shtator të vitit 1899 të një Kongresi të Jashtëzakonshëm në
Bukuresht. Për këtë qysh në 31 korrik 1899 u botua thirrja drejtuar shqiptarëve se
më 27 shtator do të mbahej Kongresi. Parashikohej që në Kongres edhe një herë
para opinionit publik evropian të shtrohej çështja shqiptare për themelimin e
shkollave, gjuhën zyrtare, themelimin e policisë kombëtare etj. Por, qeveria rumune
nuk e lejoi mbajtjen e këtij Kongresi antiosman, pasi ishte në marrëdhënie
miqësore me Turqinë, megjithatë kjo s’e ndaloi Dervish Himën dhe veprimtarët
tjerë të luftonin për çlirimin e vendit tanë30.
Në shtator-tetor të vitit 1899 zhvilloi punimet e tij Kongresi Ndërkombëtar i
Orientalistikës, i cili iu kushtua problemeve të gjuhës dhe të kulturës së popujve të
Lindjes dhe të Ballkanit. Nga shqiptarët e Rumanisë, në Kongres mori pjesë
Dervish Hima, i ftuar nga Vasil Ubekia31. Kongresi u hap në Romë më 15 shtator të
189932. Dervish Hima u orvat t’i bindte delegatët e orientalistikës që të mos
kufizoheshin vetëm në diskutimet e gjuhës shqipe dhe të letërsisë së saj, por edhe
për gjendjen e tashme të popullit shqiptar. Ai vazhdonte pa ngurrim të
28
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propagandonte çështjen shqiptare, u thoshte të gjithëve atyre që e pyesnin se ishte
shqiptar dhe se shqiptarët e krishterë apo islamë punojnë të bashkuar dorë për dore
për përparimin e Shqipërisë. Ky Kongres pati edhe anën pozitive për çështjen
shqiptare, vlerë të veçantë praktike për ta bërë të njohur zyrtarisht gjuhën shqipe,
pati propozim nga profesori gjerman Kurt Hasser për të ngritur një Katedër të
gjuhës shqipe pranë Institutit Oriental të Napolit dhe për hartimin e një fjalori
italisht-shqip, që e mbështetën të gjithë, edhe Vasil Urekia33.
Qëndrimin në Romë Devish Hima e shfrytëzoi për t’i bërë të njohur opinionit
Italian nëpërmjet shtypit çështjen shqiptare dhe kërkesat e tij. Kështu do të shkruaj
artikujt “Bashkimi bënë fuqinë”, ”Të bashkuar”, ku bujarisht flitej për të drejtat e
popullit dhe lirinë në vend. Dervish Hima, gjatë kohë ëndërronte për botimin e një
gazete dy- ose tre gjuhëshe që do ta vinte në shërbim të çështjes shqiptare. Kështu,
pas mbarimit të Kongresit, Hima mbeti në Romë për të nxjerrë një gazetë shqipe.
Në fund të nëntorit të vitit 1899, e kishte gati gazetën me emrin “Zëri i Shqipërisë”,
që do të botohej në tri gjuhë34. Ai gazetën e shikonte si organ politik që do t’i
parashtronte haptazi kërkesat e Kombi Shqiptar. Drejtor dhe kryeredaktor u caktua
M. Frashëri, kurse redaktor Dervish Hima. Edhe me përpjekjet e shumta që u bënë,
përsëri kjo gazetë nuk e pati jetën e gjatë, pasi pati shumë vështirësi. Megjithatë,
Dervish Hima nuk ndejti duarkryq, ai punonte shumë dhe mundohej të bëjë çdo gjë
për të mirën e Shqipërisë. Kështu gjatë fundit të vitit 1899 dhe fillimi i vitit 1900,
ndodhej ende në Romë dhe aty shkroi dy broshura: ”Zotëria dhe Serbetori” dhe “
Abdyl Hamidi dhe vrasja e Shej Hamdiut”. Kryesisht në këto broshura demaskonte
korrupsionin e pallatit të Sulltanit dhe të gjithë vrasjeve dhe masakrave që bënte ai.
Më vonë ai deshi të shkojë në Shqipëri, mirëpo nga rrethanat e ndryshme nuk pati
mundësi, dhe kështu u kthyer përsëri në Bukuresht35.
ARNAVUTCCU I BUKURESHTIT36.- Në Bukuresht iu vu punës për të nxjerrë
përsëri një gazetë shqip. Në qershor të vitit 1900 i shkruan Temos për përpjekjet që
po bën për të gjetur shkronja e tipograf për gazetën e tij. Dhe më pas një kohë
kishin dalë dy numra të “Arnavutllukut” deri në fillim të 1900. Mirëpo edhe kjo
gazetë pati jetë shumë të shkurtër. Megjithatë, Hima nuk ndaloi, por më 7 korrik
dhe 10 tetor botoi dy korrespodenca nga Bukureshti në revistën “La nazione
Albaneze”. Në to informohej opinioni publik për gjendjen e Shqipërisë. Dëshirë e
madhe e Himës ishte që të botonte gazetën në njërën nga qendrat më të afërta me
Shqipërinë. Kështu rreth kësaj çështjeje i bëri Qeverisë së Athinës një kërkesë: ”Në
qoftë se ka ndonjë vend prej ku mund të propagandojnë shqiptarët dhe te sigurojnë
një letërkëmbim të përditshëm me njerëzit tanë brenda vendit, ky është Korfuzi”.
Qëllimi i tij ishte të siguronte miratimin e Qeverisë Greke për të nxjerrë në Korfuz
një gazetë. Mirëpo kjo nuk u realizua, pasi nuk deshën t’i prishin punët me turqit.
Dervishi ndodhi në Bukuresht kur mori lajmin e vdekjes së Naim Frashërit, vdekja
e të cilit ishte një humbje e poetit të madh, një mësues që ia kushtoi gjithë jetën e tij
33

Po aty, fq. 90-93
Po aty, fq. 94
35
Prof. Dr. Kristaq Prifti, “Dervish Hima”, Tiranë, v.1993, fq.104-105.
36
Po aty, fq. 106
34

106

STUDIME ALBANOLOGJIKE 6, 2012

popullit shqiptar. Me hidhërim të thellë u shpreh për vdekjen e “bilbilit të gjuhës
shqipe”, poetit dhe atdhetarit të flaktë, që tërë jetën punoi për mëmëdhenë37.
Doktori shkruante Dervishi Ibrahim Temos, më 25 tetor 1900, bota jonë letrare
kombëtare u ngjyros në zi, Shqipëria humbi një yll të ndritur një diell të
shkëlqyeshëm kulture. Naimi për Himën ishte edhe një mësues i madh me të cilin
ai, duke qenë shok i ngushtë me Murat Toptanin, kishte patur për një kohë,
letërkëmbim. I kopjonte letrat e tij dhe i ruante si kujtim më të vyer të jetës së tij38.
Në shkurt të vitit 1901, Dervish Hima gjendet përsëri në Romë. Kështu në Romë
bëri hapa diplomatike, gjithmonë në të mirën e çështjes kombëtare. Edhe këtu
gjithë energjinë e tij e vuri në shërbim të propagandës së ideve kombëtare. Hartoi
“Proklamatën e ligjshme drejtuar shqiptarëve myslimanë”. Pasi e njihte mirë
gjendjen në Shqipëri, e dinte se krahas atdhetarëve me mendime të përparuara,
ekzistonte edhe një shumicë shqiptarësh, në nivel të ulët, që ushqenin një besim të
verbër ndaj Sulltanit. Botimi i kësaj Proklamate ndihmoi në zgjimin e mëtejshëm
kombëtar te shqiptarët39.
NE EGJIPT ME ISMAIL QEMALIN.- Në Romë, Dervishi njihet me Ismail
Qemalin, të cilin e takoi më 17 shkurt 1901. Pas disa takimeve, në shkurt të të
njëjtit vit, Dervish Hima bashkë më Ismail Qemalin do të shkonin në Egjipt40. Në
Kajro, qysh në vitin 1894 ishte formuar shoqëria “Vllazëria e Shqiptarëve”.
Mirëpo, tani më ajo s’ishte shumë aktive, kështu për rimëkëmbjen e saj, Ismail
Qemali organizoi një takim me bashkatdhetarët dhe u propozua për nxjerrjen e një
gazete. Më 28 mars, përsëri u aktivizua Shoqëria e Kajros. Gjatë qëndrimit në
Egjipt, Hima u takua edhe me krerët e lëvizjes xhonturke dhe u ndesh me opinionin
xhonturk. Më 13 prill, patën një bisedë ku diskutuan për bashkëpunimin me
xhonturqit për t’iu kundërvënë absolutizmit të Abdyl Hamidit, si dhe për çështjen e
shqiptarëve. Nga Egjipti, përsëri kthehet në Romë, ku pas përpjekjeve Hima arriti
të nxjerrë gazetën “Albania”41, që ishte si vijim i “Arnavutllukut”, ku kryesisht
goditeshin krimet e Abdyl Hamidit42. Dervish Hima ishte demokrat dhe kishte
besim në forcën e popullit. Ai mendonte se revolucioni do të shpëtonte jo vetëm
vargjet e robërisë, por edhe zgjedhën feudale dhe shpresonte se fitorja ishte afër,
“populli po zgjohet”, theksonte ai dhe se një ditë çdo gjë do të ndryshonte.
NE KONGRESIN II TË NAPOLIT .- Kongresi i Napolit u zhvillua në prill të
vitit 1901, me nismën e arbëreshëve të Italisë. Dervish Hima mori pjesë në këtë
Kongres si përfaqësues i komiteteve shqiptare të Bukureshtit. Më 20 prill u nis nga
Roma për në Napoli. Në Kongres demaskoi Qeverinë e Stambollit, e cila tregohej e
rreptë ndaj shqiptarëve. Kryesisht Dervishi foli për vendosjen e një alfabeti në
gjuhën shqipe dhe se kjo nuk mund të quhej vetëm një çështje kulturore, por edhe
politike, zgjidhja e së cilës do të ndikonte në bashkimin e shqiptarëve. Edhe pse u
37
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diskutuan disa çështje, përsëri Hima mbeti i pakënaqur nga Kongresi dhe vendime
e marra në të43.
Në Romë mori lajmin e hidhur për arrestimin e të vëllait Abdullah Naxhiut, të cilin
e kishin akuzuar gjoja si pjesëmarrës i Lëvizjes Xhonturke. Të vëllanë e kishin
internuar bashkë me familjen në Arabi. Në këto çaste hidhërimi i dukej sikur ai
ishte fajtor për gjithçka i ndodhi familjes së tij. Megjithatë, nuk u dorëzua, përsëri
vazhdoi rrugën, të cilën e kishte nisur44.
DELEGAT NE KONGRESIN E PARISIT TË TURQVE TE RINJ .- Dervish
Hima ishte i thirrur në Kongres nga xhonturqit, të cilët synonin ta forconin unitetin
e partisë së tyre “Bashkim e Përparim”, për të fituar mbi absolutizmin45. Dervish
Hima, ndonëse ishte në dijeni të synimeve të tyre të vërteta, përsëri mori pjesë.
Kryesisht, punimet e këtij Kongresi ishin të dështuara dhe erdhi deri te përçarja
midis grupeve politike xhonturke dhe përfaqësuesve shqiptarë. Hima u largua nga
Kongresi i bindur se shqiptarët nuk mund të presin asnjë të mirë, sepse edhe këta
nuk ndryshojnë nga turqit, të cilët qeverisin me Perandorinë. Në Romë vazhdoi
përsëri puna me nxjerrjen e broshurave, mirëpo qëndrimi i tij i mëtejshëm në Itali u
vështirësua. Kështu më 27 maj të vitit 1902, i ndjekur nga qeveria, u detyrua të
largohet nga Roma e të shkonte në Zvicër.
Para se të largohet nga Roma për në Zvicër, Hima pati një aktivitet tepër të dendur
në Romë, kur përsëri u vendos mbasi e lëshoi Kongresin e Parisit (të xhonturqve)46.
Në Romë përsëri takohet me Ismail Qemalin. Ai dukej i gëzuar që edhe njëherë
para se ta lëshonte Romën takohet me Dervish Himën, me të cilin këmbyen shumë
ide dhe mendime për vazhdimin e rezistencës kundër administratës osmane në
trojet shqiptare, për organizim të një rezistence dhe hedhjen e kësaj administrate
nga tokat shqiptare. Hima në Romë ra në sy edhe të diplomatëve italianë me
ashpërsinë e vet ndaj Perandorisë Osmane, nëpërmjet shkrimeve të veta të cilat i
botonte në shumë gazeta, për çka i ishte bërë edhe vërejtje nga qendra të
diplomacive të cilat kishin marrëdhënie me Portën e lartë. Qëndrimi tij i mëtejshëm
në Itali u vështirësua. Në mars të vitit 1902 u thirr disa herë në Drejtorinë e Policisë
së Romës, ku në emër të Ministrisë së Jashtme iu tërhoq vërejtje për gjuhën e
ashpër që përdorte në gazetë për shtetet që ishin në marrëdhënie të mira me Italinë.
Ai iu përgjigj funksionarëve italianë se kritikonte vetëm Turqinë dhe Sulltan Abdyl
Hamidin II, që e kanë mbytur në gjak Shqipërinë47. Ndërhyrjet energjike dhe të
njëpasnjëshme të ambasadorit turk pranë qeverisë italiane e bënë të pamundur
qëndrimin e tij në Itali, për çka u detyrua të largohet e të vendoset në Zvicër48. Në
Zvicër qëndroi më shumë se një vit. Në fillim u vendos në Lucern, e më pas në
Gjenevë. Në Gjenevë me ndihmën e Ibrahim Temos dhe të bashkatdhetarëve të
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tjerë mblodhi materiale mbi Lëvizjen Shqiptare për gazetën “Albania”49. Kështu,
më 30 tetor e botoi këtë gazetë. Edhe këtu vëmendje kryesore u kushtonte ngjarjeve
në Shqipëri. Qëndresa kundërosmane e vitit 1903 filloi me ngjarjet e Shkodrës, ku
shkodranët i kishin çuar Sulltanit një peticion të nënshkruar nga 1000 veta. Në
shkurt të vitit 1903 u rrit pakënaqësia për shkak të ndërhyrjeve të reja të Vjenës
dhe të Petersburgut, të cilët më 21 shkurt i paraqitën Portës së Lartë projektin
Austro-Rus “të reformave”. Me zbatimin e këtij projekti, fuqitë e mëdha do të
sanksiononin në fakt copëtimin e tokave shqiptare të vilajeteve të Kosovës dhe të
Manastirit. Kështu gjendja po keqësohej, sidomos në Kosovë, ku u bë kundërshtimi
i këtyre projekteve50.
Kështu, me mijëra shqiptarë të armatosur u grumbulluan rreth Prizrenit, Mitrovicës,
Gjakovës etj, ku rreth 200 shqiptarë mbetën të vrarë në hyrje të Mitrovicës. Si
jehonë e ngjarjeve, Hima shkruan se në atdhe përsëri po derdhet gjak i pafajshëm,
dhe se tani ishte koha për t’u kthyer në atdhe. Për t’i bërë ballë rrezikut të ri te ne
shqiptarët, theksonte Hima, duhet të bashkohemi gegë e toskë, katolikë e
myslimanë dhe si në kohën e Lidhjes së Prizrenit të japim besën për mbrojtjen e
atdheut. Në Gjenevë, përsëri ndeshet me xhonturqit, të cilët nuk munguan për
sulmet dhe shpifjet kundër shqiptarëve, duke i quajtur keqbërës, kryengritësit e
Kosovës. Dervish Hima, theksonte se turqit përherë kanë qenë armiq të
shqiptarëve, dhe të heshtësh përballë këtyre është krim. Gjatë qëndrimit në
Gjenevë, Hima ka takuar përfaqësues të partive socialiste. Kështu tregon për
lidhjen me partin social-bullgare. Gjatë kësaj periudhe Hima udhëtonte në vende të
ndryshme. Pati edhe disa takime me Ismail Qemalin, ku kryesisht në qendër të
vëmendjes ishte gjendja momentale në Shqipëri dhe lëvizjet kryengritëse mbarë
vendit51.
MEMORANDUMI DËRGUAR N. PASHIQIT (1904 ).-Krahas veprimtarisë
publicistike gjatë viteve 1904-1908, zhvillon një aktivitet të gjerë diplomatik.
Aftësi të veçantë diplomatike tregoi me Memorandumin për çështjen shqiptare që i
dërgoi më 12 shtator 1904 ministrit serb në Paris, Milenko Vesniqit, për t’ia
përcjellë ministrit të jashtëm serb Nikolla Pashiqit52. Në Memorandum shkruhej se
objekt do të ishte qëndrimi i qeverive ballkanike të interesuar ndaj çështjes
shqiptare. Në Memorandum jepen shembuj për përpjekjet që kanë bërë me qëllim
të keq antishqiptarët dhe shovinistët për përçarjen e vendit. Gjithashtu i kushtohej
vëmendje edhe historikut shqiptar duke filluar prej viteve 1877-1878, për
qëndrimin e shteteve evropiane ndaj Shqipërisë dhe përpjekjeve për copëtimin e
trojeve etnike shqiptare, për t’i plotësuar orekset e shteteve fqinje.
Pjesë e veprimtarisë diplomatike të Himës ishte edhe udhëtimi në Vjenë në tetornëntor të 1904. Qëllim kryesor ishte biseda rreth Lëvizjes Kombëtare53.
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“ALBANIA” NE BRUKSEL.- Në mars të vitit 1905, vendoset në Bruksel, ku
kishte filluar të botonte gazetën “Albania”. Numri i parë doli në Bruksel më 15
janar në shqip-frëngjisht dhe turqisht. Gjatë kësaj kohe Hima bashkëpunonte edhe
me organet e tjera të shtypit, kryesisht botonte artikuj në gazetat xhonturke. Gjatë
kësaj kohe ai vazhdonte të shkonte në Paris, ku takohej me Ismail Qemalin dhe
atdhetarë të tjerë. Edhe me letërkëmbimet që ishin shumë të shpeshta me Temon,
shprehej dëshira e Himës për t’u kthyer në atdhe. ”Sa të vdes në mjerim, thoshte ai,
sa të jetoj në vuajtje dhe në mendime, më mirë të shkoj e të punoj në Atdhe…”54.
Puna e tij vazhdoi. Ishte i thirrur edhe në Kongresin e shtypit në Ostand, si drejtor i
gazetës “Albania”, mirëpo tani gjendja financiare ishte keqësuar, dhe nuk kishte të
holla për nxjerrjen e një gazete tjetër, megjithatë kjo s’i pengoi për punët tjera që i
bënte në ndërkohë55.
Hima vazhdonte të bënte një jetë tepër aktive. Në janar të vitit 1907, sapo mësoi
lajmin mbi deklaratat më të fundi të Austro-Hungarisë dhe të Italisë, për qëndrimin
ndaj zotërimeve ballkanike të Turqisë, shprehu shqetësimin për të ardhmen e
Shqipërisë. Atë e shqetësuan gjithashtu edhe pazarllëqet që qarqet imperialiste të
Romës bënin me ato të Athinës në dëm të interesave shqiptare, ai këmbëngulte që
të punohej me të afirmuar vetë qenien kombëtare56.
Në verë të vitit 1907, Hima zhvilloi një veprimtari të dendur diplomatike57.
Shfrytëzoi për këtë Konferencën e Paqes të Hagës, e cila zhvilloi punimet e saj në
qershor-gusht. Edhe pse e dinin mirë politikën imperialiste të fuqive të mëdha, të
gjithë veprimtarët e shqiptarëve patriotë të mërgimit e quajtën të nevojshme t’ua
bënin të njohur shteteve që merrnin pjesë në Konferencë për kërkesat e shqiptarëve.
Në fillim të gushtit, Dervish Hima u gjend në Hagë58. Ai shkoi atje si gazetar dhe si
anëtar i një delegacioni shqiptar, ku ua shpërndante përfaqësuesve të fuqive të
mëdha Memorandumin e tij të hartuar në frëngjisht dhe të paraqitur “në emër të
shqiptarëve të të tria besimeve”. Me gjithë kërkesat këmbëngulëse të shqiptarëve,
Konferenca e Hagës, ashtu siç pritej, nuk e shtroi për diskutim çështjen shqiptare.
Punimet e kësaj Konference Hima i trajton në artikujt e gazetës “Albania”. Në
kushte shumë të vështira po e mbante ende këtë gazetë. Ishte tepër i revoltuar edhe
në rrethanat e reja që u krijuan në Shqipëri. Në pranverë të vitit 1908, vendosi
përfundimisht të hynte në Shqipëri, ku do t’i përkushtohej kryengritjes së
armatosur. Deshi të hynte ilegalisht, mirëpo revolta xhonturke dhe shpallja e
Kushtetutës, më 23 korrik 1908, i dhanë mundësi të kthehej legalisht në Shqipëri59.
Rrugën për të ardhur nga Brukseli në Shqipëri e bëri duke kaluar në Vjenë, ku u
takua me poetin dhe atdhetarin e shquar rilindas, Hil Mosin, i cili gjithashtu kthehej
në atdhe. Më 22 gusht arriti në Shkodër, i përmalluar që pas 11 vjet emigracion, e
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pa përsëri tokën amtare. Tanimë i gjithë vendi ishte përfshirë nga një frymë
kryengritëse60. Hima gjithkund filloi të mbante fjalime dhe me krenari u fliste
shqiptarëve se ishte momenti kur ata duhej të luftonin. Edhe pse iu bënë kërcënime,
ai nuk u përkul. Ai kishte filluar të vendoste lidhje me klubet dhe atdhetarë të
viseve të tjera. Mirëpo, për pak ditë, pas kthimit në atdhe u gjend para një situate
shumë të vështirë, xhonturqit përgatitën për të një nga qelitë e burgu në Shkodër61.
Kështu, më 26 gusht, Dervish Hima u arrestua për shkak të pikëpamjeve të tij
patriotike, sepse iu kundërvu politikës shoviniste të xhonturqve. Tanimë atë e
akuzonin edhe për broshurën “Të Zgjohemi”, dhe ishin të kënaqur që më në fund e
kishin në duar një njeri “të rrezikshëm”. E megjithatë, ai shpresonte dhe theksonte:
”Nuk jam i vetmi në histori që po vuaj“. Unë ndodhem i burgosur se thashë të
vërtetën. Megjithatë edhe në burg, ai mbante lidhje dhe informohej me anë të
letërkëmbimit me Temon. Edhe pse në burg, bashkatdhetarët e vet deshën ta
zgjedhin si deputet në kazanë e Ohrit, për çka shkruan edhe gazeta “Korça” në
artikullin e saj “Si i nderon Shqypnia burrat e saj”. Për burgosjen e Dervish Himës
ishin të preokupuar të gjithë. U ngritën njerëzit për lirimin e tij. Çdo ditë nëpër
artikuj shihej kjo çështje dhe pyetje përse ishte i burgosur Dervish Hima. Kështu
gazeta “Dielli” ( Boston) botoi disa shkrime në të cilat kërkohej lirimi i tij. Edhe
gazeta e Adorencios “La Nazione Albaneze”, në artikullin “Një arrestim i
pajustifikueshëm”, shprehte zemërimin për këtë burgosje. Arrestimit i Dervish
Himës i bëri jehonë edhe shtypi i huaj62.
Protestat e të gjithëve i dhanë frytet e tyre. Kështu pas hetimeve që u bënë, viti i ri
1909 e gjeti Dervishin të lirë midis shokëve dhe bashkatdhetarëve të vet, në radhët
e para të luftës. Në fillim të vitit 1909, Hima botoi në Selanik në gjuhën turke
broshurën “Një zë nga burgu në periudhën e lirisë”63. Ndonëse e shkruar plot
ndjenja nën ndikimin e përshtypjeve të thella të ditëve të burgimit, megjithatë, ajo
përmbante një traktat të vërtet politiko-filozofik. Një nga objektivat kryesore të
broshurës është demaskimi i absolutizmit, jo vetëm si sistem politik por edhe si
sinonim të dhunës, të mendimit të lirë e të drejtave njerëzore. Sapo doli nga burgu,
u bashkua me përpjekjet e atdhetarëve shqiptarë për të formuar kudo klube e
shkolla shqipe. Dhe vendosën të organizonin e drejtonin lëvizjen kombëtare në
bazë të një programi të përbashkët politik, thelbi i të cilit ishte formimi i një
Shqipërie autonome. Kështu, në përputhje me vendimet e Kongresit të Manastirit
qysh në nëntor të vitit 1908, ishin dërguar në qytetet e Shqipërisë një grup
atdhetarësh për të përhapur më tej idetë kombëtare. Me ta u bashkua edhe Dervish
Hima. Në fund të janarit 1909, ai u nis nga Manastiri për në Ohër dhe qytete e tjera
të Shqipërisë64. Ndalesën e parë e bëri në Ohër, në vendlindjen e tij, pastaj shkoi në
Starovë, e nga Starova në Korçë, ku e vizitoi klubin shqiptar “Drita”. Dervish Hima
mbajti një ligjëratë edhe në shkollën e vajzave, në të cilën foli për vlerën që ka
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dituria për gratë, dhe për punën e madhe që duhej bërë për të përhapur arsimin në
mesin e grave. Mbajti edhe fjalime të tjera nëpër klubet shqiptare, me ide shumë
patriotike dhe përparimtare. Një pritje e madhe Himës iu bë edhe në Elbasan, që
ishte një ndër vatrat e rëndësishme të Lëvizjes Kombëtare. Më 29 mars 1909
mbërriti në Kavajë, ku vazhdoi gjithashtu propagandën e ideve kombëtare. Në
Durrës dhe Tiranë qëndroi vetëm nga një ditë, pasi ai nuk gjeti një atmosferë të
favorshme e pritje të ngrohtë, si ajo në Korçë e Elbasan. Megjithatë, në Durrës
arriti të organizonte një konferencë. Në Durrës për Himën ishte përgatitur një
atentat, që nuk u realizua. Pastaj prej Durrësi Hima vazhdoi nëpër gjithë qytetet e
Shqipërisë: si në Berat ku iu bën pritje shumë të mira dhe nderime të shumta.
NE KONGRESIN E DIBRËS.- Nga fundi i shek. XIX elementë përparimtarë
turq, shumica e të cilëve kishin kryer shkolla të larta në Evropën Perëndimore, që e
quajtën veten të rinj ose xhonturq (nga gjuha frënge: zhën-tyrk), krijuan në
Stamboll një komitet të fshehtë të quajtur “Ittihad ve Tariki” (“Bashkim e
Përparim”) dhe filluan të punonin kundër regjimit absolutist të sulltanit. Turqit e
rinj synonin të vendosnin një regjim kushtetues dhe të ndërmerrnin disa reforma që
do ta forconin Perandorinë Osmane përballë ndërhyrjeve të huaja.
Turqit e rinj ishin kundërshtarë të autonomisë së popujve të shtypur të perandorisë,
por pakënaqësinë e tyre kundër regjimit të sulltanit ata e shfrytëzuan për qëllimet e
veta. Kështu, për të siguruar një mbështetje sa më të gjerë për lëvizjen e tyre, turqit
e rinj u premtuan popullsive të shtypura se do t’u njihnin disa të drejta kombëtare
dhe do t’i mbronin nga ndërhyrjet e Fuqive të Mëdha.
Në fillim të vitit 1908 në Maqedoni filloi revolucioni i turqve të rinj, i cili, në sajë
të mbështetjes që gjeti në mesin e popujve të shtypur, veçanërisht të popullit
shqiptar, përparoi shumë shpejt dhe si rrjedhojë e detyroi sulltan Abdyl Hamitin II
që më 23 korrik të vitit 1908 të riaktualizonte dhe të shpallte të ligjshme
kushtetutën e vitit 1876, të njohur në histori me emrin “Hyrijeti” (“Liritë“). Kjo,
njëherësh, shënonte edhe fitoren e revolucionit xhonturk dhe rënien e regjimit
shumë të urryer të sulltanit. Ashtu si gjithë popujt e Perandorisë Osmane, edhe
populli shqiptar e priti me gëzim të papërshkruar shpalljen e kushtetutës ose
“Hyrijetit”. Ai shpresoi se tani do t’i siguroheshin liritë politike dhe barazia që i
ishin premtuar. Por, në të vërtetë, xhonturqit synonin ta forconin Perandorinë
Osmane duke e centralizuar edhe më tej pushtetin qendror, duke ruajtur e forcuar
sundimin mbi popujt e shtypur. Në fillim, për sa kohë që nuk e kishin forcuar ende
pushtetin e tyre, xhonturqit bënë disa koncesione dhe u njohën përkohësisht disa të
drejta kombeve të shtypura. Patriotët shqiptarë, pa hequr dorë nga synimet politike,
shfrytëzuan me shpejtësi liritë e kufizuara që u krijuan me shpalljen e kushtetutës.
Ata punonin me ngulm për përhapjen e arsimit e të kulturës kombëtare dhe për
bashkimin e popullit. Për këtë qëllim, patriotët, menjëherë pas revolucionit, filluan
të krijonin klube patriotike, të hapnin shkolla kombëtare dhe të botonin gazeta e
libra shqip. Klubet ishin organizata demokratike që bashkonin në gjirin e tyre
atdhetarë të shtresave të ndryshme. Shumë shpejt ato u kthyen në qendra kryesore
për organizimin dhe drejtimin e lëvizjes kombëtare. Klubet bashkëpunuan edhe me
shoqëritë patriotike të shqiptarëve të mërguar dhe bashkërisht mbrojtën me
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vendosmëri interesat kombëtare. Pranë tyre u krijuan edhe komitete të fshehta që
do të organizonin veprimtarinë politike dhe lëvizjen e armatosur.
Zhvillimi i shpejtë i lëvizjes kulturore, hapja e shkollave dhe botimet e shumta në
gjuhën shqipe shtruan si nevojë të ngutshme përpilimin e një alfabeti të vetëm për
shkrimin e shqipes në vend të disa alfabeteve që vazhdonin të përdoreshin. Për të
zgjidhur këtë çështje, por dhe çështje të tjera të lëvizjes kombëtare, u mendua të
mbahej një kongres i posaçëm. Nismën për thirrjen e tij e mori klubi shqiptar
“Bashkimi” nga Manastiri. Rezultat i kësaj pune ishte mbajtja e Kongresit të
Manastirit (14-22 nëntor 1908), ku morën pjesë 50 delegatë nga qytete të ndryshme
dhe nga klube e shoqëri patriotike nga brenda dhe jashtë vendit. Vendin kryesor në
punimet (seancat) e kongresit e zuri çështja e alfabetit. Pas shumë diskutimesh, me
gjithë dëshirën e madhe që ekzistonte, nuk u arrit të caktohej një alfabet i vetëm,
por u miratuan dy të tillë: alfabeti i Stambollit, i praktikuar dhe i propozuar nga
Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip e Stambollit, dhe një alfabet tjetër, i përbërë
vetëm nga shkronjat latine. Meqenëse ky i fundit ishte më i lehtë e më praktik për
shkrim dhe botim edhe në vende të huaja, pa kaluar shumë kohë, u bë alfabeti i
vetëm unik i gjuhës shqipe.
Kongresi i Manastirit nuk ishte, thjesht, një mbledhje gjuhësore, por një kongres
politik e kombëtar. Aty u vendos që klubi i Manastirit të shërbejë si qendër për të
gjitha klubet shqiptare. Krahas mbledhjeve të hapura u zhvilluan edhe mbledhje të
fshehta në të cilat u diskutua gjerësisht dhe u miratua një program kombëtar prej 18
pikash. Programi përmbante kërkesa me karakter politik, ekonomik dhe kulturor,
siç ishte edhe kërkesa për njohje zyrtare të kombit shqiptar dhe të gjuhës shqipe.
Reaksioni xhonturk ndaj lëvizjes kombëtare shqiptare shtohej dita-ditës. Në maj të
vitit 1909 turqit burgosën disa anëtarë të klubit “Labëria” në Vlorë sepse kishin
zhvilluar aktivitet të dendur kombëtar. Po në maj të 1909-ës, në Selanik, u mbajt
Kongresi Xhonturk ku u shqyrtua çështja e zhvillimit të kulturave kombëtare të
kombësive joturke në perandori dhe solli vendim që të mbyllen të gjithë gjimnazet
në të cilat nuk zhvillohej mësimi në gjuhën turke. Sa u përket lëvizjeve kombëtare
të kombësive joturke dhe kërkesave të tyre për autonomi, Kongresi Xhonturk
vendosi që të njëjtat të shtypen me masa të rrepta represive ushtarake. Për
shqiptarët kongresi vendosi që të paguanin taksa të rënda, të çarmatosen dhe
kullosat e tyre të shndërrohen në banesa të rëndomta. Turqit e rinj më së shumti i
frikësonte çështja e autonomisë së Shqipërisë, prandaj vendosën që me forcë t’i
detyrojnë shqiptarët të nënshtrohen. Vendimet e Komitetit Qendror të Kongresit i
kishte shqyrtuar edhe Komiteti i Vilajetit të Shkupit, i cili gjithashtu kishte
vendosur që shqiptarët të çarmatosen dhe kundër tyre të merren masa të
jashtëzakonshme. Për realizimin e këtyre vendimeve ripërtërihet ekspedita e Xhavit
Pashës, e cila në vitin 1909 u detyrua të ndërpritet për shkak të ngjarjeve në
Stamboll. Në mes të muajit maj të vitit 1909 ekspedita do të vazhdojë t’i shtypte
shqiptarët e Kosovës dhe të Lumës. Qëllimi i vazhdimit të ekspeditës së Xhavit
Pashës ishte demonstrimi i fuqisë ushtarake nga ana e xhonturqve dhe frikësimi i
masave të gjera popullore shqiptare. Por, ndodhi e kundërta. Më 12 qershor të
1909-ës shqiptarët kryengritës sulmuan repartet turke në Qafën e Morinës. Pas
luftimeve të ashpra ushtria turke u detyrua të tërhiqet në Gjakovë. Për këtë kohë
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deputetët shqiptarë e shtruan para parlamentit turk çështjen e ekspeditës së Xhavit
Pashës dhe njëherësh kërkuan që të ndërpritej ajo. Nën presionin e opinionit, Porta
e Lartë u detyrua të tërheqë Xhavit Pashën. Konflikti i armatosur me shqiptarët dhe
dështimi i ekspeditës së Xhavit Pashës e solli qeverinë turke në një pozitë tepër të
palakmueshme.
Patriotët shqiptarë, pavarësisht nga përndjekjet, nga mbyllja e klubeve dhe
ekspedita e Xhavit Pashës, vazhdonin aktivitetin e tyre për autonominë e
Shqipërisë.
Njëri ndër atdhetarët më të dalluar të Rilindjes Kombëtare Shqiptare diplomati i
paepur dhe veprimtari i palodhshëm Dervish Hima, pas triumfit të Revolucionit
Xhonturk të Korrikut (1908), u kthye në Shqipëri ku kundërshtoi me forcë politikën
antishqiptare të xhonturqve. Në vjeshtë të 1908-ës u arrestua në Shkodër nga
xhoturqit, të cilët, nën presionin e atdhetarëve shqiptarë, u detyruan ta lirojnë nga
burgu i Selanikut pas 4 muajsh burgimi. Pas daljes nga burgu, në gjysmën e parë të
vitit 1909, Dervish Hima realizoi një udhëtim nëpër disa qytete shqiptare si në
Berat, Vlorë, Korçë, Elbasan, Durrës, Tiranë etj., ku propagandoi përhapjen e ideve
kombëtare dhe hapjen masive të klubeve e shkollave shqipe. Në ditët e para të
korrikut gjendet në qytetin e Elbasanit dhe në bisedat që bën me njerëz të shquar ai
shpreh hapur domosdoshmërinë për autonominë e Shqipërisë si të vetmen mundësi
për shpëtimin e saj. Deklaratat e tij kishin shkaktuar shqetësim te pushteti, ndërsa
frika se qeveria do të merrte masa kundër elbasanasve, ashtu siç kishte marrë
kundër kosovarëve, ishte e madhe. Droja bëhej akoma më e madhe kur dihej fakti
që pushteti tani më i kishte arrestuar shqiptarët më të shquar nga Struga, Ohri,
Kërçova etj. dhe dukej qartazi që planifikonte dëbimin e krerëve të Lëvizjes
Kombëtare.
Të dekurajuar nga mossuksesi i ekspeditës së tyre në Kosovë dhe nga fuqizimi i
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, turqit e rinj zgjodhën metoda të tjera për t’i luftuar
shqiptarët. Ata, në mënyrë perfide, duke deklaruar se gjoja janë të painteresuar për
zhvillimet që ndodhnin në Shqipëri, angazhuan një pjesë të klerikëve myslimanë
shqiptarë dhe forca të tjera antikombëtare shqiptare për të penguar zhvillimin e
mëtejshëm kulturo-arsimor të shqiptarëve, duke konsideruar se në këtë mënyrë do
t’ia presin hovin zhvillimit të mëtejshëm të vetëdijes kombëtare dhe Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare përgjithësisht. Duke e ditur se klubet shqiptare ishin bërë
qendra të zhvillimit të vetëdijes kombëtare, turqit e rinj vendosën mbylljen e tyre.
Në korrik të vitit 1909 në parlament aprovohet vendimi për mbylljen e klubeve
shqiptare, vendim që shkaktoi zemërim të madh në Shqipëri. Klubet shqiptare
shkruan një letër protestë të përbashkët dhe ia dërguan parlamentit xhonturk.
Masat e xhonturqve për forcimin e pushtetit qendror të Perandorisë Osmane si dhe
përpjekjet e tyre për t’i turqizuar e asimiluar shqiptarët u kundërshtuan nga
popullata shqiptare. Në pranverën e vitit 1909 shpërtheu kryengritja popullore në
Malësinë e Gjakovës, e cila u përhap më pas edhe në viset tjera të Kosovës e
Dibrës dhe vazhdoi deri në vjeshtë të vitit 1909.
Patrioti dhe ideologu i Lëvizjes Kombëtare, Dervish Hima, në intervistën që i jepte
gazetës bullgare “Veçernja poshta” i tërhiqte vërejtjen Portës së Lartë se Shqipëria
mund të qetësohej më së miri po qe se në vend të forcave ushtarake, vrasjeve dhe
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masakrimit të popullsisë së pafajshme, i kushton kujdes të plotë arsimit të
përgjithshëm dhe ngritjes së kulturës, sepse me zgjerimin e diturisë dhe zhvillimin
e kulturës shqiptarët nuk do të kenë nevojë të mbajnë armë dhe të çohen në
kryengritje. Ekspeditat ushtarake, të komanduara nga gjenerali famëkeq Xhavit
Pasha, që dogjën e shkretuan fshatra të tëra të Kosovës, u shoqërua me një varg
masash që xhonturqit morën kundër lëvizjes kulturore e kombëtare. Ministria e
Arsimit në Stamboll urdhëroi që në shkollat shqipe, të hapura me nismë të klubeve
të vet shqiptarëve, të futet në përdorim alfabeti arab për shkrimin e shqipes.
Zgjedhja e rrugës së konfliktit të armatosur me shqiptarët dhe politika turqizuese e
komitetit “Bashkim e Përparim” e thelluan edhe më tej hendekun midis shqiptarëve
dhe Portës së Lartë. Për të dalë nga kjo gjendje e vështirë, komiteti qendror
“Bashkim e Përparim”, në ditën e njëvjetorit të shpalljes së kushtetutës, më 23
korrik 1909, vendosi të mbledhë Kongresin e Dibrës. Xhonturqit shpresonin që
nëpërmjet tij të arrinin ato që nuk i përmbushën dot me ekspeditat e Xhavit Pashës,
pra, t’i nënshtronin shqiptarët dhe t’i largonin nga lufta e tyre për çlirim kombëtar.
Ata i dhanë kongresit karakter të përgjithshëm osman, duke ftuar përfaqësues të
kombeve të tjera të Turqisë europiane. Në Kongresin e Dibrës marrin pjesë 315322 delegatë, shumicën e të cilëve e përbënin shqiptarët. Megjithatë, pjesa më e
madhe e delegatëve ishin klerikë, turkomanë, nëpunës si dhe oficerë ushtarakë të
veshur si civilë. Klubet shqiptare, duke vepruar me shpejtësi dhe në mënyrë
energjike, arritën të dërgonin në Kongresin e Dibrës një grup atdhetarësh të
devotshëm, midis të cilëve: Sotir Pecin, Vehbi Efendi Dibrën, Hafiz Ali Korçën, dr.
Ibrahim Temon, Loni Logorin, Fehim Zavalanin, Abdyl Ypin, Aqif Pashë
Elbasanin, Beniamin Nosin etj., si dhe Dervish Himën, delegat i klubit “Bashkimi”
nga Manastiri dhe klubit “Shpëtimi Publik” nga vendlindja e tij-Ohri (që u formua
në gusht të vitit 1908).
Për t’iu përgjigjur qëllimeve që shtruan xhonturqit dhe për shkak të përbërjes së tij,
Kuvendi i Dibrës mori emrin Kongresi Kushtetues i Përbashkët Shqiptaro-Osman.
Xhonturqit, ashtu siç ishte parashikuar, u orvatën t’u imponojnë delegatëve një
program reaksionar, të përgatitur që më parë, thelbin e të cilit e përbënin idetë e
osmanizimit dhe besnikërisë së të gjithë popujve ndaj Perandorisë Osmane. Mirëpo
këto përpjekje hasën në kundërshtimin e grupit të delegatëve atdhetarë shqiptarë të
cilët u shprehën për një program me kërkesa kombëtare siç ishin: shpallja e gjuhës
shqipe si gjuhë e detyrueshme në të gjithë shkollat ekzistuese, emërimi i nëpunësve
shqiptarë nëpër viset shqiptare, hapja e shkollave shqipe në të gjithë Shqipërinë etj.
Meritë të veçantë në këto përpjekje, pa dyshim, ka edhe Dervish Hima. Duke bërë
fjalë për punimet e këtij kongresi, shtypi shqiptar i kohës shkruante: “Në krye të
atyre shqiptarëve “që patën kurajo e guxim që thonë se s’duan të nënshkruajnë
verbërisht ç’tu vihet përpara... ishte atdhetari ynë, zemërluani Dervish Hima.”
“Dervish Hima përveç kërkesave për zhvillimin e arsimit e të kulturës shqiptare,
parashtroi edhe idenë e veçimit të kombit shqiptar nga turqit osmanllinj dhe
kundërshtoi përpjekjet për t’u imponuar shqiptarëve dhe kombeve të tjera doktrinën
e osmanizmit”, shkruante gazeta “Shypja e Shypnisë“ nga Sofja. Për qëndrimin e tij
në kongres konsulli austro-hungarez i shkruante Vjenës: “Gjatë Kongresit të Dibrës
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rol të rëndësishëm paska luajtur Dervish Hima, bindja e fuqishme dhe burrëria e të
cilit meritojnë respektin e të gjithëve...”
Në kongres u zhvillua një luftë e ashpër midis grupit të shqiptarëve atdhetarë dhe
atyre me orientim xhonturk. Oficerët xhonturq të veshur me tesha civile përdorën
edhe forcën ndaj delegatëve shqiptarë. Njëri prej tyre, madje, nxori revolen dhe ia
vuri në gjoks Dervish Himës. Por, as kërcënimet e as mashtrimet nuk i thyen
atdhetarët shqiptarë. Në sajë të qëndresës së tyre kongresi miratoi një program
tjetër prej 17 pikash, të përbërë nga dy pjesë. Pjesa e parë përfaqësonte programin e
parashtruar nga xhonturqit me disa ndryshime, kurse në pjesën e dytë, ndonëse në
mënyrë tepër të moderuar, u përfshinë disa nga propozimet e bëra nga atdhetarët
shqiptarë. Këtu, përveç disa kërkesave që kishin lidhje me zhvillimin e
përgjithshëm të vilajeteve të Turqisë europiane, propozohej që në Shqipëri të
hapeshin shkolla fillore, të mesme e profesionale ku gjuha shqipe të mësohej
“lirisht e në kufijtë e dëshiruar”. Lidhur me alfabetin me të cilin do të mësohej
gjuha shqipe u tha se do të përdoreshin lirisht alfabeti turko-arab ose ai shqiptar.
Një vendim i tillë i jepte reaksionit xhonturk klerikal mundësi që t’u imponojë
shqiptarëve alfabetin arab. Në këtë pjesë të programit u përfshi gjithashtu edhe
kërkesa për emërimin në vilajetet e Turqisë evropiane të nëpunësve që njihnin
gjuhën dhe zakonet e vendit. Këto arritje, bashkëkohësit, e sidomos Dervish Hima,
i shikonin si paraprirëse të autonomisë e pavarësisë së Shqipërisë.
Megjithatë, Kongresi i Dibrës, i përgatitur nga xhonturqit, duke pasur në përbërjen
e tij një shumicë delegatësh turkomanë e ithtarë të regjimit, ishte në thelb mbledhje
osmane. Merita e Dervish Himës dhe atdhetarëve tjerë ishte se ata guxuan të
kundërshtojnë programin reaksionar xhonturk dhe parashtruan në kongres kërkesa
kombëtare. Sikurse shprehej shtypi, ata u dhanë xhonturqve një shuplakë, e cila,
“sado e vogël dhe e dobët, ishte e mirë“.
Akademik Kristaq Prifti, me të drejtë, konstaton se Dervish Hima pasuroi skenën
politike shqiptare në fund të shek XIX dhe në fillim të shek. XX në vitet
vendimtare të luftës për çlirim kombëtar. Pikërisht në këtë periudhë u krijuan
rrethana tepër të ndërlikuara për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare e cila u gjend ballë
për ballë jo vetëm me Perandorinë Osmane, por edhe me armiqtë e rinj shumë më
të rrezikshëm-monarkitë ballkanike të cilat bashkëvepronin kundër ekzistencës së
popullit shqiptar dhe me çdo kusht tentonin të pengonin formimin e shtetit shqiptar.
Në këto rrethana u shqua një plejadë e tërë veprimtarësh e patriotësh, midis të
cilëve edhe Dervish Hima, ky tribun i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare.
Dervish Hima, me angazhimet praktike politike dhe me shkrimet publicistike në
organe e gazeta shqiptare e të huaja të kohës, me shkathtësi iu kundërvu tendencave
grabitqare të shteteve ballkanike ndaj trevave etnike shqiptare. Ai konsideronte se
populli shqiptar, krahas luftës çlirimtare kundër pushtetit osman, duhej organizuar
të ecë drejt rrugës së progresit sikurse popujt tjerë evropianë. Këtë qëndrim
parimor, në mënyrë të argumentuar, shkencërisht e politikisht, e shfaqi në
memorandumin që më 12 qershor 1904 ia paraqiti ministrit serb në Paris, Milenko
Vesniqit, për t’ia përcjellë ministrit të jashtëm të Serbisë Nikolla Pashiq.
Të vlefshme për nevojat e sotme të mendimit politik shqiptar janë analizat e
mirëfillta për politikën shoviniste serbe e greke të cilat lexuesin e ditëve tona e
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vënë në dilemë se për cilën kohë ka bërë fjalë Dervish Hima. Në një artikull të
botuar më 10 qershor të vitit 1915 në gazetën “Biblioteka Zëri i Shqipërisë“, që
dilte në Sofje, Dervish Hima mbronte me argumente të qëndrueshme tërësinë
territoriale të një Shqipërie etnike.
Më 21 maj të vitit 1928, Dervish Hima, pas një sëmundjeje të gjatë, vdiq në Tiranë
me një brengë të thellë në zemër, pa realizuar ëndrrën e tij të madhe: bashkimin e
trojeve etnike shqiptare. Miqtë dhe bashkëmendimtarët e tij shkruan fjalët më të
ëmbla për figurën e tij, por njëkohësisht eth fjalë më prekëse për këtë humbje të
madhe. Dhe jo vetëm që kujtimi për veprën e tij nuk u shua kurrë, por ai, 65 vjet
pas vdekjes, mori edhe mirënjohjen e merituar si patriot i devotshëm: Dekoratën e
Urdhrit të Lirisë të Klasit të Parë të ndarë më 26 janar 1993 nga presidenti i
Shqipërisë Sali Berisha.
Në pranverë të vitit 1909 shpërtheu Kryengritja Popullore në Malësinë e Gjakovës,
e cila u përhap më pas edhe në viset tjera të Kosovës dhe Dibrës. Konflikti i
armatosur me shqiptarët dhe politika turqizuese e komitetit “Bashkim e Përparim”,
e thelluan edhe më tepër hendekun që ndante popullin shqiptar nga qeveria e
Stambollit. Për të dalë nga kjo gjendje vendosen të mblidhen në ditën e shpalljes të
Kushtetutës më 23 korrik 1909 në Kongresin e Dibrës. Kongresi i zhvilloi punimet
e tij nga 23-28 korrik, ku morën pjesë 315 delegatë. Dervish Hima dhe atdhetarët e
tjerë guxuan të kundërshtojnë programin reaksionar xhonturk dhe parashtruan në
Kongres kërkesat kombëtare shqiptare65. Pas Kongresit të Dibrës, Dervish Hima
shkoi nëpërmjet Manastirit në Selanik, prej ku u nis për në Halep të Sirisë, për tu
takuar me vëllanë e tij. Pasi shkoi në Siri, Hima nuk ariti në Kongresin që u mblodh
më 2-8 shtator 190966. Në periudhën e përgatitjeve për këtë Kongres, Dervish Hima
u propozua si një ndër kandidatët për detyrën e inspektorit të të gjithë shkollave
shqipe që atdhetarët mendonin ta krijonin për të organizuar më mirë shkollat që po
hapeshin në viset e ndryshme te vendit.
Gjatë kësaj periudhe ai do të veprojë si një misionar i vërtet nëpër tërë tokat
shqiptare, për të ngritur moralin e të rinjve në një rrezistencë të armatosur. Ëndrrat
e tij për “vendosjen e lirisë së fjalës, mendimit dhe të ligjërimit” u shuan përballë
hyrijetit xhonturk, që filloi të shtypte çdo liri njerëzore. Ai arriti në përfundim se,
me gjithë luftën e popujve, në kushtet e atëhershme të vendeve të Evropës e të
Botës, liria ishte e dënuar të mos dukej në faqen e dheut. Megjithatë Hima nuk
thyhet, nuk përulet. Kështu, si në gjithë shkrimet e veprimtarinë e tij ai mbetet
luftëtar i pamposhtur i lirisë. Me të ndodhi ajo që ndodh me popujt që ngrihen,
hidhen në luftë për liri dhe kur dalin fitimtar tiranët e vendosin dhunën mbi ta, nuk
nënshtrohen, por përsëri ngrihen në këmbë e vazhdojnë për tu çliruar nga zgjedha e
despotëve të rinj, të njerëzimit.
Shpëtimin e atdheut dhe fitoren e lirisë e priste nga të rinjtë shqiptarë. Fjalët që u
drejtonte atyre nuk tingëllojnë si “një zë nga burgu”, por si një kushtrim i fuqishëm
që një luftëtar i lirisë i jepe brezit të ri, shqiptarëve të rinj. Ai krenohet me ata të
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rinj, të guximshëm, me ndjenja fisnike, atdhedashëse që rrugën e shpëtimit të
atdheut e shikonin në kryengritjen e armatosur kundër tiranisë osmane. Rruga
drejtë lirisë nuk shkon në një rrugë me lule, por përmes një lufte të armatosur e të
ashpër kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm të atdheut. Prandaj përsëri u
drejtohet të rinjve me këto fjalë të zjarrta, të frymëzuara nga dashuria për
mëmëdhenë: ”O ju shqiptarë të rinj, o bijtë të atdheut të dashur, jo të prekeni, por të
zgjoheni nga veprimet despotike që po kryen në këtë periudhë të lirisë…”67
Kështu u drejtohej të rinjve shqiptarë në të gjitha takimet e tubimet e organizuara
nëpër Shqipëri. Në një konferencë që u organizua në klubin xhonturk të Korçës,
shprehu besimin se pas shpalljes së Kushtetutës, shqiptarët “ky komb i lavdëruar
nuk do të shohe më ditë të zeza”, se atij duhet ti jepen të drejtat që i takojnë sipas
Kushtetutës, se pa këto nuk mundë. Meqë konferenca u mbajt në klubin xhonturk u
detyrua të theksonte se kombi shqiptar kërkonte të drejtat e tij politike e kulturore
në kuadër të Perandorisë Osmane. Në të njëjtën kohë ai u bëri thirrje shqiptarëve
“të mos flenë”, të mos presin që të drejtat kombëtare tua dhurojnë të tjerët.
Takimet në Korçë ai i shfrytëzoi edhe për të vizituar të motrën, të cilën nuk e kishte
parë që moti. Kjo është edhe arsyeja që ai në këtë qytet qëndroi, pak më gjatë.
Duke folur për përfundimet e vizitës së tij në Korçë, konsulli austriak në Manastir i
shkruante Vjenës se paraqitja dhe fjalimet e tij i dhanë forcë paris nacionaliste të
shqiptarëve ortodoks dhe ndihmuan në luftën kundër propagandës heleniste në këtë
qytet.
Dervish Hima dëshironte të nxirrte një organ shtypi Brenda në Shqipëri, për çka
bisedoi edhe me Hilë Mosin, gjatë takimit që pati me të në Vjenë, në gusht të vitit
1908, kur po kthehej në atdhe68. Në një letër që i shkruante një mikut të tij Hilë
Mosi shkruante se ishte marrë vesh me Dervish Himën për të nxjerrë një gazet në
Shqipëri. Kjo nuk ndodhi pasi Hima me të kthyer në Shqipëri do të burgoset. Edhe
vetë Hima, në kryeartikullin e numrit të parë të “Shqiptarit”, njoftonte lexuesit se
gazeta e tij do të kishte dalë qysh në kohën kur u kthye në atdhe, por kjo nuk
ndodhi nga shkaku i burgosjes së tij nga xhonurqit në Shkodër, e më pas në
Selanik, ku e mbajtën rreth 5 muaj69. Pas daljes nga burgu ai kthehet në Shqipëri ku
do të bisedojë me bashkatdhetarët e tij për ngritjen e një shtypshkronje në Elbasan
dhe nxjerrjen e një gazete, në këtë qytet. Për këto bisedime bën fjalë edhe me Nolin
me shkrimin “Andej-këtej”, botuar në “Dielli” (Boston) në gusht të vitit 1909.
Megjithatë gazeta “Shqiptari” nuk doli në Elbasan, por në Stamboll. Ai dëshironte
që shqiptarët të kishin një gazetë në kryeqendrën e perandorisë për ti mbrojtur
interesat e shqiptarëve atje. Në kryeqytet, shkruante Dervishi, çdo njeri nga kombet
e perandorisë përpiqet të përhap pikëpamjet e veta, jo me një gazetë, por me 10-20
gazeta, kurse ne s’kemi asnjë.
Numri i parë i gazetës “Shqiptari” pa dritën më 31 dhjetor të vitit 1909. Dilte një
herë në javë në shqip dhe turqisht. Pjesa shqipe nuk ishte gjithmonë e njëjtë me atë
që botohej në turqisht. Drejtor i gazetës “Shqiptari” ishte vetë Dervish Hima, që
67

Prof. Dr. Kristaq Prifti, “Dervish Hima”, Tiranë, v.1993, fq233-234
Prof. Dr. Kristaq Prifti, “Dervish Hima”, Tiranë, v.1993, fq.239.
69
Po aty, fq.243.
68

118

STUDIME ALBANOLOGJIKE 6, 2012

shkruante edhe artikuj kryesor të gazetës. Ndihmë të veçantë për botimin e kësaj
gazete dha Hilë Mosi, i cili ishte edhe korrespodent i saj në Korçë. Ai shkroi një
numër të madh artikujsh në gjuhën shqipe me emrin e vet ose me pseudonimin e
njohur “Ilirijasi”. Nga janari i vitit 1911, Hil Mosi bëhet kryeredaktor i gazetës.
Botimi i gazetës “Shqiptari” u prit me kënaqësi dhe entuziazëm nga qarqet
patriotike shqiptare. Vetë Hima do të shkruante pak më vonë se kjo gazetë, me
gjithë ndjekjet që i bëhen lexohet në të gjitha qytetet e Shqipërisë së sipërme.
Ndërsa konsulli austriak në Vlorë më 1 shkurt 1910 njoftonte Vjenën se “Shqiptari”
ka bërë përshtypje në çdo anë të Shqipërisë. Dalja në dritë e “Shqiptarit” u
përshëndet edhe nga organet e tjera të shtypit70.
Vendimet e Kongresit të Manastirit për njësimin e Alfabetit të gjuhës shqipe në
nëntor të vitit 1908 dhe ato të Kongresit të Elbasanit, për çështjen e shkollave
shqipe i dhanë një shtytje të madhe përhapjes të shkrimit dhe të shkollave shqipe71.
Një arritje e madhe ishte themelimi i shkollës normale të Elbasanit, që hapi dyert e
saj më 1 dhjetor të vitit 1909 dhe ngritja në Korçë e shoqërisë “Përparimi”që do të
merrej me administrimin e shkollave shqipe. Ndihmesë të madhe në këtë çështje
dhanë edhe artikujt e botuar në gazetën “Shqiptari”, ku Dervish Hima parashtroj
pikëpamjet e tij për çështjen e Alfabetit të Gjuhës Shqipe, mbrojtjen me
vendosmëri, kërkesat kulturore72. Të gjitha këtyre veprimtarive i kundërshtonin
xhonturqit, që theksonin se shqiptarët duhej të mësonin e shkruanin me alfabetin
arab. Dervish Hima, shfrytëzoi me mjeshtri qëndrimin pozitiv të opinionit
përparimtar turk e përqendrohet në mënyrë të veçantë në shkrimet e Xhelal Nuriut,
drejtor i gazetës “Zhen Turk”, duke theksuar se shqiptarët kanë të drejtë për një
alfabet të vetin. Shqiptarët si popull evropian kanë të drejtë të kenë gjuhën,
shkrimin, kulturën e tyre të veçantë. A edhe në faqet e gazetës “Shqiptari” u
pasqyrua, hap pas hapi e gjithë ajo valë protestash që shpërthyen në shkurt të vitit
1910 në mbarë Shqipërinë për mbrojtjen e shkollave e të shkrimit shqip. Në
artikullin “Shkrim Shqip”, duke nxjerr në pah dashurinë e zjarrtë për gjuhën e
shkrimin shqip, Dervishi do të shkruaj “Shkrimi shqip si pjellë nga dëshirat thjeshtë
të shqiptarta i ka rrënjat në Shqipëri, dhe këtë gjë këtë herë e rrëfyen mjaft
shqiptarët”73. ”Shqiptari” i Dervish Himës miratonte shkrime të tilla të dala nga
pena e intelektualëve përparimtarë turq, por shprehte njëkohësisht keqardhjen e tij
që shumica e turqve nuk e kuptonte si këta, se ”një Shqipëri me dritë e dituri ishte
në të mirë të Perandorisë Osmane”, dhe nuk shkonte në kundërshtim me interesat e
saj.
NE KONGRESIN E DYTË TË MANASTIRIT ( 2-3 prill 1910 ).- Kongresi i
filloi dhe i zhvilloi punimet në një gjendje të ndjerë, kur konflikti i shqiptarëve me
xhonturqit për shkak të alfabetit kishte arritur pikën e tij kulmore. Kështu u vendos
të mbahej kongresi ku morën pjesë delegatë të 40 klubeve e shoqërive patriotike.
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Dervish Hima përfaqsonte në Kongres, Klubin e Shqiptarëve “Bashkimi” të
Stambollit. Ai u aktivizua në këtë klub në fund të vitit 1909, pasi u vendos në
Stamboll. Kongresi i filloi punimet me një fjalim që mbajti Dervish Hima duke
dhënë theksin në karakterin mbarë shqiptarë të këtij kongresi74. Në programin prej
10 pikash që u miratuan në Kongres, u kërkua liria e mësimit të gjuhës shqipe,
formimi në Stamboll i një komisioni që do të merrej me botimin e librave shkollore
dhe fjalor në gjuhën shqipe, themelimi i një shkolle në Shkup etj. Hima theksoi
edhe nevojën e madhe që kishte Kosova për këtë shkollë dhe për këtë gazetë shqip.
Në propozim të tij, Kongresi i Dytë i Manastirit vendosi që më 20 qershor të vitit
1910 të mblidhej në Janinë për një Kongres tjetër për të zgjidhur përfundimisht
çështjen e alfabetit75.
Pas përfundimit të punimeve të Kongresit të Dytë të Manastirit, Dervish Hima
shkoi në Korçë, ku qëndroi nga 5-8 prill të 191076. Këtu u prit me gëzim të madh
nga klubi dhe banda e djalërisë së Korçës, që kishte dalë jashtë qytetit, te
“Lendina”. Këtu Hima mbajti një fjalim në të cilin foli edhe për çështjen e alfabetit
arab që u ishte imponuar shqiptarëve nga xhonturqit dhe shprehu besimin se
populli shqiptar do ti thyente
Ata dhe do dilte fitimtar.
MBROJTËS I FLAKTE KRYENGRITJES SË KOSOVËS.-Kundërthëniet e
shqiptarëve me xhonturqit, hapen hendek të thellë midis popullit shqiptar dhe
Stambollit77. Një gjendje veçanërisht e tendosur u krijua në Kosovë, ku pritej vetëm
një shkëndijë që të shpërthente zjarri i kryengritjes popullore. Këtë shkëndijë e dha
Stambolli me urdhrin, të cilin valiu i Kosovës, Masar Beu, një antishqiptar i tërbuar
vendosi në këtë vilajet një regjim shumë të egër ushtarak, dhe duke përdorur forcat
e armatosura filloi të nxirrte nga popullsia taksa të reja. Durimi i fshatarëve dhe
malësorëve kosovarë arriti kulmin, kështu në ditët e para të prillit të 1910 u ngritën
në kryengritje78.
Dervish Hima mori në mbrojtje kryengritësit shqiptare dhe kërkesat e tyre të drejta.
Kështu ndonëse dilte në Stamboll në zemër të Perandorisë gazeta “Shqiptari” iu
përgjigj menjëherë ngjarjeve të mëdha që ndodhen në Shqipëri gjatë kryengritjes,
dhe u bëri jehonë atyre. Nëpërmjet “Shqiptarit”, Hima fshikullonte të gjithë ata
funksionarë osmanë e gazetarë që duan ti paraqesin shqiptarët para opinionit turk e
atij evropian si reaksionarë kurse kryengritjen si antikushtetuese dhe nje përpjekje
”për të kthyer regjimin e vjetër”. Në një varg shkrimesh si “Çfar do të bëhet”, ”Të
mbyllurit e shkollave shqipe”, etj. Hima denoncoi haptazi masakrat dhe
barbarizmat e ushtrisë osmane në Shqipëri, protestoi kundër tyre dhe kërkoi që
qeveria e Stambollit ti jepte fund një orë e më parë kësaj politike. Mirëpo përkrahja
që gazeta ”Shqiptari” i dha kryengritjes të Kosovës u bë shkak për mbylljen e saj.
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Mirëpo Dervishi për këtë nuk u lëkun. Ai në vënd të “Shqiptarit”, filloi të nxirrte në
Stamboll gazetën “Bashkim”, ndërkaq vazhdonte përpjekjet për rimëkëmbjen e
gazettes ”Shqiptari”. Kjo gazetë mbeti e ndaluar vetëm për pak kohë gjatë muajve
tetor-nëntor. Në fund të nëntorit të 1910 në sajë të përpjekjeve të Himës gazeta
filloi të botohet përsëri në Stamboll79.
Nga shkrimet e botuara në “Shqiptari” në janar-shkurt të vitit 1911, po veçojmë dy
artikuj të Dervish Himës, atë me titull “Sulm në Parlament kundër Ismail Qemal
beut, deputet i nderuar i Beratit” dhe “Mjerim në Shqipëri”, të dy në faqen
turqishte të gazetës80. Në të dy shkrimet akuzohej administrate e Sulltanit ndaj
personaliteteve dhe popullit shqiptar. Ai dënoi botërisht aktin e shëmtuar, arrogant
e të pashembullt të deputetit turk, i cili si kusar goditi nga prapashpina plakun e
nderuar shqiptar, Ismail Qemalin, i cili ishte i dërguari dhe i zgjedhuri i pesëdhjetë
mijë shqiptarëve, ti përfaqësojë ata në parlamentin turk. Ky poshtërim u bë shkak
që të ripërtrihhej ajo gjendje e nderë në marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe turqve
që u krijua pas shtypjes së kryengritjes në Shqipërinë e Sipërme.
ÇËSHTJA E MALËSISË, DO TE PASOHET NGA NJË KRYENGRITJE EDHE
ME SHKATËRRIMTARE.- Në pranverë të vitit 1911, arenë e kryengritjes
antiosmane u bë Malësia e Mbishkodrës. Këtu më 24 mars shpërthen Kryengritja e
Malësorëve që vlerësohet si një nga më të mëdhatë në vargun e lëvizjeve të
armatosura shqiptare në fillim të shekullit XX. Në krye të saj u vunë udhëheqësit
popullor Dedë Gjo Luli, Gjekë Marash Luli edhe veprimtarë të tjerë si Ismail
Qemajli, Luigj Gurakuqi. Më 2 prill kundër kryengritësve malësor ishin
përqendruar 20 mijë ushtar turq për ti detyruar të kapitullonin. Por as masakrat e
gjeneralëve osman, nuk e thyen qëndresën e malësorëve që vazhdojnë për rreth 5
muaj, deri në gusht të vitit 191181. Kryengritja e vitit 1911 e gjeti Himën në
Stamboll ku vazhdonte të nxirrte “Shqiptarin”, mirëpo pas gjithë këtyre ngjarjeve
që ndodhen, përsëri e ndaluan paraqitjen e gazetës.
Hima në këtë periudhë botoi librin e përvjetshëm “Shqiptari i ilustruar”. Në këtë
botim bënte thirrje të gjithë atdhetarëve të punonin për bashkimin e shqiptarëve,
për ruajtjen e tërësisë dhe trojeve të tyre amtare. Ky libër qysh në muajin e parë u
kthye në një organ politik. Ndërkaq “Shqiptari” këtë herë nuk qëndroi gjatë i
mbyllur. Në parathënien e tij Hima shkruante se gazeta ”Shqiptari” është lidhur me
shqiptarët dhe do të rrojë sa të rrojë Shqipëria82. Gjatë muajit qershor, Hima
shkruan një numër artikujsh, ku i bënte thirrje qeverisë të miratonte programin që
Shqiptarët e Malësisë i paraqitën ambasadorit të Turqisë në Mal të Zi. Përkrahja që
bëri Hima nëpërmjet gazetës, demaskimin e hapur të politikës xhonturke bëri që
përsëri të mbyllej gazeta “Shqiptari”. Mirëpo tani edhe Dervish Hima që ti shpëtoj
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burgimit largohet nga Turqia dhe shkon në Bukuresht ku qëndron deri në fund të
vitit 1911 dhe fillimin e vitit 191283.
Në letrën që i shkruante Temos më 17 nëntor të 1911, sapo kishte arritur në
Bukuresht ishte takuar me Luigj Gurakuqin, i cili sapo ishte kthyer nga Italia dhe
me Fan Nolin, që vinte nga Peterburgu. Gjatë bisedës së zhvilluar midis tyre, Luigj
Gurakuqi parashtronte idenë e caktimit të një delegacioni shqiptar të kryesuar nga
Ismail Qemali dhe të përbërë prej 9 vjetësh, të përfaqësuar si nga jugu ashtu edhe
nga veriu i Shqipërisë, si dhe kolonitë e mërgimit. Ky delegacion do të ndërmerrte
një udhëtim nëpër Evropë, për të siguruar përkrahjen diplomatike të shteteve
evropiane për çështjen shqiptare. Deri në këtë nuk erdhi pasi së shpejti do të
shpërthente një kryengritje e re, e përgjithshme popullore84.
Në fillim të vitit 1912 Dervish Hima u kthye përsëri në Stamboll85. Këtu në janar të
vitit 1912 me nismën e Ismail Qemalit u mbajt një mbledhje e fshehtë e një grupi
personalitetesh shqiptare, në të cilën u vendos të organizohej kryengritje e
përgjithshme. Dervishi u ngarkua me organizimin e fushatës së zgjedhjeve dhe të
kryengritjes së përgjithshme në Shqipërinë e Mesme dhe atë të Jugut. Në ditët e
para të marsit të 1912 niset nga Stambolli për në Shqipëri. Në fund të marsit, Hima
u gjend në Manastir, prej ku u nis për në Elbasan, Tiranë, Berat, Vlorë e qytete tjera
të Shqipërisë.
Atdhetarët shqiptare u gjenden kështu përball një reaksioni të fortë e të organizuar
xhonturk, i cili përdorte dredhi për përçarjen e shqiptarëve86. Kështu për këtë shkak
në qershor të 1912 u përhap zjarri i kryengritjes në Shqipërinë e Mesme dhe atë të
Jugut. Rol të rëndësishëm, filloi të luante organizata revolucionare “Shqipëria e
zeze për shpëtim”. Tanimë kudo vepronin çetat e armatosura që drejtoheshin nga
komitetet shqiptare. Më 8 korrik shtinë në dorë Krujën, pastaj edhe disa vende
tjera. Për këto arritje të kryengritjes në Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut i shkruan
Hima, Temos në letrën që ia dërgon. Dervish Hima kishte besim të plotë në fitoren
e Kryengritjes së Përgjithshme. ”Këtë herë i shkruan Temos, do t’ia arrijmë”. Ai
luajti nje rol të rëndësishëm në organizimin e kryengritjes në Shqipërinë e Jugut.
Në dokumentet bashkëkohore vihej në dukje se xhonturqit ia atribuonin kryesisht
Himës agjitacionin që bëhej nga Korfuzi për organizimin e një kryengritje të
përgjithshme në Toskëri. Në Korfuz mbërriti në fillim të korrikut edhe Ismail
Qemali me dy djemtë e tij dhe me Luigj Gurakuqin. Këtu duhet të jenë takuar edhe
me Dervish Himën.
KOMANDANT I ÇETËS SË STUDENTËVE .- Në këto rrethana Hima u lidh
me studentët shqiptar, edhe ato që s’kishin kushte për shkollim87. Me nismën e Sali
Gjukës, në prill të vitit 1912 u formua në Selanik Klubi i Ri “Bashkimi”. Në radhët
e tij hynë rreth 145 anëtarë, midis të cilëve edhe nxënësit dhe studentët shqiptarë
mbërritën në Pire. Këtu u bashkuan edhe studentët e ardhur nga Stambolli. Kur
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ndodheshin ende në Pire, morën një telegram nga Hima që i ftonte të takoheshin në
Korfuz, në ditët e para të korrikut u drejtoi shqiptarëve një Manifest, në të cilin u
bënte thirrje të ngriheshin në luftë për çlirimin e vendit. Veprimtaria e Dervish
Himës për ta përgatitur Çetën e studentëve dhe për ta hedhur atë në Shqipërinë e
Jugut ra në sy. Prefekti i Korfuzit thirri Dervishin dhe e njoftoi se me vaporin e
parë do të kalonte nga Korfuzi, do ta niste atë dhe studentët për në Stamboll.
Ndërkohë edhe qeveria turke kërkoi nga Athina që Hima të dëbohej nga Korfuzi.
Në këto rrethana Çeta e studentëve e komanduar nga Hima zbarkoi në bregdetin
shqiptar në Ksamil të Sarandës. Sipas planit të caktuar, Çetat më të armatosura u
vunë në lëvizje drejt Jugut, për në fshatin Kavalikej ku kishte shtëpinë Nimet
Abazi. Tani më Çeta e Himës në çdo fshat e në çdo shtëpi bënin një punë të madhe
propagandistike në të mirë të lëvizjes kombëtare. Megjithatë, kryengritja e
përgjithshme shqiptare e 1912, ndonëse tronditi themelet e sundimit turk në
Shqipëri, nuk solli formimin e një shteti autonom shqiptar. Ndërkaq, monarkitë
fqinje të shqetësuara përpara valës se kryengritjes, u morën vesh njëra me tjetrën
dhe në tetor të vitit 1912 e filluan Luftën Ballkanike, gjatë së cilës pushtuan pjesën
më të madhe të territoreve shqiptare88.
NE MBROJTJE TE PAVARËSISË.- Në këto kushte, atdhetarët më të shquar
shqiptarë të kryesuar nga Ismail Qemali, iu vunë punës për të shpallur Pavarësinë e
Shqipërisë89. Më 5 Nëntor të vitit 1912, me nismën dhe nën kryesinë e tij u
organizua mbledhja e Kolonisë shqiptare të Bukureshtit, e cila formoi një Komitet
drejtues. Gjatë ditëve kur Ismail Qemali me atdhetarët tjerë, pa marrë parasysh
vështirësitë e motit dhe pengesat që i bënin ushtritë osmane, serbe, greke, po
shkonin me shpejtësi drejt Vlorës. Dervish Hima, nxitonte drejt atdheut për të
marrë pjesë në këto akte historike. Megjithatë ai nuk arriti në Vlorë ditën e shënuar,
por u gëzua shumë kur mori lajmin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, më 28
Nëntor 1912 dhe ishte krenar për burrat e atdheut të vet. Por pati edhe disa
ngatërresa,ku nga një letër dërguar Temos, e quan gjendjen shumë të rëndë. Ai
shpreh edhe shqetësime për bisedimet e Konferencës së Ambasadorëve në Londër.
Edhe pse Qeverisë Shqiptare s’iu lejua të marrë pjesë, Ismail Qemali me nismën e
vet, dërgoi atje nje delegacion shqiptar, i cili në fillim të janarit 1913 e paraqiti
Memorandumin e Shqiptarëve90.
Në letrën që Dervishi i shkruan Temos thotë se: ”Do të nisej për në Triestë”91. Këtu
do ta priste Ismail Qemali, me të cilin shpresonte të udhëtonte si anëtar i
delegacionit në Paris, Berlin dhe Londër. Ndërkaq, ai mori pjesë edhe në Kongresin
e Triestes të vitit 1913, ku morën pjesë një numër i madh atdhetarësh, për të
mbrojtur Pavarësinë e Shqipërisë. Kongresi zgjodhi si kryetar Hilë Mosin, kurse
nënkryetar Dervish Himën dhe Faik Konicën. Kongresi u kthye në një Manifest
Kombëtar, ku fjala kryesore e të gjithë shqiptarëve ishte: ”Rroftë Shqipëria”.
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Nga Kongresi iu dërgua,më 4 mars 1913, Konferencës së Ambasadorëve në Londër
një rezolutë, në gjuhën frënge në të cilën parashtroheshin këto kërkesa: t’i jepej
fund bllokadës së brigjeve shqiptare dhe gjendjes së luftës në Shqipëri, t’i
ktheheshin Shqipërisë të gjitha territoret e pushtuara, Kosova, Dibra, viset e tjera
lindore e veriore dhe të mos bëhen zgjërime territoriale të shteteve fqinje në llogari
të tokave shqiptare në Ballkan92.
Shqipërisë së pavarur iu desh të përballonte vështirësitë tepër të mëdha. Gjendja
tejet e vështirë e brendshme dhe e jashtme, në të cilën u ngjend shteti i ri, nuk
mund të mos ndikonte në qëndrimin politik të atdhetarëve shqiptarë. Në këtë
ndikim u gjend edhe Dervish Hima. Pas përfundimit të Kongresit të Triestës,
Dervishi kthehet përsëri në Vjenë ku do të qëndrojë deri në fund të qershorit. Këtu
mori vesh tradhtinë e Esat Pashës që në prill u dorëzoi Shkodrën malazezëve si
edhe vendimet e Konferencës së Londrës për copëtimin e Shqipërisë. Atdhetarët
shqiptarë i dënuan këto si veprime të dëmshme që rrezikonin pavarësinë e vendit
dhe bashkimin kombëtar.
Në fund të vitit 1913, pasi ishte marrë vesh me padronët e tij në Romë, Esat Pasha
kaloi në Durrës, ku iu kundërvu Qeverisë së Ismail Qemalit, këmbënguli që ajo të
shpërndahej dhe, në vend të saj të formonte ai një qeveri të re. Meqë Qeveria e
Vlorës i hodhi poshtë me të drejtë këto kërkesa, Esat Toptani më 13 tetor të vitit
1913 shpall formimin e “Pleqërisë së Durrësir” (Shqipërisë së Mesme) në krye të së
cilës u vu vet. Në veprimtarinë e tij për të rëxuar qeverinë e përkohshme shqiptare,
u përpoqën të përçanin popullin në bazë të ndasive krahinore e fetare93.
Rreth Esatit u grumbulluan çifligarët e mëdhenj të tokave dhe elementet e tjera
feudale që u larguan njëra pas tjetrës nga Qeveria e Vlorës, sepse nuk deshin të
miratonin edhe ato pak masa demokratike dhe antifeudale që Ismail Qemali filloi
t’i ndërmerrte. Në Durrës u mblodhën edhe disa personalitete politike që ishin të
pakënaqur nga Qeveria e Vlorës. Midis tyre qenë Faik Konica, Fadil Pashë Toptani
etj. Këtij grupi iu bashkëngjit për pak kohë edhe Dervish Hima. Kështu, duke iu
bashkangjitur me këtë fushatë kundër Ismail Qemalit Hima bëri një hap të gabuar.
Zhvillimi i mëtejshëm i ngjarjeve dhe forcimi i “Pleqërisë së Durrësit”, gjeti Himën
në Vjenë, ku qëndroi 5-6 javë, prej ku pastaj kthehet përsëri në Shqipëri. Ishte koha
që mund të tërhiqej, megjithatë, në vend që të shkonte në Vlorë pranë Ismail
Qemalit dhe Qeverise së tij, ku ishte vendi i atdhetarëve, të cilit ai ia kishte
kushtuar tërë jetën, luftës për çlirimin e Shqipërisë, ai u vendos në Durrës, pran
“Pleqësisë”. Mirëpo, ndonëse qëndroi për një kohë aty, Hima nuk kishte asgjë të
përbashkët me këta pashallarë e feudalë turkomanë, të cilët i pati demaskuar tërë
jetën e tij94.
Në vjeshtë të vitit 1914, duke menduar se ishin krijuar mundësitë për hapjen e
shkollave shqipe, iu kushtua problemeve të arsimit në Durrës. Dervishi synonte t’i
jepte fund përdorimit të teksteve në gjuhën turke. Hima u bind shumë shpejt se në
viset e kontrolluara nga Esat Pasha, nuk mund të bëhej fjalë për çeljen e shkollave
92
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shqipe. Në janar të 1914, Dervishi hodhi poshtë ofertën që ia bëri Esati për të marrë
përsipër gazetën “Ushëtima e Krujës”. Këtë e bëri ngase nuk deshi të shëndrrohej
në një zëdhënës i tij dhe “Pleqërisë së Durrësit”.
Ardhja e Princ Vidit dhe ngjarjet që ndodhen më pas i thellonin më shumë
kontradiktat midis tyre dhe do të çonin në konflikte të hapura. Princ Vidi nuk qe
tjetër veç se një gërmadhë historike mesjetare, zbriti në Durrës më 7 mars të vitit
191495. Megjithatë, në rrethanat tepër të vështira, në të cilat u gjend shteti shqiptar,
qarqet patriotike e priten me entuziazëm ardhjen e Vidit. Një ndikim të madh në
qeverinë e Vidit, kishte Esat Toptani, që zuri postet e Ministrit të luftës dhe të
punëve të brendshme. Gjendja politike në vend u acarua edhe më tepër për shkak të
shpërthimit të Kryengritjes fshatare kundër Princ Vidit, Mirëpo, atdhetarët morën
ofensivë dhe kështu u bë dëbimi i Esat Pashës. Dervishi qëndroi në Durrës për pak
kohe, sa mbeti Qeveria e Vidit. Në këtë kohë, kjo qeveri u vu në një pozitë tepër të
vështirë. Në këto rrethana i vunë përballë kryengritësve shqiptarë që po
përgatiteshin të sulmonin Durrësin. Vidi më 3 shtator 1914 e lëshoi Shqipërinë.
Vitet 1914-1918 ishin nga më të vështirat për popullin shqiptar. Në këtë kohë,
Shqipëria ishte shndërruar në arenë e veprimeve luftarake. Në disa artikuj që
shkruan Dervishi tregon: ”Ne po shohim se sërbet nuk respektojnë asnjë princip të
Kombeve në Gadishullin Ballkanik dhe shtypin gjatë rrugës së tyre të gjithë ata që
nuk i nënshtrohen vullnetit të tyre, parimi i shkombëtarizimit të kombeve. Mirëpo,
në fund të 1915 dhe fillimi i 1916, megjithëse u larguan ushtritë serbe, Shqipëria
mbeti përsëri arenë e veprimeve luftarake. Ushtritë Austro-Hungareze, në ndjekje
të ushtrive serbe, pushtuan Shkodrën, Tiranën, Elbasanin. Me pushtimin e një pjese
të vendit nga forcat austro-hungareze edhe Dervish Hima u kthye në Shqipëri, u
vendos në Elbasan. Me nismën e atdhetarëve elbasanas, më 28 Nëntor të vitit 1917,
u kremtua në Elbasan Shpallja e pavarësisë96.
Dervish Hima dha ndihmesën e tij edhe në hapjen e shkollave. U hap shkolla
Normale e Elbasanit. Kjo nismë pati jehonë në popullsinë e këtij qyteti. Po në janar
Hima bashkë me përpjekjet e intelektualëve tjerë formuan ”Shoqërinë letrare” që iu
kushtua veprimtarisë letrare artistike. Gjatë qëndrimit në Elbasan, Hima pati edhe
një ndryshim në jetën e tij. Në janar të 1918 u martua me mbesën e Iljaz Pashë
Dibrës, Zejnepe Qoku, me të cilën kishte qenë njohur qysh në periudhën e
Kongresit të Dibrës, kur qe vendosur në familjen e saj. Dervishi qëndroi në Elbasan
deri në fund të Luftës së Parë Botërore. Në nëntor të 1918, me fitoren e Antantës,
largohet nga Shqipëria, e vendoset për pak kohë në Vjenë97
Dervish Hima është kthyer në Shqipëri (Tiranë) në vitin 192198. Nga shtypi
mësojmë se më 13 gusht të 1921, ka marrë pjesë në një manifestim që u organizua
në Tiranë për të pritur “albanofilin e çmueshëm Euyhen Pitardi” (Eugen Pitard),
antropolog i njohur zviceran, i cili erdhi në Shqipëri për studime shkencore.
Ndërkaq, në vend po ndodhnin ndryshime që çuan për një kohë në forcimin e
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pozitave të Ahmet Zogut. Në gjysmën e dytë të vitit 1921, ashpërsohet lufta
politike midis forcave demokratike, ku bënin pjesë Fan Noli, Luigj Gurakuqi,
Hasan Prishtina, Bajram Curri, që synonin demokratizimin e vendit, forcimin e
pavarësisë së Shqipërisë, kundër ndërhyrjeve të forcave jugosllave, në të cilat po
merrte epërsi grupi i Ahmet Zogut.
Pakënaqësia e masave popullore ndaj Qeverisë përfshin forcat e ndryshme politike,
bërthamën e të cilave e përbënin elementet demokratike. Edhe në këto rrethana,
Hima nuk ndejti duarkryq. Në Manifestin popullor që u mbajt në 9 mars, ai bëri
propagandë në favor të kryengritjes dhe deklaroi se ”Vëllezërit tanë ndodhen në
zjarr” dhe se “për t’i dhënë fund kësaj gjendjeje qeveria duhej të jepte dorëheqje
ose të rrëzohet”. Menjëherë pas këtyre deklaratave, po më 9 mars të 1922, Hima u
arrestua nga forcat ushtarake zogiste. Kështu, pasi qëndroi 40 ditë në hetuesi, më
21 prill 192299, ai do të dënohet me 5 vjet burgim, të cilin do ta vuante në
Kështjellën e Gjirokastrës. Kur në korrik, gjykata ushtarake e Tiranës i paraqiti
Ministrisë së Brendshme propozimin për lirimin e 20 të burgosurve, Ahmet Zogu e
miratoi faljen e 19, përveç të Himës. Ai u lirua pas amnistisë që u bë më 9 qershor,
kur u liruan 79 persona, kundërshtarë politik të Ahmet Zogut. Pas lirimit në vitin
1924, ai u emërua drejtor i shtypit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme. Me gjithë
kushtet e vështira, Hima bëri të gjithë përpjekjet për të respektuar lirinë e shtypit.
Nëpërmjet shtypit, demaskoi komplotin e Ahmet Zogut. Mirëpo rrëzimi i Qeverisë
së Nolit dhe shtypja e Revolucionit të qershorit nga forcat e Zogut, shënuan fundin
e veprimtarisë së Dervish Himës si drejtor i zyrës së shtypit. Tanimë për të ishin
mbyllur jo vetëm dyert e administratës shtetërore, por edhe çdo mundësi për të
vijuar veprimtarinë e lirë e të pavarur publicistike, sepse me ligjet e vendosura
ndalohej çdo organ shtypi që binte ndesh me regjimin. Hima lëngon gjatë nga një
sëmundje e rëndë e zemrës dhe veshkave100. Në shtratin e vdekjes e gjeti Ibrahim
Temoja, i cili erdhi enkas për të në Tiranë. Dervish Hima vdiq në Tiranë, më 21
maj të vitit 1928. Shokët dhe bashkëpunëtorët e tij shkruanin atë ditë se: ”e kemi
dashur si vëllanë tonë, patriotin e ndershëm, trimin, luftëtarin e penës dhe
diplomatin e shkëlqyer dhe se nuk do ta harrojmë asnjë herë”101.
Dervish Hima u bë realitet i ëndrrave të bashkëkohësve të tij. Vendosja e regjimit
demokratik e pluralist në Shqipëri, krijoi të gjitha mundësitë për të ngritur në lartësi
të reja emrin dhe veprën e rilindësve dhe të të gjithë luftëtarëve të tjerë të shquar
demokrat, midis të cilëve dhe atë të Dervish Himës. Jeta dhe vepra e tij do të
shërbejnë si shembull frymëzimi për brezat sot e në të ardhmen.
Me dekretin e Presidentit të Shqipërisë, Sali Berisha, më 26 janar 1993, Dervish
Himës iu dha Urdhri i Lirisë i Klasit të Parë102.
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NAIM HALIMI

MASAKRAT SERBE MBI POPULLSINË
SHQIPTARE TË MAQEDONISË NË PRAG TË
SHPALLJES SË PAVARSISË SË SHQIPËRISË
Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912, ndonëse përfundoi me çlirimin e
gjithë qyteteve të Kosovës, të Vilajetit të Kosovës, të Shkupit kryeqytet i këtij
Vilajeti, qytetit më të madh me shqiptarë dhe të shqiptarëve në Ballkan, si dhe të
disa qyteteve të vilajeteve të tjera shqiptare, nuk e arriti qëllimin që kishte, çlirimin
e të gjitha tokave shqiptare dhe Shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, edhe pse një
përpjekje e tillë u bë nga Hasan Prishtina me atdhetarë dhe bashkëluftëtarë, në
Shkup. Ky shans që erdhi në Shkup të Shpallet Pavarësia e Shqipërisë në katër
vilajete e që u lëshua, nuk u realizua për shkak të ndikimit të dorës së fortë të
Moskës, Beogradit dhe Athinës nuk kishte ardhur asnjëherë më parë e as nuk do të
vinte deri në ditët e mëvonshme. Në fakt në Shkup, në vendin dhe në kohën e duhur
(pranverë-vjeshtë1912), nuk u arrit Shpallej Pavarësia e Shqipërisë, ajo që më së
shumti u duhej shqiptarëve, për të cilën kishin punuar e luftuar gjenerata të tëra me
vite, me të cilën do të sigurohej një dokument i cili do të dëshmonte në
Konferencën ndërkombëtare që do të pasonte, se shqiptarët vetë e kishin çliruar
vendin e tyre, ishin pavarësuar dhe e kishin Shpallur Pavarësinë e Shqipërisë,
ngjarje e cila më lehtë do të çonte në pranimin e një shteti të pavarur kombëtar
shqiptar me kufij të përcaktuar e të njohur nga Perandoria Osmane dhe nga faktorët
ndërkombëtarë. Një përfundim i tillë që nuk i përgjigjej aspak zhvillimit
ngadhënjimtar të kryengritjes, pati rrjedhoja tepër të rënda për të ardhmen e tokave
dhe kombit shqiptar. Kështu, fillimi i Luftës së parë Ballkanike në tetor të vitit
1912, i gjeti shqiptarët të paorganizuar në shtetin e tyre kombëtar dhe në suazat e
një Perandorie siç ishte ajo Osmane, e shthurur politikisht dhe ushtarakisht, e
rrënuar ekonomikisht dhe e shndërruar në një vegël në duart e Fuqive të Mëdha.
Gjatë krizës së re ballkanike të këtij viti shqiptarët qenë të pambrojtur si në planin
e brendshëm, ashtu edhe në rrafshin kombëtar e ndërkombëtar.
Ndërkaq Shtetet Ballkanike (Serbia, Greqia, Mali i Zi dhe Bullgaria) të përkrahura
nga Rusia, shpejtuan të përfundonin aleancën midis tyre, për të cilën kishin punuar
para shumë vjetësh, duke filluar nga 1891, e sidomos gjatë viteve 1911-1912.1 Me
1
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traktatin serbo-bullgar të 13 marsit 1912 u hodhën bazat e Aleancës Ballkanike.
Ky traktat u plotësua më tej me një marrëveshje verbale, që u arrit në shtator 1912,
midis Malit të Zi dhe Bullgarisë, për një veprim ushtarak të përbashkët kundër
Perandorisë Osmane dhe me marrëveshjen ushtarako-politike, që u nënshkrua
midis Serbisë dhe Malit të Zi në Zvicër, më 6 tetor 1912. Në shtator të vitit 1912
Serbia përfundoi Traktatin e Aleancës me Greqinë, për të cilën u zhvilluan
bisedime gjatë gjithë atij viti. Kuadri i Aleancës Ballkanike u mbyll me
marrëveshjen sekrete ndërmjet Bullgarisë dhe Greqisë në maj 1912.2
Edhe pse formalisht Aleanca Ballkanike u nënshkrua në emër të luftës për çlirimin
e popujve që vuanin ende nën sundimin e Perandorisë Osmane, (pjesa e parë e
planit për zgjerimin e sundimit rus në Ballkan) përmbajtja e saj e vërtetë ishte
agresive, pushtuese dhe shfarosëse, sidomos për shqiptarët. Në të gjithë
marrëveshjet e kësaj aleance Shqipëria nuk njihej si një faktor i pavarur dhe si
aleate në luftën kundër Perandorisë Osmane, që ishte një armik i përbashkët i të
gjithë popujve të shtypur, por si një plaçkë tregu dhe e luftës që po përgatitej, e cila
do të ndahej ndërmjet shteteve ballkanike. Qëndrimi armiqësor që këto shtete
mbajtën ndaj kërkesave autonome të shqiptarëve gjatë kryengritjes së vitit 1912
dhe ndërhyrjet e ministrit të jashtëm të Serbisë (Spallajkoviq) dhe të kryeministrit
të Bullgarisë (Geshov) në verën dhe shtatorin e vitit 1912 pranë Stambollit dhe
Fuqive të Mëdha, për të mos lejuar që shqiptarëve t’u jepeshin të drejtat e kërkuara,
dëshmonte për thelbin antishqiptar të politikës së tyre Ballkanike dhe të Aleancës
Ballkanike. Ndërsa Nikolla Pashiqi, që erdhi në pushtet më 12 shtator 1912,
urdhëroi përfaqësuesit diplomatikë të Serbisë në vendet e Evropës që të punonin
për të bindur qeveritë evropiane për ”drejtësinë” e pretendimeve të Beogradit ndaj
territoreve shqiptare në të ashtuquajturën “Stara Serbia” në kufijtë e së cilës
përfshinin Vilajetin e Kosovës dhe një pjesë të mirë të atij të Shkodrës deri në
Shkumbin, Durrës e Shëngjin në Shqipërinë e Mesme (deri ku Rusia i planifikonte
kufijtë e carizmit në perëndim). Serbia, aleati kryesor i Rusisë në Ballkan, prej
kohësh (nga viti 1897) kishte përgatitur planin e veprimeve ushtarake për luftën në
Ballkan, sipas së cilës ushtria e saj duhej të arrinte deri në kufijtë e saj “natyrorë”
në ujërat e ngrohta, në Detin e Bardhë (Egje) dhe në Detin Adriatik”. Për këtë
qëllim ishin caktuar gjithashtu edhe veprimet konkrete ushtarake që do të
ndërmerreshin në tokat shqiptare, nga Llapi e Kumanova deri në Elbasan e Durrës.
Serbia arriti të hidhte në këtë luftë një ushtri të përgjithshme prej 286.000 vetash,si
dhe formacione të tjera ushtarake, që kishin rreth 60.000 ushtarë,të pajisur me armë
më moderne të asaj kohe, me 230 mitraloza dhe 544 topa. Serbia kishte në këmbë
tri armata, me rreth 350.000 ushtarë të këmbësorisë, përveç forcave të Javorit dhe
Ibrit, pa i llogaritur grupet çetnike paramilitare të popullsisë sllave nëpër fshatra ku
jetonin vetë ose të përzier me shqiptarë përskaj vijës kufitare, që përkraheshin dhe
ishin armatosur prej tyre.3 Lufta e parë Ballkanike filloi më 8 tetor, kur Mali i Zi i
shpalli luftë Perandorisë osmane dhe i sulmoi tokat shqiptare në veri. Më 17 tetor
2
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asaj i shpallën luftë Serbia dhe Bullgaria, ndërsa më 18 tetor edhe Greqia. Sado që
zyrtarisht lufta iu shpall Perandorisë Osmane, në realitet veprimet ushtarake filluan
në territorin shqiptar dhe kundër Shqipërisë. Me këtë ngjarje filloi për popullin
shqiptar një nga periudhat më të rënda të historisë së tij, kuptohet edhe për
shqiptarët të cilët jetonin në trojet e tyre etnike, që sot shtrihen në Maqedoni, (nga
Kumanova në Dibër) që i solli pasoja tragjike, të cilat nuk ka mundur t’i kapërcejë
deri në ditët tona. Kështu, me fillimin e Luftës së parë Ballkanike populli shqiptar
para së gjithash i Vilajetit të Kosovës, i viseve Lindore të Shqipërisë, u gjend
përballë forcave të shumta të shtetit Serb, i cili hodhi këtu ushtrinë e tij kryesore.
Serbia ende pa i shpallur luftë Perandorisë Osmane më 15 tetor, përqendroi në
kufijtë verilindorë dhe lindorë të Shqipërisë (të Kosovës, Luginës së Preshevës dhe
të Kumanovës) Armatën e parë, të përbërë nga 132.000 ushtarë dhe të komanduar
nga princi Aleksandër, e cila u vendos në luginën e Moravës Jugore, në krahinën e
Vranjës, si dhe Armatën e tretë, me një efektiv prej 76.000 ushtarësh, të komanduar
nga gjenerali Bozhidar Jankoviq, që zuri vend në zonën e Toplicës, Merdarit dhe
Medvegjës. Kurse ushtria e Ibrit e përbërë nga 25.000 veta dhe e komanduar nga
gjenerali Mihail Zhivkoviqi, u përqendrua në zonën e Rashkës. Ishte paraparë po
ashtu që Armata e parë së bashku me grupet e çetnikëve që do t’u paraprinin atyre
të sulmonte në drejtimin Moravë-Vardar, Manastir-Durrsë, ndërsa Armata e tretë
në krahun e djathtë në drejtim të Kosovës, në Prokuplje - Prishtinë-Lumë-Durrsë.
Në këtë mënyrë Serbia planifikonte ta pushtonte pjesën më të madhe të Shqipërisë
duke sulmuar shpejt para se Qeveria Osmane ta bënte mobilizimin e përgjithshëm.4
Fillimi i luftës i vuri shqiptarët në një situatë tepër të ndërlikuar. Ata duke e pasur
ende armikun shekullor osman në vatër, u gjetën përballë pushtuesve të rinj serbë,
malazias e grekë që sulmuan tokat e tyre nga të gjitha anët. Ndonëse u mungonte
një organizim në shkallë kombëtare, shqiptarët të udhëhequr nga personalitetet e
tyre më të shquara, si Ismail Qemali, Luigj Gurakuqi, Hasan Prishtina, Bajram
Curri, Isa Boletini, Idriz Seferi, Sali Gjuka e shumë të tjerë, u orientuan drejt në
këtë situatë të vështirë për fatet e atdheut. Ata më nuk mund të pranonin të
bashkëpunonin me pushtuesit e rinj, pavarësisht premtimeve të tyre demagogjike,
por nuk mund ta lidhnin fatin as me sundimtarin e tyre të vjetër,m me Perandorinë
Osmane, e cila ishte në prag të shkatërrimit nga Luftërat Ballkanike. Pra, zgjodhën
rrugën më të drejtë, por më të vështirë, për të luftuar me pushtuesit rinj, për t’u
ndarë nga sunduesit e vjetër dhe për ta krijuar shtetin e tyre kombëtarë të pavarur
në kufijtë e tij etnikë.
Po sa u kuptua lajmi për fillimin e luftës në kufijtë me Serbinë, u grumbulluan
vullnetarët shqiptarë dhe së bashku me prijësit e tyre shkuan në kufi për mbrojtjen e
atdheut të rrezikuar. Hasan Prishtina shkoi në veri të Prishtinës, Bajram Curri në
Gjakovë, Plavë e Guci, Isa Boletini në krahinën e Mitrovicës dhe Llapit, e Idriz
Seferi në verilindje të Gjilanit në zonën kufitare Merdar-Bujanoc-Preshevë4

.Thoma Murzaka, punim i përm.f.110-111.Historia e Shqipërisë,Tiranë,1984,f.491492,481-493. .R.Abdyli, Burim i pashtershëm i energjisë kombëtare, në,,Flaka e
Vëllazërimit”, Shkup ,26 nëntor 1994. Akte të Rilindjes Kombëtare
Shqiptare,Tiranë,1978,D.169,f.255-260.
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Kumanovë. Derisa udhëheqësit kryesorë po luftonin në zonat kufitare, në Shkup u
mbajt një mbledhje e parisë shqiptare jo vetëm të Shkupit, më 14 tetor 1912 në
shtëpinë e Sali Gjukës nën udhëheqjen e Nexhip Dragës, në të cilën pasi ishte
marrë edhe mendimi i udhëheqësve kryesorë të Lëvizjes Kombëtare: Hasan
Prishtinës, Idriz Seferit, Bajram Currit etj., u vendos që në situatën e re shqiptarët të
vazhdojnë luftën kundër pushtuesve të rinj serbë, të ndahen nga sunduesi i vjetër
turk dhe ta krijojnë shtetin e tyre të ri e të pavarur, dhe për këto vendime me anë të
një deklarate t’i njoftojnë Fuqitë e Mëdha, dhe caktuan një komision për të shkuar
në të gjitha viset shqiptare për të zgjedhur delegatë për një Kuvend gjithëkombëtar
ku do të vendoset për fatet e atdheut respektivisht për të shpallur pavarësinë e
Shqipërisë.5 Para një situate të tillë, Qeveria osmane u gjet në pozitë shumë të
vështirë. Ajo me vonesë e shpalli mobilizimin, pasi kishin përfunduar betejat për
fazën e parë të luftimeve në Shqipëri. Të pasuksesshme ishin edhe përpjekjet e saj
për mobilizimin e ushtarëve shqiptarë, sepse shqiptarët tani luftonin për vete nën
udhëheqjen e prijësve të tyre popullorë, për mbrojtjen e trojeve të tyre etnike, pra u
organizuan për të luftuar kundër të dy pushtuesve, kundër Serbisë dhe kundër
Turqisë. Kështu, Armata turke e Vardarit, që duhej t’u kundërvihej forcave më të
shumta serbe, arrin të sigurojë vetëm 65.000 ushtarë, përballë Armatës së tretë
serbe prej 76.000 ushtarësh. Edhe në zonën kufitare ku zhvilloheshin luftime, në
rajonin e Toplicës, të Merdarit dhe të Medvegjës, Bujanocit e Preshevës, Komanda
Turke përqendroi vetëm 16.000-17.000 ushtarë. Shikuar realisht fitoret e turqve
ishin të pasigurta, sepse raporti i forcave këtu ishte 4 me 1 në favor të Armatës së
tretë serbe. Qeveria Osmane armët e premtuara shqiptarëve për luftë në rast nevoje
si shkruante gjenerali osman Ahmet Hamdi, pjesëmarrës në këto luftime, nuk
guxoi t’ua shpërndante, sepse kishte frikë prej tyre. Në këto rrethana shqiptarët u
lanë të vetmuar, pa armë dhe në mëshirën e fatit, të organizuar e të armatosur vetë
nga armët e blera nga kontrabandat e ndryshme dhe nga ato që u merreshin nga
ushtarët (serbë e turq) që iknin apo mundeshin në fushë beteja. Popullsia shqiptare
e zonës kufitare me komandant popullor dhe me vullnetarët shqiptarë, luftoi me
trimëri të rrallë në gjithë vijën kufitare me Serbinë, por mungesa e municionit dhe
epërsia numerike e pakrahasueshme e serbëve i detyroi shqiptarët të tërhiqeshin në
Bujanoc, Tërnovc, e drejtë Preshevës e Kumanovës. Qëndresë e ashpër iu bë
agresorëve serbë në Grykën e Konçulit, ndërsa Gjilani u pushtua vetëm pas thyerjes
së qëndresës më 24 tetor.6
Pas pushtimit të Gjilanit e Prishtinës ushtria serbe filloi veprime në përmasa më të
mëdha në trevën e Karadakut, (vatrës së zjarrtë të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare),
që kishin për qëllim pushtimin e Ferizajt, Kaçanikut, Preshevës, Kumanovës dhe
5

.HHSt,A,PA,A,Shkup,18 tetor 1912,nr.118.Arben Puto,Pavarsia e Shqipërisë dhe
Diplomacia
e
Fuqive
të
Mëdha,Tiranë,1968,f.102.HHSt,A,PA,Shkup,8
tetor
1912,nr.67.Shih edhe:Kujtimet e kapitnit,Ahmet Hamdi për Luftën e Parë Ballkanike dhe
shqiptarët.Si duhet të jetë Shteti Shqiptar,Orhanie,19220,Cituar sipas: “Gjurmime
Albanologjike, Seria Historike, Prishtinë, Nr.15,1985,f.315.Xh.Shala, Marrëdhëniet
shqiptaro-serbe 1912-111918, Prishtinë, 1990,f.54-57.
6
.B.Ratkoviq, punim i përm.f.333,467,809.,,Politika Beograd,13 tetor
1912.,,Vardar,,Shkup,Nr.79,26 tetor 1912.
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Shkupit, për të vazhduar më tej drejt jugut dhe drejt pjesës perëndimore të
Shqipërisë. Për të realizuar këtë qëllim komanda serbe urdhëroi natën e 23-24
tetorit Armatën e tretë që të hidhte njësitë e saj në marshim drejt Shkupit dhe
Kumanovës. Edhe përkundër qëndresës së madhe që bënë shqiptarët në Ferizaj e
Kaçanik, pa përkrahjen e ushtrisë turke, e cila para lufte ishte larguar nga këndej,
serbët i morën këto qytete dhe ia mësynë Shkupit, duke masakruar popullatën
shqiptare atje. Beteja më e madhe në trevën e sotme të shqiptarëve në Maqedoninë
veriore u bë në Kumanovë. Beteja e Kumanovës, që u bë pranë Kumanovës, në
hapësirën midis Karadakut dhe Kozjakut, më hollësisht midis fshatrave: Llojan,
Tabanovc, Karabiçan, Nikulan, Strezovcë, Çetircë, e në lartësinë Zebërnjakë, ku
më vonë (1938) Serbia ngre përmendore për të kujtuar këtë fitore, ndërsa Bullgaria
e prish duke mos e njohur (1942).7 Beteja e Kumanovës për serbët kishte rëndësi të
madhe sepse ua hapte rrugën atyre në pushtimet e mëtutjeshme drejt Shkupit,
Manastirit dhe Durrsit. Ndërsa komanda ushtarake turke në këtë betejë shihte
ndaljen e ushtrisë serbe në territoret që i sundonte ajo, ndërsa shqiptarët shihnin
momentin e shkëputjes nga Turqia, por edhe ndaljen e pushtimeve të tokave të tyre
nga Serbia. Nga ana serbe në betejën e Kumanovës u hodhën forcat e Armatës së
parë, të përbëra prej 126.000 vetash, por vetëm me 90.000 luftëtarë, ndërsa Armata
turke e Vardarit kishte një efektiv të përgjithshëm prej 86.000 vetash, me 50.000
luftëtarë. Midis tyre kishte edhe disa mijëra ushtarë shqiptarë, përveç forcave
vullnetare të grumbulluara nga treva e Kumnaovës, Karadakut e Kosovës rreth
4.000. Ushtria serbe kishte dy herë më shumë ushtarë se ushtria turke e po ashtu në
momentin e fillimit të luftës ishte pozicionuar në vende strategjike shumë më të
përshtatshme se ajo turke nga veriu drejt jugut në lartësira në pika strategjike.
Ushtria turke ishte radhitur në vijën e frontit përpara qytetit, andej lumit, përballë
forcave serbe nga jugu drejt veriut në ultësira në pika më pak strategjike, ndërsa
forcat shqiptare kishin zënë vijën e frontit në vendet më strategjike nga perëndimi
drejt lindjes, nga ku shtriheshin vendbanimet shqiptare: Llojan-Kumanovë për t’u
mbrojtur nga të dy ushtritë. Në ditën e parë të luftimeve ( 23 tetor) ushtria turke
edhe pse hodhi në luftë shumicën e ushtrisë, nuk arriti fitore, ndërsa në ditën e dytë
( 24 tetor ) pësoi disfatë dhe u largua nga fushëbeteja pa plan të mbrojtjes dhe
tërheqjes duke lënë shumë të vrarë e të zënë robër. Ahmet Hamdi, pjesëmarrës i
këtyre ngjarjeve, shkruante se komanda turke gaboi që zgjodhi këtë vend për luftë,
sepse Kumanova nuk i plotësonte kushtet ushtarako-strategjike për mbrojtje.
Mandej ushtria turke nuk ishte e përgatitur mirë për luftë, mobilizimi nuk ishte bërë
në kohë, mungonte ushqimi, disiplina etj., madje edhe udhëheqësit ushtarakë nuk
ishin të interesuar që të fitojnë, nuk kishin bërë përgatitjen e planeve të ushtrisë për
sulm dhe tërheqje të artilerisë e të këmbësorisë etj. Shumë prej tyre ishin të
interesuar të humbte Turqia e të fitonte Serbia. Madje disa si gjenerali Xhavit Pasha
që ishte antishqiptar i përbetuar haptazi thoshte se ,,me sy nuk dua t’i shoh
shqiptarët e Shqipërinë dhe se tokat e tyre më mirë është t’i jepen Serbisë e Greqisë
se sa shqiptarëve dhe Shqipëris”. Oficeri turk Zeqir Pasha në kujtimet e tij shkruan
7

. Skender Luarasi, Isa Boletini,Tiranë. 1971,f.190-200. Xh.Shala, punim i përm.,f.55-58.
Miodrag Gjergjeviq, Kumanovska bitka, Beograd,1937,f.21-22.
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se: me trimëri të rrallë luftuan në këtë betejë vetëm shqiptarët, shumë prej të cilëve
ranë dëshmorë për t’i mbrojtur trojet e tyre stërgjyshore nga pushtuesit serbë dhe
nga fronti i luftës u tërhoqën vetëm pasi u largua ushtria turke, për t’i mbrojtur
vatrat e tyre nga sulmet plaçkitëse e vrastare të Serbisë. Në betejën e Kumanovës u
vranë pothuajse të gjithë shqiptarët. Ata që mbetën gjallë u kthyen në familjet e
tyre për ta mbrojtur pragun e shtëpisë nga ushtria vrastare e Serbisë.
Masakrat serbe që kishin filluar nga kufiri në Ristovc u rritën edhe më shumë pas
Betejës së Kumanovës. Masakra të mëdha u bënë në Karadak, u dogjën rreth 100
fshatra me mbi 1.000 shtëpi dhe u vranë e u masakruan me mijëra njerëz, gra, pleq
e fëmijë, shumë prej tyre u dogjën të gjallë në shtëpi si rasti i nënës së Kosum
Seferit, Hamide Stublla-Seferi.8 Shqiptarët u vranë kudo që u takuan në rrugë, arë,
mal, mulli, shtëpi, xhami etj. Provuan t’ua ndërrojnë fenë dhe emrat nga shqiptarë
myslimanë në sllavë ortodoksë. Ata që nuk pranuan u varrosën të gjallë si Hysë
Çeliku e shumë të tjerë. Qëllimi i ushtrisë serbe ishte shfarosja e shqiptarëve.
Shtypi shqiptar dhe i huaj atëherë shkruante se serbët po vënë në jetë programin
zyrtar për shfarosjen e shqiptarëve. Kështu vepruan. Ku do që shkelën në fshatrat
dhe qytetet e shqiptarëve, serbët mbollën vdekje dhe shkatërrime. Lugina e
Moravës dhe e Vardarit u kthyen në “park gjuetie” kundër shqiptarëve. Shumë
shtëpi e plevne u dogjën, ndërsa gjëja e gjallë u plaçkit dhe u çua në Serbi, si
plaçkë e luftës. Populli që shpëtoi nga masakrat u strehua për një kohë të gjatë në
thellësitë e maleve të Karadakut, të Sharrit dhe në Shkup, u shpresonin se do të
shpëtonin, por edhe atje i pret vdekja. Në Kumanovë u vranë 500 shqiptarë në një
vend, në Sokollanë 600 të tjerë, përballë Monopolit, 8000 afër Stacionit
hekurudhorë e në shumë vende të tjera. Shumë nga banorët e kësaj treve, duke
qenë të vetëdijshëm për egërsinë dhe gjenocidin që ushtria serbe kishte ushtruar
gjatë viteve 1877-1878 në territoret shqiptare të Toplicës dhe Jabllanicës, u
tërhoqën para se serbët të futeshin në Shkup. Shtëpitë e lëna bosh u plaçkitën dhe u
dogjën në shumë fshatra shqiptare të Kumanovës. Fshati Barrë u dogj i tëri me 70
shtëpi dhe u zhduk me themel. Në fshatin Grushinë 17 fëmijë ua morën nënave prej
dore dhe i prenë. Për të penguar depërtimin e shqiptarëve në Shkup, ushtria serbe u
vendos në fshatin Buçin të banuar me sllavë, dhe duke ua zënë rrugën shqiptarëve
që shkonin në Shkup te Kulla e Buçukut (ngushticë ku kalonte rruga kryesore e
cila patjetër duhej të kalohej) i ndanë burrat nga gratë dhe i vranë 3.000 shqiptarë
të pafajshëm, shumica e të cilëve u therën me bajoneta, shumë femra u plaçkitën
dhe u dhunuan. Këto ngjarje trishtuese mbi shqiptarët e kësaj zone populli ende i
ruan të freskëta në kujtesën e tij. Lidhur me këto ngjarje në atë kohë informonte
edhe shtypi ndërkombëtar: “Dajly Cronicle” më 12 nëntor shkruante se në afërsi të
Shkupit janë therur 2.000 shqiptarë, ndërsa korrespodenti i gazetës daneze “Riget”
shkruante: “Ushtria serbe po bën kërdi në bazë të rrëfimeve të oficerëve dhe
ushtarëve në mes të Kumanovës dhe Shkupit ku janë vrarë rreth 3.000 shqiptarë.
Fshatrat shqiptare janë rrethuar dhe janë djegur dhe më pastaj njerëzit janë nxjerrë
8

.A.Hamdi, punim i përm., f.315-316. M.Gjorgjeviq, punim i përm.25-76. Naim
Halimi,Lëvizja Kombëtare Shshqiptare në trevën e Karadkut 1908-1912,
Kumanovë,2001,f272-277.Boucancille,Laguerrre Ballkanique 1912-1913,Paris,1914,f.105.
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nga shtëpitë dhe janë vrarë si minj”. Këto vrasje e sjellje përbuzëse ndaj
shqiptarëve liridashës i lejonte vetëm logjika dhe morali i poshtër i pushtuesit serb.
Për këtë flet qartë edhe konstatimi i princit Aleksie Karagjorgjeviq, kur fliste për
shqiptarët e zënë robër në rrethina të Kumanovës, të cilëve nga maltretimet ua
kishin lanë vetëm shpirtin: “Unë dëshiroj vetëm që këtu të vijnë disa mijëra njerëz
evropianë me përgjegjësi e të shohin shqiptarët, të cilët ne i kemi zënë robër, dhe
ata të binden se këta njerëz mezi mund të quhen njerëz dhe të fitojnë bindjen se
Ballkani patjetër duhet të spastrohet nga këto egërsira”. Çfarë poshtërsie. Edhe
fshati Luboten rrëzë malësisë së Shkupit u vra e u dogj. Në rrethin e Shkupi ushtria
serbe kishte hapë disa kampe (llogore) për shqiptarët, ku keqtrajtoheshin e vriteshin
çdo ditë e natë shqiptarët. Në Kampin e Butelit afër Shkupit ushtria serbe kishte
grumbulluar mbi 15 mijë shqiptarë ku i maltretoi në forma të ndryshme, derisa
Kadri Abazi me sopat ia shkurtoi kokën si zogut komandantit serb Bashiqit, kur ky
tentoi ta turpëronte një femër shqiptare.9 Masakrat serbe u bënë edhe në fshatra të
tjerë e në vetë Shkupin, i cili u pushtua pa luftë më 25 tetor 1912 si rezultat i
politikës dhe diplomacisë së fshehtë që kishin bërë sllavët me xhonturqit, të cilët
më parë kishin penguar Pavarësinë e Shqipërisë nga çlirimtarët shqiptarë.
Bashkëkohësit shkruanin se gjendja në Shkup ishte e tmerrshme. Bastiseshin
shtëpitë e shqiptarëve dhe po t’u gjendeshin armë vriteshin në vend. Shqiptarët
vriteshin edhe atëherë kur nuk kishin armë, vetëm se ishin shqiptarë. Vetëm në një
ditë serbët vranë në këtë qytet 36 shqiptarë. Nuk kishte ditë që në Shkup të mos
vriteshin barbarisht shqiptarë. Vardari ishte mbushur me kufoma të shqiptarëve të
masakruar. Çdo ditë oficerët serbë organizonin ekspedita në lagjet dhe fshatrat rreth
Shkupit për të terrorizuar dhe masakruar fshatarët. Për të gjitha këto krime oficerët
serbë u flisnin me mburrje edhe gazetarëve të huaj. Shqiptarët këtu persekutoheshin
edhe kur ishin të sëmurë, të shtruar në spitalet e Shkupit. Në krahinën e Shkupit
atëherë numëroheshin 38 cisterna (gropa) të mbushura me kufoma të shqiptarëve
të masakruar. Gazeta “Atdheu” shkruante se Evropa do të bindet vetëm atëherë kur
të dërgojë një komision të shohë se sa gjak i pafajshëm i shqiptarëve derdhet prej
vrasjeve të egra serbe. Sipas kësaj gazete një dëshmitar okular tregonte se: “Në një
vrimë prej shkëmbinjsh para fortesës së Ysqypit (Shkupit), më shumë se njëqind
shqiptarë janë vrarë megjithëse nuk kishin armë”. Po këtu në vendin Vodno, mal
afër Shkupit, gjenden të hedhur afër 80 trupa njerëzish. Në rrugët e Shkupit
ushtarët i zinin shqiptarët dhe i vritnin pa faj. Ushtria serbe i plaçkiste fshatarët që
vinin në qytet për të blerë ose shitur prodhimet e tyre. Shqiptarëve muhamedanë në
Shkup u kishte pushuar së ekzistuari çdo siguri e pronës, e lirisë vetjake, e
ndërgjegjes dhe e jetës”. Në këtë kohë edhe nga Shkupi, ku për shkak të luftës ishin
9

.Leo Frendlich,Albanien Golgota,Wien,1913,f.111-154.Zëri i Popullit,Nju Jork,21 janar
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Rrustemi,Masakrat në Karadak në prag të ngritjes së Flamurit dhe të Shpalljes së Pavarsisë
së Shqipërisë,në,,Jehona,,Bujanoc,janar-shkurt 1993.Shih edhe Deklaratën e Haxhi Xunit
nga Gllazhna,plak 80- vjçar dhënë autorit në Kumanovë më 17.5.1982.Tefik Jahiu,Masakrat
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tubuar rreth 150 mijë shqiptarë, filloi shpërngulja e madhe e popullit shqiptar drejt
jugut për të mos u kthyer më kurrë në vendlindje. Terrori dhe masakrat që u
ndërmorën ndaj shqiptarëve në këtë kohë shënon vetëm fillimin e asaj politike të
gjenocidit serbomadh që do të ushtrohej ndaj shqiptarëve jo vetëm në Shkup e
Maqedoni, por e dhe ma gjerë në Jugosllavi nga pushtuesit serbë gjatë disa
dhjetëra vjetëve dhe që vazhdon në forma të ndryshme deri në ditët tona.10
Pas betejës së Kumanovës, forcat paramilitare e çetnike serbe të përkrahura nga
ushtria iu vërsulën edhe popullsisë shqiptare e myslimane në rrethet e Pallankës,
Kratovës, Shtipit, Velesit, Krushevës e Manastirit, duke e pastruar përgjithmonë
këtë territor nga elementi shqiptar. Dëmet që u janë bërë shqiptarëve në këto troje
janë të papërshkruara. Pas marrjes së Shkupit dhe vendosjes së pushtetit serb, forcat
serbe vazhduan pushtimet më tej drejt Tetovës. Duke ndjekur korpusin e shtatë të
Zeqir Pashës ushtria serbe hasi në rezistencë të shqiptarëve disa ditë në Grykën e
Dervenit në mes fshatit Grupçin dhe Zhelinë. Këtu, pasi thyhet qëndresa e
shqiptarëve, ushtria serbe hyn në Tetovë dhe e merr atë pa luftë më 30 tetor 1912
(gjithnjë sipas marrëveshjeve që kishin bërë serbët me xhonturqit. Xhavit Pasha
duke mos e përkrahur kërkesën e shqiptarëve që qytetet e Pollogut, Tetova e
Gostivari të mos lëshohen pa luftë, largohet me ushtrinë turke nga andej drejt
Kërçovës duke i lanë shqiptarët të vetmuar e të pambrojtur nga ushtria serbe. Në
Tetovë u vodhën e u plaçkitën tërë shqiptarët që kishin nëpër shtëpitë e tyre
pasurinë, dhe 1000 prej tyre u vranë se kundërshtuan. Shumë shtëpive iu vu zjarri.
Ngjashëm u veprua edhe në fshatrat përreth. Në komunën e Gostivarit u dogjën 15
fshatra. Ditë e natë në Tetovë e Gostivar si dhe në fshatrat për skaj tyre
organizoheshin vrasje të shqiptarëve si nga ushtarët, ashtu edhe nga grupet çetnike
të Pollogut, që ushtria serbe i kishte armatosur dhe i nxiste për t’i vrarë e masakruar
shqiptarët. Popullsia sllave e kësaj treve ushtarët serbë i priste si çlirimtarë dhe pa
hezituar u vu në shërbim të tyre për t’i shfarosur fqinjët e tyre shqiptarë të
deridjeshëm. Kështu, vetëm një ditë në Tetovë masakrohen 400 e në Gostivar 300
shqiptarë. Edhe në Veles e Prilep shqiptarët masakroheshin nga ushtria dhe bandat
e çetnikëve dhe komitëve serbë. Shtypi shqiptar i asaj kohe shkroi mbi gjenocidin
dhe barbarizmin e ushtrisë serbe mbi popullsinë shqiptare të këtyre trojeve. Gazeta
“Atdheu” në artikullin e vet me titull “Vrasjet e gjakta të serbëve në Shqipëri”
thekson ndër të tjera: Turqit nuk bënë aq vrasje të tmerrshme sa bënë serbët ndaj
popullsisë shqiptare. Më shumë se 25.000 shqiptarë,të cilët nuk kishin armë të
mbrohen, ushtria serbe i vrau pa ndonjë faj”.
Pas pushtimit të Gostivarit, ushtria serbe marshoi drejt Kërçovës, por te fshati
Banjicë u përlesh me garnizonin e mbrojtjes së ushtrisë turke dhe i mundi ato. Në
operacionet luftarake për pushtimin e Kërçovës në radhët e ushtrisë serbe u
10

Leo Freundlich,Albanien Golgota,Wien,1913,f.8-9,11-12,21-23,38,54.Dr.Fejzulla
Shabani,Masakrat dhe gjenocidi i ushtrisë serbe ndaj popullsisë shqiptare në Maqedoni
1908-1913,,Fakti,,Shkup,15-17 maj 1998.Dr.Petar Stojanov,Makedonija vo vremeto na
ballkanskite i Prvata svetska vojna(1912-1918),Skopje,1968,f.80-90,95-100.Skender
Latifi,E kaluara dhe e tashmja e Preshevës,Bujanocit e Medvegjës(IV),,Fakti,,Shkup,20
mars 2004.Dr.Tahir Abdyli,Hasan Prishtina,Prishtinë.1993,f.171.
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inkuadruan në mënyrë aktive edhe disa çeta çetnike, serbë e të krishterë të kësaj
ane. Xhavit Pasha dhe Feti Pasha duke ikur në panik para ushtrisë serbe vetëm këtu
me ndihmën e shqiptarëve arrin të organizojnë rezistencë të fuqishme. Në këtë rast
Feti Pasha nuk e kishte qëllimin kryesor ta mbrojë Kërçovën por t’i ruajë forcat e
veta ushtarake për betejën vendimtare që do të bëhej në rajonin e Manastirit.
Kështu që barrën kryesore të luftës këtu e bartën çetat shqiptare të kësaj treve dhe
populli dhe vetëm pasi u thyen ata, trupat serbe dhe çetat çetnike e dogjën fshatin
Zajaz dhe fshatrat tjerë përreth. Edhe përkundër qëndresës së madhe të shqiptarëve,
edhe këtu si në vendet e tjera shqiptarët u thyen dhe forcat serbe e morën Kërçovën
më 5 nëntor, duke lënë në fusha të betejave të vrarë një numër të madh të ushtarëve
e çetnikëve. Humbjet në radhët e shqiptarëve nuk dihen, por me siguri ka pasur si
në viset tjera shqiptare.11 Humbje të mëdha patën edhe shqiptarët e Prilepit dhe
Krushevës gjatë dhe pas luftës me serbët. Me ditë të tëra u plaçkitën dhe u dogjën
shtëpitë e tyre. Marrja e këtyre dy pikave nga ushtria serbe, pas thyerjes së
rezistencës së popullit trim të kësaj ane, i hapën rrugë sulmit kryesor që mendonin
ata, serbët ta bënin në betejën e Manastirit. Beteja e Manastirit që u bë më 18 e 19
tetor 1912 ishte më vendimtarja në luftën serbo-turke dhe e fundit në trojet
shqiptare në Maqedoni. Edhe këtu si në Betejën e Kumanovës, turqit pësuan
disfatë. Askund më nuk luftuan me serbët. Shqiptarët luftuan heroikisht me
ushtrinë serbe jo për ushtrinë turke, po për vete, për atdheun e tyre. Në fushë të
betejës ranë me mijëra shqiptarë. Pasuritë e tyre u plaçkitën e u dogjën. Shumë
shqiptarë u shpërngulën. Pas kësaj beteje, Komanda serbe i dha urdhër Divizionit të
Dytë menjëherë të hidhet në Mavrovë prej nga të vazhdojë me okupimin e viseve
shqiptare në drejtim të Ohrit, Kërçovës, Strugës dhe Dibrës. Më 22 nëntor ushtria
serbe hyri në Ohër, dhe pas dy ditëve në Strugë, por ja pa luftuar me shqiptarët.
Kudo që shkeli këmba serbe solli vdekje. Në Krahinën e Dibrës hasën në qëndresën
e fuqishme të dibranëve, dhe vetëm pas përleshjeve të rrepta të ushtrisë serbe me
çetat shqiptare në grykën e Radikës, në Mogorce, në luginën e Drinit të Zi etj.
ushtria serbe ia doli që më 29 nëntor 1912 ta pushtoj edhe Dibrën, një ditë pas
Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë.12 Edhe në Dibër ushtria serbe bëri
masakra. Edhe dibranët Pavarësinë e paguan me gjak. Kështu përfunduan
operacionet luftarake të ushtrisë serbe në trevat shqiptare të Maqedonisë së sotme,
nga: Kumanova në Dibër (Shkup, Tetovë, Gostivar, Këçovë, Veles, Prilep,
Krushevë, Manastir, Ohër, Stugë dhe Dibër, për të vazhduar më tej pushtimet në
viset e tjera në Pogradec, Elbasan, Durrës etj., kuptohet të përcjella hap pas hapi
nga qëndresa e shqiptarëve, të cilët luftuan heroikisht duke u thyer vetëm në
mungesë të armatimit dhe epërsisë së madhe të ushtrisë serbe. Njësitë ushtarake të
11

.Mr.Halim Purellku,Shqiptarët e Republikës së Maqedonisë gjatë luftës së parë
ballkanike(1912),,Kërkime historike,,Nr.1,Shkup,1993,f.120-125.Borisllav Ratkoviq,Prvi
Ballkallkanski Rat 1912-1913,knj.II,Beograd,1957,f.65-70.Dr.Fejzulla Shabani,punim i
përm.f.10-12.
12
.Borisllav Ratkoviq,vepër e cit..,f.73,75,460.Ohrid i Ohrodsko niz
istorijata,knj.II,Skopje,1978,f.269.Thoma Murzaku,Politika e Serbisë kundrejt Shqipërisë
gjat Luftës Ballkanike,1912-1913,Tiranë,1987,f.145-150.Dr.Fejzulla Shabani,punim i përm.

135

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Divizionit të Moravës dhe komanda e saj menjëherë posa i merrnin trevat e
caktuara shqiptare dhe qendrat e tyre administrative (qytetet) e organizonin
pushtetin politik, duke marrë atë në duart e tyre, e organizonin administratën, duke
e zëvendësuar atë turke me të tyren, me pushtetin e ri okupues serb. Në këto treva
në krye të pushtetit administrativ ushtarak-policor caktoheshin komandat ushtarake
të vendit në krye me komandantët e tyre. Si në trevat e tjera shqiptare, edhe këto
treva të shqiptarëve në Maqedoni që i okupoi ushtria serbe, qeveriseshin në bazë të
“Dekretligjit mbi vënien e pushtetit në viset e çliruara” të cilin më 27 dhjetor 1912
e nënshkroi mbreti Petar I Karagjorgjeviq. Sipas këtij dekretligji, në trevat e
pushtuara praktikisht u vendos pushteti i jashtëzakonshëm ushtarak dhe policor në
krye me Shtabin e Komandës Supreme me seli në Shkup. Shtabi mbikëqyrte tërë
pushtetin në viset e pushtuara në marrëveshje me qeverinë e Mbretërisë së Serbisë
nëpërmjet delegatëve (përfaqësuesve) qeveritarë pranë Shtabit të Komandës
Supreme, inspektoratit të policisë, referentit gjyqësor, kryetarit (drejtorit) të
administratës së tatimeve etj. Aneksimi i këtyre tokave shqiptare në Maqedoninë e
sotme, Serbisë iu njohën në Marrëveshjen e Bukureshtit (10 gusht 1913), gjë që me
këtë përfundon edhe epoka shumëshekullore e sundimit osman-turk mbi këto vise
shqiptare dhe fillon periudha e sundimit serb edhe më e rëndë se ajo e para, sepse
edhe për këtë pjesë të popullit shqiptar fillon një epokë e re, sa dramatike aq edhe
tragjike, e përcjellë me represion, rekuizim, çarmatosje të shqiptarëve dhe
armatosje të sllavëve dhe të krishterëve të tjerë, me djegie, plaçkitje, rrahje,
dhunime, burgosje, vrasje dhe shpërngulje të shqiptarëve nga Kumanova deri
Manastir e Dibër. Ekzekutor dhe bartës të një politike të këtillë të shfarosjes së
shqiptarëve ishin komandat ushtarake serbe dhe çetat çetnike me vojvodët në krye,
kleri etj., të cilët kishin për qëllim zhdukjen e shqiptarëve deri në atë nivel sa që të
mos ketë kush më të luftojë kundër serbëve,,për ta jetësuar programin shovinist të
pushtetit serb, faktikisht Serbia të vendosë pushtet kolonial në trevat e pushtuara
shqiptare, që pastaj ky pushtet t’i siguronte aneksimin e plotë të këtyre trevave
Serbisë dhe të realizohej plani i hartuar më parë.13 Ky terror e masakër që filloi
ndaj shqiptarëve në Luftën Ballkanike (1912) shënoi vetëm fillimin e asaj politike
të gjenocidit serbomadh, që do të ushtrohet ndaj shqiptarëve nga pushtuesit serbë
më se një shekull e që po vazhdon në forma të ndryshme edhe në ditët e sotme.
Kësaj lufte i qëndroi përballë populli shqiptar me luftën e tij të drejtë.

13

.Dr.Gligor Todorovski,Makedonija po Balkanskite vojni 1912-1915,Skopje,1981,f.2030.
Mr.Halim Purellku, punim i përm.f.126-127. Dr.Gligor Todorovski, Sebski izvori za
istoriata na makedonskiot
narod,1913-1917,Skopje,1981,dok.3,4,8,17,18.Mr.Halim
Purellku,Represaljet e pushtetit serb,ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së sotme (19121915),Jehona,Nr.4,Shkup,1992,f.110-120.Bogumil Hrabak,Arbanashki upadi i pobune na
Kosovu i u Makedoniji od kraja 1912 do kraja 1915 godine,Vranje,1988,f.10-11.Thoma
Murzaku,vepër e cit.f.185.
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FEJZULLA SHABANI

LUFTËRAT BALLKANIKE GJATË VITEVE 19121913 DHE QËNDRIMI I SHQIPTARËVE TË
VISEVE LINDORE
Luftërat Ballkanike të vitit 1912-1913 shënuan një periudhë më të vështirë të
popullit shqiptar në përgjithësi, ndërsa për shqiptarët e viseve lindore filloi një
periudhë shumë e rëndë nga shkaku se këto luftëra në shikim të parë gjoja ishin të
organizuara për shkatërrimin e Perandorisë Osmane, por në fakt kanë qenë kundër
krijimit të shtetit shqiptar, si dhe copëtimin e trojeve shqiptare. Për të mbështetur
këtë teori shkencore në këtë punim kryesisht do të përqendrohem në Luftën e Parë
ballkanike, qëndrimin e shqiptarëve të këtyre viseve si dhe pasojat territoriale,
politike për shqiptarët nga këto luftëra. Në bazë të dokumenteve dhe literaturën e
kohës shihet qartë se që para fillimit të luftës pushteti osman do të përfundojë në
Ballkan, dhe për këtë qëllim forcat kombëtare shqiptare duhej të përcaktonin
qëndrimin e vet në kushtet e reja me të vetmin qëllim që të shpëtojnë tokat
shqiptare nga një pushtim i ri këtë radhë nga ana e shteteve ballkanike1.
Duke parë se psikoza e luftës kishte kapluar shtetet ballkanike dhe se lufta në
Ballkan ishte e pashmangshme. Fuqitë e Mëdha filluan që ta ndjekin situatën nga
shkaku se kishin qëllimet e veta në këta pjesë të Ballkanit. Duke filluar që nga
muaji gusht e deri në tetor të vitit 1912 do të kemi një aktivitet të madhe diplomatik
në Ballkan e sidomos të diplomacisë ruso-franceze, lidhur me pregaditjen dhe
fillimin e luftës në Ballkan2. Si rezultat i një aktiviteti diplomatik rus në shtator të
po këtij viti Sazanovi qëndroi në Angli, ku do të zhvillonte bisedime me Eduard
Grejin drejtpërsëdrejti për Ballkanin.
Duke parë situatën që po zhvillohej në Ballkan, edhe shtypi i kohës i asaj periudhe
filloi që të analizonte situatën si dhe interesimin e Fuqive të Mëdha. Kështu, gazeta
londineze “Standard” shkruan që në çështjen ballkanike Anglia duhet t’i
bashkëngjitet patjetër Rusisë dhe Francës. Prandaj Anglia për problemin e
Ballkanit pranoi bashkëpunimin me Rusinë3. Nga ana tjetër, edhe grupi tjetër i
1
2
3

OBZOR, 3.10.1912, Zagreb
“Trgovski gllasnik” 4.10.1912, Beograd
“Narodni list” 18.10.1912, Zarë
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fuqive të mëdha në krye më Austro-Hungarinë e kanë ndjekur situatën më të re në
Ballkan dhe përgatitjen e aleatëve ballkanik në luftë kundër pushtetit osman.
Angazhimi shumë i madh i Austro Hungarisë mund të vërehet edhe nga telegrami i
Tarnovskit, nga Sofija i cili e njofton Vjenën se në bazë të përgatitjeve që kanë bërë
aleatët ballkanikë është pak e besueshme se Fuqitë e Mëdha mund të pengonin
fillimin e luftës në Ballkan pasi të gjitha parapërgatitjet nga ana e shteteve
ballkanike janë kryer4. Në të njëjtin telegram ai informon edhe për dislokimin e
forcave osmane në kufirin evropian5. Është me rëndësi të potencohet se që para
fillimit të luftës kishte përçarje të madhe mes Fuqive të Mëdha për interesat e tyre
në Ballkan, e kjo vërehet edhe nga raporti i Pavalicnit, ambasadori Austo-Hungarez
në Stamboll, i cili mes tjerash vë në dukje se me mbarimin e konfliktit Italo-Turk,
do të fillojë lufta midis ushtrisë osmane dhe atyre ballkanike6. Unë më nuk mund të
besoj në një sukses të aksionit të Fuqive të Mëdha pasi vetë mes këtyre fuqive nuk
ka unitet kur flitet për ruajtjen e paqes në Ballkan, por të gjitha deklarimet janë
fjalë boshe7. Në bazë të raporteve të krijuara në Ballkan, pushteti osman nuk mund
të rritë mbështetjen nga ana e shqiptarëve, sepse ishte shumë vonë, nga shkaku se
shqiptarët zhvillonin kryengritje kundër këtij sundimi, nga njëra anë, dhe nga ana
tjetër pushteti osman u garantonte autonomi shqiptarëve që ishte në kundërshtim
me kërkesat shqiptare, dhe se pushteti osman më nuk kishte fuqi që t’i mbronte
tokat shqiptare nga pushtimet e shteteve ballkanike. Duke analizuar në detaje
situatën e re të krijuar në Ballkan, Austro-Hungaria duhet të ketë një pasqyrë mbi
ngjarjet në Ballkan, e kjo vërehet edhe nga raportet e përfaqësuesve diplomati të
Vjenës, të cilët potenconin se në rast të fitores të shteteve ballkanike, AustroHungaria nuk duhet të lejojë ndryshimin e status kuosë në Ballkan8. Në një kohë
kur përfundimi i luftës ishte i paqartë, Vjena synonte me anë të kësaj deklarate të
pengonte zgjerimin e shteteve ballkanike në dëm të pushtetit osman. Nga ana tjetër,
Rusia me çdo kusht do t’i mbronte aleatët e vet ballkanikë nëse ato pësonin disfatë
në luftë9. Edhe shtypi i huaj shprehte një dyshim të madh se mund të evitohej lufta
në Ballkan, e kjo mund të vërehet edhe në gazetën angleze ”Marning Post”:
“Dyshon për ruajtjen e status kuosë në Ballkan”10. Nga ana tjetër Rusia pikërisht
vetë Sazanovi do të jetë shumë aktiv në këtë periudhë, dhe për këtë arsye do të ketë
takime me Poenkarenë, perandorin gjerman, si dhe me Grein dhe në të gjitha këto
takime ai shprehte qartë se duhet të ketë ndryshime në Ballkan që ishte tezë e
rrezikshme për Berlinin dhe Vjenën, të cilët ende mendonin se nuk duhet të ketë
ndryshim në Ballkan, për arsye se çdo ndryshim do të sillte krijimin e raporteve të
reja diplomatike dhe ushtarake më tepër në favor të politikës ruse11.
4
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Derisa Fuqitë e Mëdha zhvillonin aktivitetet e tyre politike për ndarjen e sferave të
interesave në Ballkan, shtetet ballkanike arritën në fazën përfundimtare të
mobilizimit dhe grupimit të forcave të tyre. Rreth mobilizimit të ushtrive të
aleatëve ballkanik flasin edhe burimet dhe dokumentet e huaja, e sidomos ato
Austro-Hungareze.
Gjithashtu është me rëndësi të potencohet se edhe ushtria osmane po i bënte
përgatitjet e veta për një luftë me shtetet ballkanike se e kishte kuptuar se këto
shtete nuk ishin të interesuara me të vërtet për reforma, por për shkatërrimin e
Perandorisë Osmane dhe rindarjen e tokave shqiptare.
Pasi kryen të gjitha përgatitjet ushtarake, shtetet ballkanike kishin hartuar edhe
planin strategjik ushtarak, në të cilin plan ishin paraparë se në cilin territor do të
jenë forcat e tyre ushtarake, e me këtë rast po përmendi se forcat serbe ishin
paraparë të vepronin me operacionet e veta ushtarake në territorin e Kosovës dhe
në viset lindore të shqiptarëve.
Me këtë rast dëshiroj që të potencoj se objekt i këtij studimi nuk janë luftërat
ballkanike, por qëndrimi i shqiptarëve të viseve lindore gjatë këtyre luftërave, në
vazhdim do të tentoj që të jap një elaborim më të gjerë rreth qëndrimit të
shqiptarëve duke u mbështetur në dokumentet e kohës si dhe rrethanave politike
dhe ushtarake që u zhvilluan në Ballkan në prag të shpalljes së pavarësisë së shtetit
shqiptarë, shpallje që erdhi si rezultat i kryengritjes së përgjithshme shqiptare në
njërën anë dhe në anën tjetër si rezultat i ndryshimeve ballkanike që ndodhën pas
luftës së parë ballkanike.
Duke analizuar situatën politike dhe ushtarake që po mbretëronte në Ballkan në
këtë periudhë të gjitha forcat patriotike u vendosën në lëvizje për mbrojtjen e
trojeve shqiptare, në njërën anë dhe në anën tjetër edhe shtypi i kohës me anë të
shkrimeve të veta sensibilizonte popullatën shqiptare për rrezikun që po ju kanoset
trevave shqiptare me fillimin e luftës ballkanike. Me këtë rast dëshiroj të potencoj
shkrimin e gazetës ‘Liria e Shqipnisë”, e cila në fillim të tetorit 1912 shkruan: “Të
gjithë sa jemi shqiptarë… të marrim armët dhe të mbrojmë kufijtë e mëmëdheut
tonë duke kërkuar autonominë e Shqipërisë”12. Shqiptarët ishin të ndërgjegjshëm se
lufta kundër pushtuesit të ri serb do të bëhej në kushte të pabarabarta. Për këtë
qëllim gazeta e lartë përmendur konstatonte se: “Ne nuk jemi gati si ata me armë
dhe ushtri të organizuar, por kemi vullnet që të mbrojmë teritoret tona deri në fund
13
.
Se çfarë qëndrimi do të mbajnë shqiptarët ndaj Luftës Ballkanike shihet edhe nga
raporti i Heimroth-it i cili në atë kohë ka qenë me detyrë në Prishtinë dhe Gjakovë.
Ai në mes të tjerave, vë në dukje: “Në Kosovë dhe Gjilan ku më parë ka qenë
gjendje anarkike por tani është një situate e re, e gjithë popullsia shqiptare në një
luftë të mundshme është e gatshme që ti kap armët kundër Serbisë”
Ai në raportin e tij më tej vazhdon: “Lajme të ngjajshme kam marë unë… edhe nga
krahina e Kallkandellës { Tetovë}, si dhe nga fshatrat shqiptarë të rrethit të

12
13
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Shkupit14. Në bisedë që zhvilloi Heimorthi me Hasan Prishtinën dhe Nexhip bej
Dragën këta i thanë se shqiptarët do ti këthejnë armët e tyre kundër pushtuesve
sllav. Sipas tij këto dy udhëheqës së bashku me Isa Boletinin dhe Bajram Curin do
ta organizojnë popullin për ti mbrojtur trevat shqiptare nga sulmet eventuale të
ushtrisë sërbe. Deri në fillim të luftës shqiptarët kishin organizuar tubime në të
cilën dominonin thënjët “liri ose vdekje”15.
Duke analizuar situatën që po mbretëronte në Ballkan në prag të fillimit të luftës
ballkanike, shqiptarët filluan organizimin e tyre, e këtë organizim e mori për sipër
shoqëria patriotike më e përparuar e vendit: “Shoqëria e zezë për shpëtim” dhe
komiteti “Shpëtimi”, të krijuar në Shkup. Përfaqësues kryesorë të këtij komiteti
kanë qenë: Hasan Prishtina, Bajram, Curi, Sali Gjuka, Nexhip Draga, Isa Bolitini,
Idris Seferi, Midhat Frashëri, Bedri Pejani etj.
Mbledhja u mbajt në shtëpinë e atdhetarit Sali Gjuka në Shkup më 14 tetor 1912
nën kryesin e Nexhip Dragës. Pasi për arsye objektive të situatës së krijuar në viset
shqiptare nga pushtimi i ushtrisë serbe në mbledhje nuk kanë marrë pjesë Hasan
Prishtina, Bajram Curi, Isa Boletini dhe Idris Seferi, por ishte marrë mendimi dhe
pëlqimi i tyre në mbledhje u vendos që Perandoria Osmane do humbiste luftën nga
shkaku se ishte e sulmuar nga të gjitha anët16.
Duke parë dhe analizuar situatën në këtë mbledhje u vendos që të njoftohen Fuqitë
e Mëdha, për qëndrimin e lëvizjes gjithëkombëtare shqiptare. Po ashtu u vendos që
të krijohet një delegacion i cili do të ketë kompetenca për gjithë territoret shqiptare,
që do të merrej vesh prej një krahine në tjetrën për bashkimin e vendit përballë
rrezikut që i kanosej nga shtetet ballkanike për copëtimin e tokave shqiptare.
Delegacioni arriti që ta kryente misionin e vet në shumë krahina shqiptare, por
shpejtësi e ngjarjeve ballkanike ia ndërpriste herë pas here aktivitetin, kështu që
nuk pati mundësi të vepronte në të gjitha viset.
Proklamata e hartuar nga mbledhja e Shkupit për Fuqitë e Mëdha, iu dorëzua
konsujve të huaj në Shkup më 16 tetor 1912 me vulën e “Shoqërisë së zezë për
shpëtim”. Si përfaqësuese e popullit shqiptarë, bëri të ditur se “Shoqëria i ka kapur
armët, jo për të forcuar dominimin e pushtetit osman në Ballkan, por me i dal zot
tansisë tokësore e lirisë së Shqipërisë. Pra qysh prej sodit po ju deklarojmë se si do
që të jetë fati armëve, shqiptarët nuk kanë mu pranue për katër vilajete veç se një
formë politike e një formë sundimit”17.
Mbledhja e Shkupit e autorizoi delegacionin e formuar që në krahinat e vizituara të
merrej vesh për organizimin e një kuvendi kombëtar i cili do të vendoste për fatin e
atdheut. Është me rëndësi të potencohet se deklarata e dalë nga mbledhja e Shkupit
dërguar Fuqive të Mëdha në aspektin diplomatik duhet me e kuptuar se shqiptarët
për shkak të rrethanave të krijuara do të kishin një qëndrim neutral, në njërën anë
14

HHStAPAA “Raporti i konsulit Heimroth nga Prishtina dërguar Vienës” 8.08.1912,
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17
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dhe në anën tjetër kjo deklaratë bënte me dije se shqiptarët nëse ju kërcënohet
rreziku do të jenë të detyruar që të bëjnë vetëmbrojtje nëse shtetet ballkanike
dëshirojnë që ti coptojnë tokat shqiptare, që nuk nënkupton se janë në anën e
pushtetit osman si po tentonin që ti paraqes propaganda sllave, por janë në mbrojtje
të trojeve etnike shqiptare.
Në qoftë se dëshirojmë që ti referohemi dokumenteve serbe të kohës, shihet qartë
se deri sa po zhvillonte punimet mbledhja e Shkupit forcat ushtarake serbe
zhvillonin luftime me vullnetarët shqiptarë. Në luftën për qëndrimin dhe mbrojtjen
e tokave shqiptare gjatë luftës ballkanike kontribut kanë dhënë të gjithë atdhetarët
shqiptarë në forma të ndryshme, me këtë rast po përmendi një thirrje drejtuar
Fuqive të Mëdha të nënshkruara nga D. Hima, I. Delvina dhe F. Noga ku thuhej:
“Nuk duhet tu siguronte fitimtarëve të luftës të drejtën e copëtimit të tokave
shqiptare, pasi të gjithë popujt e Ballkanit kishin të drejta të barabarta për të
ekzistuar dhe secili prej tyre duhet ti krijonte kushte të barabarta për ekzistencë. Për
të gjitha këto arsye populli shqiptar nuk do të pranonte asnjë ndryshim të status
kuosë territoriale të Perandorisë Evropiane në një natyrë të tillë që të cenohen të
drejtat e tij”18.
Me fillimin e luftës ballkanike u pa e qartë së qëllimi i shteteve ballkanike ka qenë
copëtimi dhe mos lejimi i krijimit të shtetit shqiptar, nga shkaku se territoret
shqiptare u sulmuan nga të katër anët nga ushtritë ballkanike. Për këtë arsye
vetëmbrojtja e shqiptarëve ka qenë e pamohueshme, por edhe përkundër
rezistencës territoret shqiptare filluan të pushtohen nga ushtritë ballkanike, e
sidomos kur janë në pyetje territoret e viseve lindore këto do të pushtohen nga
ushtria serbe. Me këtë rast do të përmendi rezistencën e shqiptarëve të këtyre
viseve duke filluar që nga rezistenca e shqiptarëve të rrethit të Karadakut dhe të
Kumanovës në krye me Idriz Seferin, i cili pas takimit që pati me banorët e këtyre
viseve, ku hartuan planin për rezistencën ndaj ushtrisë serbe, filloi rezistenca e
shqiptarëve në të gjithë territorin e Karadakut.
Sipas një burimi bullgar, në këtë front që shtrihej nga bjeshkët e Malinës deri në
Stracin krahas forcave turke luftonin me një trimëri të rrallë mbi katër mijë
shqiptarë19. Ato edhe pse në numër më pak në krahasim me forcat serbe, për një
kohë bënë rezistencë përgjatë tërë vijës së frontit, saqë në Tabanovc, është luftuar
gjoks me gjoks, me armë të ftohta, ku shqiptarë për një moment thyen ushtrinë
serbe20.
Shumica e luftëtarëve shqiptarë ranë heroikisht duke mbrojtur me një trimëri të
lartë vatrat e tyre shekullore. Beteja e Kumanovës dhe Karadakut në përgjithësi ka
qenë shumë e rëndësishme nga shkaku se ushtria sërbe, pas kësaj beteje do ta kishte
më lehtë që të marshonte drejt Shkupit dhe territoreve tjera shqiptare. Pavarësisht
qëndresës dhe luftës heroike të shqiptarëve të këtyre viseve, përsëri ushtria serbe e
cila ishte më mirë e armatosur arriti që ti thyej forcat shqiptare dhe të drejtohej në
drejtim të Shkupit. Në bazë të dokumenteve si dhe shtypin e kohës në territorin e
18
19
20
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Karadakut shqiptarët me rezistencën e tyre treguan qartë se nuk janë në anën e
ushtrisë osmane, ndërsa me tërë kapacitetin e vet që e kanë në disponim do ti
mbrojnë tokat shqiptare.
Është me rëndësi të potencohet se, a po ndryshoi qëndrimi i Fuqivë të Mëdha pas
betejës së Kumanovës, mund lirishtë të potencohet se qëndrimi i tyre nuk po
ndryshoj ndaj shqiptarëve, vetëm në përjashtim të Vjenës, dhe jo se dëshironin t’i
mbronin shqiptarët, por nuk dëshironin dominimin e politikës Ruse në Ballkan,
prandaj filluan që të kenë një qëndrim pak më real ndaj Ballkanit dhe shqiptarëve.
Qëndresa dhe rezistenca e shqiptarëve në territorin e Karadakut të Shkupit fillonte
nga fshati Brezë, e kjo shihet edhe nga urdhri i gjeneralit të armatës së parë serbe
Misjiqit, i cili urdhëronte që të merren masa të ashpra ndaj forcave shqiptare, të
bëhet çarmatimi i popullatës dhe të vriten udhëheqësit e rezistencës shqiptare21. Pas
betejë së Kumanovës që u zhvillua më 23-24 tetor 1912, forcat serbe u drejtuan
Shkupit22. Më 24-25 tetor, qytet që u pushtua pa rezistencë nga ushtria osmane23.
Pas pushtimit të Shkupit vazhdoi pushtimi i territoreve shqiptare nga ana e ushtrisë
serbe edhe atë armata e parë vazhdoi rrugën në drejtim të Velesit, ndërsa e treta në
drejtim të Tetovës, për të depërtuar në drejtim të viseve tjera lindore shqiptare. Si
rezultat i largimit të ushtrisë osmane ushtria serbe hyri në Tetovë më 30 nëntor, më
2 nëntor pushtuan Gostivarin24. Gjatë operacioneve luftarake në viset lindore
shqiptare forcat serbe të ndihmuara edhe nga çetat e çetnikëve që vepronin në këto
territor rezistencë do të kemi në territorin në mes Gostivarit dhe Kërçovës. Në bazë
të dokumenteve del se në këtë territor do të zhvillohen dy ditë luftime të ashpra së
pari në territorin e Malësisë së Gostivarit nga fshati Padalisht dhe që vazhdojnë deri
në fshatin Trapçindoll të Kërçovës25. Pas dy ditëve luftime më 4 dhe 5 nëntor forcat
sërbe do të hyjnë edhe në Kërçovë. Pas pushtimi të Kërçovës ushtria serbe do të
drejtohet nga Manastiri dhe nga Dibra26.
Kur është në pyetje lufta për marrjen e Manastirit nga ana e ushtrisë serbe, është me
rëndësi të potencohet se një nga qëllimet kryesore të politikës serbe ka qenë
pushtimi i këtij qyteti, për shkak të rëndësisë gjeopoltike që ka pasur ky qytet,
prandaj me të drejtë mundë të potencohet se pas pushtimit të ushtrisë serbe,
pushteti serb arriti një nga objektivat më të rëndësishme gjatë Luftës së Parë
Ballkanike27.
Pas këtyre sukseseve, ushtria serbe, më 29 XI iu drejtua edhe Dibrës e kjo vërehet
edhe nga raporti i “Putinkut” që ka qenë gjeneral i ushtrisë serbe në Shkup, drejtuar
qeverisë serbe në Beograd, ku thekson se forcat e tyre kanë hyrë në Dibër28. Pasi
hynë dhe e pushtuan qytetin ushtria serbe filloi me grumbullimin e armëve nga
21
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popullata. Mirëpo kur është fjala për marjen e Dibrës duhet të theksohet se në këtë
territor shqiptarët kanë bërë më tepër rezistencë. Pas pushtimit të Gostivarit, ushtria
serbe pushtoi Galiçnikun dhe më 14 nëntor iu afrua Dibrës së Madhe nga Reka e
Sipërme29. Gjithashtu duhet me potencuar se gjatë periudhë së nëntorit-dhjetorit të
vitit 1913 dhe fillimit të vitit 1913 nuk u ndërpre rezistenca e shqiptarëve të Dibrës
dhe më gjerë.
Gjithmonë shtrohet një pyetje shumë esenciale në historiografinë shqiptare ajo
është, pse shumë lehtë u pushtuan tokat shqiptare të këtyre viseve nga ushtria serbe
në njërën anë dhe në anën tjetër një pjesë e këtyre pushtimeve janë bërë edhe pas
shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. Në lidhje me problemin e parë duhet me
potencuar se rezistenca e shqiptarëve nuk mund të ishte shumë e fuqishme nga
shkaku se shqiptarët gjatë tërë vitit zhvilluan luftë kundër pushtetit osman, dhe se
nuk kishin mundësi dhe hapësirë kohore të përgatitën edhe për një luftë të re me
një ushtri të organizuar mirë, por edhe me atë rezistencë që bënë treguan qartë edhe
shteteve ballkanike, por edhe fuqive të mëdha se kurrë nuk do të pajtohen me
pushtimin e tokave shqiptare dhe së lufta e tyre për mbrojtjen e këtyre tokave do të
vazhdojnë.
Ndërsa më çështjen e dytë se ushtria serbe pushtoi edhe territore shqiptare edhe
pas shpalljes së pavarësisë, duhet të potencohet se Shpallja e Pavarësisë u bë në
kohën e pushtimeve më të mëdha të tokave shqiptare, ndërsa qeveria e Vlorës e
kishte të vështirë në fillim të mobilizonte forcat për mbrojtjen e territorit shqiptar.
Duke analizuar nga këndvështrimi diplomatik dhe ushtarak, fitoret e shteteve
ballkanike kundër pushtetit osman dhe pushtimin e tokave shqiptare nuk mbeti pa
jehonë dhe interesim nga ana e Fuqive të Mëdha. Qeveria Austriake e cila kishte
shpresuar në fitoren e ushtrisë osmane ishte mashtruar, për këtë qëllim që në fillim
të nëntorit do të filloj aktivitetin diplomatik për mbrojtjen e interesave të veta në
Ballkan. Për këtë arsyje që më 3 nëntor Berholdi i deklaron qeverisë serbe që tokat
e pushtuara nga ushtria serbe duhet të konsideroheshin jashtë sferës së interesave
serbe30. Me këtë deklaratë ai paralajmëron se Vjena nuk është e kënaqur me
situatën në Ballkan dhe se nga kjo kohë do të filloj lufta diplomatike e Fuqive të
Mëdha në Ballkan që kishin qëndrime të kundërta dhe se në qendër të këtyre
zhvillimeve ballkanike do të jenë territoret shqiptare. Duke ditur se këto fuqi ishin
të ndarë në qëndrimet e veta, e këtë e bazonin në bazë të interesave të tyre, kjo më
së miri vërehet edhe nga qëndrimi anglez, në bazë të raportit të Spallajkovicit i cili
theksonte: “ Përfaqësuesi anglez, zotëri Beks- Ajsensajd, i cili pas pushtimit të
Kumanovës i dërgon një raport ministrisë së punëve të jashtme angleze zotit Grej.
Ai thekson se pas fitores së aleatëve ballkanik, Evropa duhet të marrë parasysh
përcaktimin e kufijve në mes shteteve ballkanike, duke u nisur nga realiteti i ri i
krijuar në Ballkan pas këtyre luftërave31.
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Duke pasur parasysh qëllimin e fundit të qeverisë serbe që ka qenë dalja në
bregdetin Adriatik, dhe këtë dalje e kërkonte nëpërmjet tokave shqiptare shihet
qartë qëllimi i Serbisë që ishte kundër krijimit të shtetit shqiptarë, por këto qëllime
të Beogradit ndesheshin edhe me interesat e Vjenës për këtë arsye Vjena do të
kundërshtojë këto qëllime serbe, e kjo vërehet edhe nga deklarimi i Berhtoldit i cili
thekson se Austro-Hungaria nuk mund të lejojë kurrsesi që Serbia të lidhet me
Adriatikun nëpër tokat shqiptare, pra nëpër tokat e një populli tjetër ballkanik, për
shkak se në këtë mënyrë do të binte në kundërshtim me parimin e politikës AustroHungareze ndaj shteteve ballkanike32.
Më tej ai vazhdon në qoftë se lejohet dalja e Serbisë në bregdetin Adriatik, atëherë
do të jetë hapi i parë i Serbisë për tu bërë një fuqi detare në Adriatik33.
Pas situatës së re të krijuar në Ballkan dhe qëndrimi i Vjenës në lidhje me
ndryshimet e reja, do të fillonte edhe aktiviteti diplomatik i Rusisë e cila kishte për
qëllim ti mbrojë shtetet sllave në dëm të tokave shqiptare, në njërën anë dhe në
anën tjetër të pengojë ndikimin e politikës së Vjenës në Ballkan. Për këtë qëllim në
takimin në mes ambasadorit rus më zotin Berhtold, i pari kërkoi të dijë se Vjena a
do të jetë dakord që Shkupi ti takojë Serbisë, për ndarjen e viseve të pushtuara nga
aleatët ballkanik si dhe për daljen e Serbisë në Adriatik34. Berhtoldi do ti përgjigjet
se nuk ishin kundër që Shkupi t’i takoi Serbisë, por do të ishte kundër ndarjes së
viseve të pushtuara në mes aleatëve ballkanik për shkak se dëshirojmë që edhe
populli shqiptar të bëhet në vete si popujt tjerë në Ballkan. Për sa i përket daljes së
Serbisë në detin Adriatik nuk mund të japim pëlqim për zgjerimin tokësor të
Serbisë në kurriz të Shqipërisë as për shkak të ndryshimit gjeografik të kufijve në
brigjet e Adriatikut35.
Në një intervistë të sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Jashtme të Serbisë
Jovanoviç, kur flitet për situatën në Ballkan pas daljes nga luftërat ballkanike, kur
janë në pyetje interesat e Serbisë në Ballkan, ai thekson se Serbia patjetër duhet ta
marrë Shkupin dhe një pjesë të madhe të Vilajetit të Kosovës36. Ndërsa në një
raport të ministrit të punëve të jashtme të Gjermanisë zotit Kiderlen vihet në dukje
se këta shtete ballkanike që janë në luftë paskan bërë një marrëveshje në themel të
së cilës po thuhet tokat shqiptare të Vilajetit të Kosovës, viset lindore si dhe një
dalje në bregdet do ti takonin Serbisë37. Nga këto dokumente shihet qartë se qëllimi
i shteteve ballkanike që para fillimit të luftës ka qenë shumë i qartë, pushtimi dhe
copitmi i tokave shqiptare.
Përveç okupimit të territoreve shqiptare nga ana e shteteve ballkanike, për
shqiptarët e viseve lindore fillon një fazë e re, e kjo fazë kishte të bënte me formën
e organizimit të rezistencës shqiptare nga shkaku se pushteti serb filloi të sillet në
32

HHStAPAA Informata e Bertholdit dërguar qeverisë rusë në Petrograd më 3 nëntor
1913. Dok.4257
33
Po aty
34
HHStAPAA Raporti i ambasadorit rus në Budabest. 5 nëntor 1912. Dok nr. 4292
35
Po aty
36
HHStAPAA Raport i Jovanoviqit në 2 nëntor 1912 Dok. Nr.4235
37
HHStAPAA Raport i Kiderlenit, ministër i Jashtëm i Gjermanisë më 7 nëntor 1912. Dok.
Nr. 4205
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mënyrë më barbare ndaj shqiptarëve me të vetmin qëllim që të shtinte frikë dhe
tmerr në popullatën vendase. Sjellja barbare filloi nga Kumanova e deri në Strugë,
duke mos lënë anash as territoret tjera shqiptare në Kosovë. Kjo sjellje shumë
mizore po binte në sy edhe te Fuqitë e Mëdha dhe në një informatë të Heimroth-it
nga Shkupi më 15 nëntor thuhet: “Sjellja barbare e ushtrisë serbe pasi i pushtuan
tokat shqiptare nuk ka të ndalur, ushtria serbe bëri aq masakra sa që i rrëqethet trupi
njeriut kur i sheh këto sjellje brutale. Qenka dhënë parulla për t’i vrarë të gjithë
shqiptarët dhe për ta shuar popullin këtu”38. Duke parë situatën që po mbretëronte
në terren dhe në bazë të informatave që po i merrte Vjena nga përfaqësuesit e vet,
Vjena vendosi që të kyçet më aktivisht në parandalim e situatës si dhe t’i informojë
qendrat e tjera evropiane mbi sjelljen barbare të ushtrisë serbe ndaj shqiptarëve.
Në një letër që Berholdi ua dërgon qeverive në Romë, Paris, Londër, Berlin dhe në
Petograd përshkruan me hollësi sjelljet brutale të ushtrisë serbe ndaj popullatës
shqiptare. Ai në këtë letër potencon se ushtria serbe po masakron popullatën
shqiptare. Në Shkup, Kumanovë, Ferizaj paskan vrarë një numër të madh të
popullatës shqiptare të pafajshme39. Sa më thellë që po depërton ushtria serbe aq
më të tmerrshme janë barbarizmat që po bëjnë ndaj popullsisë, pavarësisht se a
kanë bërë rezistencë ato janë sjellje jo njerëzore dhe jo humane.
Në fund të letrës ai thotë se këto të dhëna janë të bazuara në informatat e njerëzve
që kanë qenë dhe i kanë vizituar shumë këto vende ku janë bërë masakrat, prandaj e
kemi për obligim që në bazë të normave ndërkombëtare të reagojmë si qeveri të
Fuqive të Mëdha që të jepet urdhri për ndërprerjen e këtyre sjelljeve barbare ndaj
popullatës shqiptare.
Për sjelljen e ushtrisë serbe po shkruante edhe shtypi i kohës evropian ku me këtë
rast do të përmendi gazetën angleze ‘Daily Cronicle’, atë daneze ‘ Riget’ të cilët në
kronikat e tyre tregonin por edhe sensibilizonin qeveritë evropiane se duhet të
ndërpritet sjellja barbare e ushtrisë serbe ndaj popullatës shqiptare.
Pavarësisht torturave që po i bënte pushteti serb, shqiptarët e këtyre viseve i
tentonin që të organizohen në çeta të vogla për të bërë rezistencë, në njërën anë dhe
në anën tjetër, ky organizim kishte për qëllim që në mesin e popullatës të dominojë
bindja se forma e vetme e vetëmbrojtjes është rezistenca. Si rezultat i situatës së
krijuar në teren edhe gjatë vitit 1913 nuk pushoi rezistenca e cila rezistencë kulmon
me kryengritjen e Shtatorit të vitit 1913, kryengritje që erdh si rezultat i vendimeve
të Konferencës së Londrës që bëri copëtimin e tokave shqiptare.
Në fund dëshiroj që të potencoj disa shkaqe se pse shumë shpejt u pushtuan tokat
shqiptare nga ushtritë ballkanike, si dhe pse mungoi një rezistencë më e organizuar.
Në bazë të analizave dhe situatës që u zhvillua gjatë dhe pas luftës ballkanike dalin
këto konstatime:
1. Popullsia shqiptare në prag të luftës ballkanike nuk pati përkrahje në luftën e
vetë çlirimtare;
38

HHStAPAA Raport i Heimrothit nga Shkupi dërguar Vienës më 15.12.1912. Dok.Nr.
4435
39
HHStAPAA Letër e BerHtoldit dërguar përfaqësuesve të Fuqive të Mëdha më
21.11.1912. Dok.nr.4545
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2. Trojet shqiptare u sulmuan nga ushtritë ballkanike në të katër anët;
3. Në prag të luftës ballkanike shqiptarët nuk ishin shtet në vete, që ndikoi shumë
në organizimin jo të mirë për mbrojtjen e tokës së vet, edhe pse forcat shqiptare
bënë qëndresë heroike kundër ushtrive ballkanike të organizuara mirë.
4. Mosorganizimi dhe koordinimi i aktiviteteve në gjithë trevat shqiptare.
5. Qëndrimi negativ e injorues i Fuqive të Mëdha dhe i monarkive ballkanike në
dëm të çështjes shqiptare.
6. Aleatët ballkanikë kishin përkrahje nga një pjesë e Fuqive të Mëdha, si nga
Rusia, Franca dhe Anglia, si dhe qëndrimi i tyre tej negativ ndaj Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare dhe pasiviteti i Italisë dhe Gjermanisë në fillim të konflikteve
ballkanike40.

40

Shaban Braha “Gjenocidi sërbomadh dhe qëndresa shqiptare 1844-1900” Tiranë 1991,
fq.184
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SKENDER ASANI

PASQYRIMI I VEPRIMTARISË SË RILINDJES
KOMBËTARE SHQIPTARE NË BURIMET
BULLGARE
Synimet e ndikimit politik të Fuqive të Mëdha ndaj Ballkanit, por edhe vetë
interesat e popujve të Ballkanit që i kishin pas formimit të shteteve e tyre
kombëtare ndaj pjesës që ishte në kuadër të Perandorisë Osmane, ishin shumë të
mëdha. Në këtë drejtim Bullgaria ndër shekuj kishte ndërtuar qëndrimet politike e
shtetërore ndaj trojeve etnike shqiptare duke u bazuar në realitetin politik, historik
dhe pozitën gjeostrategjike që kishin ato për Gadishullin Ballkanik. Në burimet
bullgare shqiptarët cilësoheshin si fqinj më të afërm të bullgarëve, për arsye se
kufiri me shqiptarët ishte më shumë se 400 kilometra katror dhe ishte më i gjati se
me popujt e tjerë fqinj.1 Këto qenë edhe arsyet qysh në fillet e para të Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare
politika bullgare te ketë interesin për të përcjellë
veprimtarinë e saj, arsyet se përse ajo dërgoi në kryeqendrat shqiptare konsuj,
gazetarë e raportues të shumtë. Burimet bullgare shqiptarët i cilësonin si populli më
i vjetër i Ballkanit dhe si pasardhës të drejtpërdrejtë të fiseve pellazgo - ilire.2
Shqiptarët ndër shekuj ishin nën okupimin: romak, bizantin, sllav dhe osman, pore
falë rezistencës permanente ndaj pushtuesve, sipas këtyre burimeve ata kanë arritur
ta ruanin identitetin e tyre kombëtar (gjuhën, traditën dhe kulturën autoktone).
Shembull konkretë është figura më e madhe kombëtare, Gjergj Kastrioti
Skënderbeu, që për disa dhjetëvjeçarë rezistoi me sukses kundër invadimit osman.
Jo rastësisht edhe bartësit e Rilindjes Kombëtare Shqiptare këtë figurë e kishte vënë
në epiqendër të fushatës për të mobilizuar masat e gjera popullore në rezistencën
antiosmane, për çlirim dhe emancipim kombëtar.3

1

Burimet shqiptare nuk japin të dhëna për gjatësinë e kufirit gjatë periudhës së shek. XIX
ndërmjet shqiptarëve dhe bullgarëve; Н . Маренинъ, Албания и албанцить, София, 1902,
f. 3; Цветана Тодорова, Дипломатическа история на вънишните заеми на България
1882 – 1912, София, 1971.
2
Дипломатъ, Албанското Въэраждание, София, 1909, f.3; Н . Маренинъ, Албания и
албанцить, София, 1902, f. 42; Јованъ П. Рогановичъ, Македонскiй воппросъ на почвъ
его исторiи, етнографiи и политики, София, 1900, f.31 – 32.
3
П. Чаулевъ, Скипния ( Aлбания ), Цариградъ, 1924, f. 1 – 2; Бойка Соколова,
Професионална структура на албанската вьзпожденска интелегенция “ Studia
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Burimet bullgare të kohës ishin bazuar kryesisht në objektivat e politikës
shtetërore e ndjekur më gjatë ndaj çështjes së pazgjidhur shqiptare dhe duke u
mbështetur në vendimet e Kongresit të Berlini, të cilat vendime e ndanë Bullgarinë
e Shën Stefanit në tri pjesë: në një Bullgari vasale, në një autonomi lindore të
Rumelisë dhe pjesa e Maqedonisë – Odrinit e mbetur në jurisdikcionin e
Perandorisë Osmane4. Duke u nisur se pjesa e Maqedonisë kishte të bënte edhe me
trojet etnike shqiptare, ndërsa shqiptarët në këto burime konsideroheshin si popull
me i vjetër i Ballkanit5, për këto arsye politika zyrtare bullgare ishte shume e
interesuar të ndiqte zhvillimet politike në Arnautlluk ( Shqipëri ) sidomos për të
përcjellë kahet që po i trasonte Lëvizja Kombëtare Shqiptare .
Rilindja Kombëtare Shqiptare që në fillet e saj iu desh që të ketë kujdes ndaj
ndarjes religjioze të popullit shqiptar, sepse ishte çështje shumë e ndjeshme që
reflektohej drejtpërdrejt edhe ndaj gjuhën shqipe. Për shkak se në territoret e
banuar me shqiptarë behej presion i hatashëm për t’ia imponuar gjuhën turke,
greke, italiane dhe serbe dhe këtu qëndronte frika e rilindësve ndaj hovit për të
asimiluar popullin shqiptar. Duke e ndjere rrezikun e asimilimit që po e impononin
popujt fqinj me synim për të bërë ndarjen fetare brenda popullit shqiptar, rilindësit
dolën me idenë për ngritjen e vetëdijes kombëtare për një gjuhë të unifikuar.6
Shfaqja e krizës lindore (1875 – 1877) pati ndikim në ngritjen ideologjike
dhe programore të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Kjo krizë u reflektua me trazira
në Shqipëri, sidomos kur Fuqitë e Mëdha, për të jetësuar interesat e tyre, i përdorën
tokat shqiptare si monedhë kusuritjeje për të kënaqur aspiratat pushtuese të shteteve
të vogla ballkanike. Bisedimet serbo – greke për ndarjen e Shqipërisë paraqitnin
rrezik shumë të madh për shqiptarët, edhe më shumë se pushteti osman. Kundër
vendimeve të padrejta të tyre ( Traktati i Shën Stefani Kongresi i Berlinit dhe
bisedimet greko - serbe ) detyruan drejtuesit e LKSH – së të vihen në krye të
popullit shqiptar për mbrojtjen e tërësisë së tokave të tija dhe shtruan kërkesat më
të avancuara.7
Në fazën e parë të zhvillimit Rilindja Kombëtare Shqiptare në mungesë të
formimit të shtetit kombëtar, siç e kishin fituar popujt fqinj (Serbia dhe Greqia), i
Balcanica“, Институт за Балканистика “ Людмила Живкова “, бр.18, София, 1985, f.
79 – 80.
4
Ив. Ев. Гешювь, Балкансюиятъ Съюзъ – Спомени и Документи, София, 1915, f.5 .
5
Një pjesë e historicientëve pohojnë se shqiptarët janë pasardhës të Pellazgëve të vjetër, të
tjerët se janë pasardhës të Ilirëve të vjetër, të tretët se janë pasardhës te Epirotëve, te katërtit
se janë pasardhës të Ligurëve. Në përgjithësi të gjith historicientët janë të një mendimi se
shqiptarët janë populli më i vjetër i Ballkanit; Дипломатъ, Албанското Въэраждание,
София, 1909, f.3.
6
П. Пепои – Ст . Маслев, Страници из историята на българо – албанските дружески
отношения през XIX., кн. 3, София, 1960, f. 114 ; Cтрашимир Димитров – Кръстъо
Манчев, История на Балканските Народи XV - XIX, София, 1971, f. 282.
7
Autonomia e Shqipërisë përfshinte bashkimin e katër vilajeteve të banuara me shqiptar (
Shkodrës,Janinës, Manastirit dhe Kosovës ); Весилин Трайков, Идеолически течения и
програми в национално – освободителните движения на Балканите до 1878 година,
София, 1978, f.375.
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shtynë rilindësit në periudhën e dytë të Rilindjes Kombëtare Shqiptare të punojnë
intensivisht në ngritjen e vetëdijes kombëtare dhe për të orientuar të njëjtën nga
faza e luftës kulturore – arsimore në atë për autonomi administrative e territoriale të
Shqipërisë.8
Në burimet bullgare cilësohej kontributi madhore i rilindësve shqiptarë në
ngritjen e vetëdijes kombëtare, ndikuan që Lëvizja Kombëtare Shqiptare të arrinte
një shkallë më të lartë të organizimit dhe të masivizimit të ideve dhe kërkesave të
saj programatike. Pionier të frymës së Rilindjes Kombëtare Shqiptare në ngritjen e
vetëdijes nacionale e politike ishin vëllezërit Frashëri ( Abdyli, Samiu dhe Naimi ).
Në këto burime Abdyl Frashëri paraqitej si ideolog е themelues të organizatës së
parë politiko – ushtarake të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Ndërsa Abdyl Frashëri
në burimet bullgare cilësohej si udhëheqës shpirtëror i Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, vëllai i dytë, Sami Frashëri, po në këto burime njihej si shkrimtar dhe
mendimtar i rëndësishëm i kësaj lëvizjeje. Sipas tyre, kryevepër e Samiut ishte “
Shqipëria çka qenë, ç’është dhe çdo bëhet “ , vepër që cilësohej edhe program i
Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Po në këto burime Naim Frashëri njihej si poet dhe
historian, i cili në Bukuresht botoi dy libra me rëndësi për Rilindjen Kombëtare
Shqiptare. Vepra kryesore e tij historike cilësohej “ Historia e Skënderbeut “ .9
Burimet bullgare çmonin shumë figurën e Josif Bagerit, i cili ishte përfaqësues
i popullit shqiptar në Sofje dhe vlerësonin për të se i përkiste inteligjencës së
rangut të lartë ballkanik. Bageri ishte kryeredaktor i gazetës më përparimtare e më
demokratike te populli shqiptar “ Shkopi “. Përmes shkrimeve që botoheshin në
këtë gazetë, përçoheshin idetë më progresive gjatë Rilindjes Kombëtare
Shqiptare.10
Me iniciativë të qarqeve qeveritare bullgare në vitin 1887 në Sofje ishte
themeluar organizata revolucionare shqiptaro – maqedonase.11 Аngazhimet e
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare në këtë periudhë për emancipim e mirëqenie
kombëtare në shtypin bullgar shiheshin si momente të favorshme, sepse edhe
maqedonasit luftonin për lirinë e tyre. Këto angazhime shqiptaro – maqedone për
8

Румјаня Божиловя, Опитй за сатрудничествю в национално – освободителните
движења на населението в европическя Турција в краја на XIX век., София, 1976,
f.201.
9
Дипломатъ, Албанското Въэраждание, София, 1909, f. 13 – 14; Весилин Трайков,
Идеолически течения и програми в национално – освободителните движения на
Балканите до 1878 година, София, 1978, f.375 – 376; Н . Маренинъ, Албания и
албанцить, София, 1902, f. 62; Бойка Соколова, Професионална структура на
албанската вьзпожденска интелегенция “ Studia Balcanica“,
Институт за
Балканистика “ Людмила Живкова “, бр.18, София, 1985, f. 75.
10
Бойка Соколова, Професионална структура на албанската вьзпожденска
интелегенция “ Studia Balcanica“, Институт за Балканистика “ Людмила Живкова “,
бр.18, София, 1985, f. 77.
11
Kjo organizatë nuk ishte funksionale në trojet etnike shqiptare dhe nuk arriti të jetë
konkurrente me Lëvizjen Kombëtare Shqiptare; Архив на Македонија, Микрофилм ( АМ
– МФ ) – 1044, Архив на М.А.Хитров, Македоно – албанска ревулуционална лига
1887.
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lirinë e tyre cilësoheshin si një goditje e rëndë ndaj serbo - helenizmit.12 Duke
ndjekur rrugëtimin e trasuar për çlirim kombëtar nga Lëvizja Kombëtare
Shqiptare, kuptohet se politika bullgare ishte e interesuar për të shfrytëzuar këtë
situate të favorshme që të realizojë synimet politike të saj në Ballkan.13Pas
shuarjes së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit politika zyrtare bullgare kishte synim të
involvohet në deatomizimin e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, ngase kërkesat e
parashtruara të saj ndesheshin me synimet për jetësimin e projektit të Shën Stefanit.
Politika zyrtare bullgare në decenien e fundit të shekullit XIX dhe fillimet e
shek XX ishte konfliktore me ato serbo – greke. Pos përpjekjeve për bashkëpunim
midis lëvizjeve çlirimtare të popujve të Ballkanit në luftërat për çlirim kombëtar
nga fundi i shek. XIX, ndjehej nevoja për bashkimin e forcave kundër armikut të
përbashkët.14 Këtu qëndronin edhe shkaqet
pse politika zyrtare bullgare i
sugjeronte Organizatës Revolucionare Maqedonase të jetë e orientuar dhe të kishin
një përafërsi me Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Por, edhe interesi i vetë Bullgarisë
ishte i orientuar që t’i jepej përkrahje popullit shqiptar në synimet për çlirim
kombëtarë.15 Në frymën e bashkëpunimit në fund të vitit 1898 në Londër u formua
“Lidhja Qendrore Shqiptaro – Maqedonase“, në krye të së cilës qëndronte Stefan
Dimçev, i lindur në Manastir, nga nëna shqiptare e babai vlleh. Kjo lidhje më 10.
XI. 1898 kishte lëshuar një proklamatë, në të cilën kërkohej autonomia e Shqipërisë
dhe e Maqedonisë.16 Në këtë drejtim ishte edhe themelimi i Komitetit kulturor
Maqedonas – Shqiptar me seli në Sarajevë, i cili komitet synonte të jetë bartës i
lëvizjeve të popujve të Ballkanit për çlirim kombëtarë nën udhëheqjen e
Austrisë.17 Është për t’u vënë në dukje se përkundër gatishmërisë së Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare për të bashkëpunuar me lëvizjen çlirimtare maqedonase,
rrjedhim i ndikimit të drejtuesve të saj nga qendra në Sofje, ky bashkëpunim nuk u
arrit. Ndërkaq, në nivelin lokal Lëvizja Kombëtare Shqiptare bashkëpunoi dhe gjeti
aleatin e saj të natyrshëm – Lëvizjen Kombëtare Maqedonase.
12

Австро – Унгария къмъ Македониия, “ Вардаръ “ ( Органъ полйтическитъ интереси
християнското население въ Турция ), 4 – й. Декември.1898, бр.3., София, 1898, f.2 -3.
13
Изявлскията на принцъ Кастриоти, Революционенъ Листъ, бр.4 – 5, София, 1906, f.
13; Дипломатъ, Албанското Въэраждание, София, 1909, f. 5.
14
Румјаня Божиловя, Опитй за сатрудничествю в национално – освободителните
движења на населението в европическя Турција в краја на XIX век., София, 1976,
f.201.
15
Дипломатъ, Албанското Въэраждание, София, 1909, f. 7.
16
Lidhja shqiptaro – maqedonase nuk kishte jetë të gjatë, sepse nuk arriti masivizimin dhe
shtrirjen në territoret e banuara nga këto popuj; Румјаня Божиловя, Опитй за
сатрудничествю в национално – освободителните движења на населението в
европическя Турција в краја на XIX век., София, 1976, f.201;Shukri Rahimi, Rilindja
Kombëtare Shqiptare në historiografinë bullgare, “ Jehona “, nr.1, Shkup, 1996, f.100 –
101.
17
Për shkak rethanave jo të favorshme diplomatike, ky Komitet nuk ariti synimet e veta të
organizimit e kordinimit të luftës së përbashkët antiosmane shqiptaro – maqedone;
Македоно – Албански културенъ комитетъ, Дебъръ, 16.юлий.1905, бр.7, София, 1905,
f. 4.
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Burimet bullgare njoftonin se në vitet e fundit të shekullit XIX Lëvizja
Kombëtare Shqiptare filloi të organizohet qysh në periudhën e Lidhjes Shqiptare
të Prizrenit, veprimtarët e së cilës përsëri shtruan programin për autonominë dhe
filluan përpjekjet për të formuar një lidhje (Lidhja e Pejës, S. A) të re shqiptare, me
qëllim të vënies në krye të luftës për mbrojtjen nga copëtimi dhe realizimin e
autonomisë. Në krye të Lidhjes së re qëndronte Haxhi Zeka, i cili dëshironte që t’ua
tërheqë vëmendjen Fuqive të Mëdha për çështjen e pazgjidhur shqiptare.18
Në këtë drejtim Gazeta “ Schquiperia”, ( botohej në Bukuresht nga
Komiteti Shqiptar “ Drita“), kishte dalë me një tekst njoftues për mbajtjen e një
kuvendi gjithëpërfshirëse në Bukuresht. Këtë tekst e ribotoi gazeta e përditshme
bullgare “ Автономия “ me titull “ Албански съборъ въ Букурешъ “ më datë 20
qershor 1899, ku njoftonte lexuesit se në Bukuresht do të mbahej një Kuvend i
madh i shqiptarëve, me pjesëmarrjen e delegatëve nga të gjitha trojet etnike dhe që
do të shqyrtonin kërkesat më të avancuara, të parashtruara për miratim nga Lëvizja
Kombëtare Shqiptare.19
Duke konsultuar burimet bullgare të kohës mund të konkludojmë se në
favor të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare ishte edhe interesimi i diplomacisë Austro –
Hungareze për t’i ndjekur për së afërmi zhvillimet politike në Ballkan . Përpara
diplomacisë Austro – Hungareze ishte shtruar me seriozitetin më të madh për të
neutralizuar ndikimin rus në Bullgari dhe Rumeli (pjesa evropiane e Perandorisë
Osmane). Përpara diplomacisë austro – hungareze paraqitej dilema nëse
shkatërrohet Perandoria Osmane, Bullgaria të mund të zgjerohet kah Perëndimi.
Kjo rrethanë e re do të reflektonte në krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, i cili do
të shtrihej në drejtim të territoreve etnike lindore. Me këtë rast Bullgaria dhe
Shqipëria do të ndanin trashëgiminë në pjesët kontestuese të Perandorisë Osmane
në Ballkanin Qendror.20
Sa i përket acarimit të gjendjes politike në Shqipëri, i paraprinë edhe
kërkesat politike të parashtruara nga Lëvizja Kombëtare Shqiptare, të botuara më
21 dhjetor të vitit 1910 në gazetën “ Shqipëtari “ në Stamboll, të cilat kërkesa
qarqet politike bullgare të kohës i vlerësonin si hapje rrugë drejt krijimit të një
Shqipëri autonome. 21 Në një editorial të kësaj gazete me titull “ Shqiptarët dhe
18

. Мюслюманскитъ и християнскитъ Албанци, “ Автономия “ ( L’ Autonomie ),
25.фебруарий .1899, брой. 30, София, 1899, f.3.
19
. Kërkesat kryesore që do të miratoheshin në këtë Kuvend ishin edhe kërkesa të Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare si: Autonomia e Shqipërisë dhe pavarësimi i sajë nga sulltani; hapja e
shkollave në gjuhën shqipe; themelimi i një policie popullore në përbërje të së cilës do të
ishin pjestar të komunitetit musliman, katolik dhe ortodoksë; bashkimi i katër vilajeteve me
një qendër udhëheqjeje; amnestimi i emigrantëve; thirja e një Kuvendi popullor; tatimet të
mbesin në Shqipëri; në Shqipëri gjuha shqipe e turke të jenë zyrtare; Албански съборъ въ
Букурешъ, “ Автономия “, 24. юлий.1899, Брой. 43, София, 1899, f. 4.
20
Радослав Мишев, Аустро – Унгария и Българското националноосвободително
движение в Македония и Одринска Тракия 1893 – 1912, София, f.152.
21
1. Të amnestohen përfaqësuesit politik dhe amnestia të përfshijë të gjith ata të cilët
kishin rokë armët. 2. Të jepet liri të plotë shkencës dhe alfabetit kombëtar. 3. Të rihapen të
gjitha shkollat që ishin mbyllur e të mundësohet lirimi i shtypit dhe botimit të librave. 4. Të
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serbët “ mësojmë shqetësimin serb ndaj kërkesave autonomiste të shqiptarëve,
sepse drejtpërdrejt ngushtonin veprimin e propagandës serbe në Shqipëri. Qarqet
politike serbe kërkesat e parashtruara nga Lëvizja Kombëtare Shqiptare e shihnin
si elemente që shkaktonin tollovi ndërmjet popujve të Ballkanit.22 Në këtë drejtim
burimet bullgare rëndësi të veçantë i kishin kushtuar librit të D. Tucoviqit “ Serbia
dhe Shqipëria “, ku autori shpaloste agresivitetin e borgjezisë serbe kundër popullit
shqiptar dhe arsyetonte synimet e çdo populli që të ushtrojë të drejtën për
vetëvendosje.23
Ndërsa zhvilloheshin bisedimet për lidhjen e një koalicioni antiosman
ndërmjet Sofjes, Athinës dhe Beogradit, gjendja në Perandorinë Osmane ditë për
ditë ishte më e turbullt, ndaj edhe gjendja në Shqipëri nuk ishte e qetë. Duke marrë
parasysh kryengritjen e prill – maj 1910 në Shqipëri dhe sidomos dhunën e ushtruar
nga Shefket Durgut Pasha, kryengritësit shqiptarë po përgatiteshin për një
kryengritje të re në pranverë të vitit 1911. Sipas burimeve bullgare shumica e
prijësve kryengritës e panë të arsyeshme që për një periudhë të caktuar të vendosen
në Romë dhe Cetinë. Në prill të vitit 1911 në Cetinë u mbajt një takim i prijësve
kryengritës dhe i personaliteteve me ndikim të Shqipërisë Veriore. Në këtë takim u
miratua një rezolutë me katër kërkesa :
1. Të ruhet tërësia e Shqipërisë;
2. Për vali në Shkodër, Janinë, Manastir dhe Shkup të emërohet shqiptar dhe në
administratë gjuhë zyrtare të jetë shqipja;
3. Tatimet e vjela të përdoren sipas nevojës në Shqipëri;
4. Në kohë të qeta ushtarët shqiptarë shërbimin ta kryejnë në vendlindje.24
Opinioni bullgar kishte dilema: Vallë, Perandoria Osmane do të arnohet apo do
shkatërrohet? Prandaj, shumë analistë të kohës në Bullgari ishin te mendimit se
lufta mund të shmanget, nëse partitë dhe drejtësia nxisin autonominë e
Maqedonisë. Që të realizohet kjo autonomi, e domosdoshme ishte që atë fitonte
edhe Shqipëria.25 Në këtë drejtim, qarqet diplomatike kishin marrë me seriozitet
deklarimet e Mis Edit Durham, se po vazhdoi represioni i dhunës osmane ndaj
gjith administratorët të jenë shqiptarë.5. Në të gjitha shkollat të zhvillohet mësimi në
gjuhën shqipe dhe me alfabetin kombëtar. 6. Të hapen shkolla profesionale të bujqësisë dhe
të tregtisë në të gjitha qytetet shqiptare, ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe. 7. Të gjitha
tatimet që vilen në Shqipëri të dedikohen për ndërtimin e rrugëve, hekurudhave dhe të mirat
tjera në vetë Shqipërinë. 8. Në qytetet më të mëdha shqiptare të hapen banka bujqësore. 9.
Të mos behet pengese në Shqipëri, ndaj elementeve që shfrytëzohen për qëllime
propaganduese. Nga gjithë kjo shihet se shqiptarët dëshirojnë lirinë nacionale; АМ .МФ
.4311, Централен Държавен Исторически Архив( мë tej ЦДИА),” Шкипетари “, дт.
21 декемврий. 1910, Министерство на Вьншнить Работи и на Изповьданията София.
22
АМ .МФ .4311,
ЦДИА, Н. 1893, ), Албанци и Сьрби, ”
Шкипетари
“дт.5.јнуарий.1911, Министерство на Вьншнить Работи и на Изповьданията София.
23
Б.С.Попов, Национално – освободителъное и рабоче движение в Българиа и Сербиа
в 1871 – 1914.годх, Москва, 1958, f.47 – 48.
24
А. Тошевъ, Балканскитъ войни, том първи, София, 1929, f.303.
25
. Григоръ Василевъ, Автономията на Македония и Албания – и войната на
балканитъ, Съврьмения Мисьля, 29.фебруари.1912, год.III, кн.2, София, 1912, f.145.
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popullit shqiptar dhe duke marrë luftën italo – osmane si shkas, e pashmangshëm
në pranverë do të jetë në Shqipëri një kryengritje e përgjithshme antiosmane.26
Mis Edit Durham do të deklaronte “ më e interesuara për shkatërrimin e
Perandorisë Osmane ishte Serbia dhe ajo ishte e gatshme që të derdhte gjakun në
kurriz të popujve tjerë ballkanikë, vetëm e vetëm të arrinte jetësimin e projektit
Serbia e Madhe “.27
Burime bullgare mbronin konstatimet se në rrugëtimin e saj Rilindja
Kombëtare Shqiptare ishte më e vonuara se popujt e tjerë të robëruar të Ballkanit,28
sepse asaj iu desh që në njërën anë të bëjë unitetin fetar 29, kurse nga ana tjetër iu
desh qe të luftonte për gjuhën, kulturën dhe bashkimin e popullit, që ishin edhe
pikat kryesore të Rilindjes Kombëtare Shqiptare. 30 Jo rastësisht në burimet
bullgare të kohës vihej në konkludime se planet agresive të borgjezisë serbe
kundrejt popullit shqiptar ishin të padrejta, sepse vlerësohej se si çdo popull
tjetër, edhe shqiptarët duhet vetë të ushtrojnë të drejtën e natyrshme për
vetëpërcaktim.31
Është për t’u vënë në dukje se përkundër gatishmërisë së Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare për të bashkëpunuar me lëvizjen çlirimtare maqedonase, si rrjedhojë e
ndikimit të drejtuesve të saj nga qendra në Sofje, ky bashkëpunim nuk u arrit.
Ndërkaq, në nivel lokal Lëvizja Kombëtare Shqiptare bashkëpunoi dhe gjeti aleatin
e saj të natyrshëm Lëvizjen Kombëtare Maqedone.

26

. АМ .МФ .4311, ЦДИА, Н. 1893, дт. 2.декември.1911, Министерство на Вьншнить
Работи и на Изповьданията София.
27
. T. E. Durham, Революционенъ листъ, брой. 139, София. Януари. 1933, f.8.
\
28
Бойка Соколова, Професионална структура на албанската вьзпожденска
интелегенция “ Studia Balcanica“, Институт за Балканистика “ Людмила Живкова “,
бр.18, София, 1985, f. 77.
29
. Shqiptarët i përkisnin tre komuniteteve fetare myslimane, katolike dhe ortodokse;
Дипломатъ, Албанското Въэраждание, София, 1909, f. 3 – 4.
30
. Дипломатъ, Албанското Въэраждание, София, 1909, f. 3 – 4.
31
.Б.С.Попов, Национально – освободительное и рабочее движение в Болгарии и
Сербии в 1871 – 1914 годах, София, 1958,f. 47 – 48.
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ZEQIRJA REXHEPI

MARRËDHËNIET SHQIPTARO-ITALIANE NË
VITIN 1930 SIPAS RAPORTEVE TË
PËRFAQËSUESIT USHTARAK JUGOSLLAV NË
TIRANË
Është fakt i njohur se pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, në Konferencën e
Ambasadorëve të Fuqive fituese, në Paris, më 9 nëntor 1921, është vendosur edhe
vija kufitare midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë SKS, me ç’rast është
eliminuar e ashtuquajtura “zonë neutrale” (1922). Pikërisht në këtë konferencë,
Italisë i është njohur “interesi i posaçëm” mbi Shqipërinë, që në esencë do të thotë
njëlloj njohjeje ndërkombëtare për ndërhyrjen në çështjet e brendshme të saj
(Deklarata e Këshillit të Ambasadorëve mbi Shqipërinë në Paris).1 Pra, Fuqitë e
Mëdha fituese (Britania e Madhe, Franca dhe Japonia), për të kënaqur interesat e
aleatit të luftës, Italisë, e patën hedhur Shqipërinë në sferën e interesit italian.
Faktikisht, përmes Shqipërisë, Italia depërtonte në Ballkan, ku po ashtu nën
përkujdesjen e Fuqive të Mëdha ishte krijuar një shtet i madh, siç ishte Mbretëria
Serbo-Kroato-Sllovene (Mbretëria e Jugosllavisë). Por, duhet theksuar se
Jugosllavia kishte apetite më të mëdha, andaj ajo nuk mund ta gëlltiste lehtë sfidën
italiane në Shqipëri. Duhet theksuar se Ahmet Zogu, si rrezik potencial për
Shqipërinë e konsideronte Jugosllavinë. Këtë pikëpamje, ai e ka shpalosur qysh në
vitin 1923, gjatë një interviste me z. J. S. Barnes, duke theksuar se (citoj): “Ne kemi
frikë nga Jugosllavia që nuk ka pushuar kurrë përpjekjet e saj për të marrë
Shkodrën dhe pengon idealet tona për një Shqipëri me kufij natyralë etnik dhe
gjeografik...”2 Pra, në kontekstin kohor, kur Ahmet Zogu ndodhet në krye të
Shqipërisë ai kishte vetëm një shteg nëpër të cilin duhej të lëvizte: tu bindej
pikëpamjeve të tij rreth Jugosllavisë dhe të lëvizte brenda konceptit që ia patën
caktuar Fuqitë e Mëdha. Në këtë ecejake politike, Zogu përfundon marrëveshjen
financiare me Italinë, më 15 mars 1925; marrëveshjen rreth Paktit të Miqësisë dhe
Sigurimit më 27 nëntor 1926,3 pakt që shkaktoi shqetësimin e Jugosllavisë, e cila si
kundërveprim, më 11 nëntor 1927 nënshkroi Traktatin e Miqësisë me Francën

1

Joseph Swire, Shqipëria – ngritja e një mbretërie, “Dituria”, 2005, f. 386.
J. S. Barnes, “Ahmet Zogu, Kin gof Albanian”, English Review, mars, 1929, f. 319.
3
Robert J. Stevens, Zhvillimet politike në Shqipëri 1920-1939, GEER, 2004, f. 56-57.
2
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(Traktati i Aleancës Mbrojtëse)4; dhe në vijim të procesit, Shqipëria dhe Italia
nënshkruan, traktatin e “Aleancës Mbrojtëse”, më 27 nëntor 1927.5
Në përpjekjet e tij të mëtejme, për të ruajtur sovranitetin dhe njëkohësisht të futë
nën ombrellën e tij edhe shqiptarët që patën mbetur jashtë Shqipërisë, ishte shpallja
e tij Mbret i Shqiptarëve, më 1 shtator 1928, pra “Mbret” i të gjithë shqiptarëve, që
drejtpërdrejt atakonte mbi Jugosllavinë, duke pasur parasysh se gjysma e popullit
shqiptar jetonte brenda këtij vendi.6 Edhe pse Shqipëria mbetet sferë e interesit
italian, Jugosllavia asnjëherë nuk do të heq dorë nga tentativat e saj ndaj
Shqipërisë. Në vijim të procesit historik, Shqipëria do të mbetet në epiqendër të
marrëdhënieve italo-jugosllave, përkatësisht në interes të Mbretërisë së
Jugosllavisë, e cila i ndjek të gjitha proceset që zhvillohen brenda Republikës së
Shqipërisë, në veçanti se si zhvillohen marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe
italianëve. Pikërisht për këtë, temë boshte kam zgjedhur një episod të
marrëdhënieve shqiptaro-italiane nga këndvështrimi i informatave dhe raporteve të
ndryshme të përfaqësuesit ushtarak jugosllav rreth disa ngjarjeve që janë zhvilluar
gjatë vitit 1930. Se interesimi dhe vëmendja e jugosllavëve rreth marrëdhënieve
shqiptaro-italiane është shumë e madhe, gjatë vitit 1930, vërehet nga raportet dhe
informatat me të cilat i deleguari ushtarak jugosllav në Tiranë e informon Shtabin e
Përgjithshëm – Dhomën Informative në Beograd, për çdo detaj që ka të bëjë me
marrëdhëniet e shqiptarëve dhe italianëve në këtë vend.
Përmes raporteve të përfaqësuesit ushtarak jugosllav në Tiranë, ne mund të
kuptojmë për kundërthëniet midis shqiptarëve dhe italianëve, të cilat zhvilloheshin
kryesisht në frymën jomiqësore midis regjimit të Mbretit Zogu dhe regjimit të
Benito Musolinit, pra e kundërta e asaj siç e ka përshkruar historiografia e
periudhës komuniste. Krahas përcaktimit të Shqipërisë si sferë e interesit italian, në
rrethanat e krizës së madhe ekonomike botërore (1929-1933), Mbreti Zogu, edhe
nuk pati ndonjë alternativë për ta çliruar Shqipërinë nga kthetrat e Italisë fashiste.
Mirëpo, duhet theksuar se, gjatë kësaj periudhe, edhe përkundër varësisë nga
subvencionet ekonomike italiane vërehen fërkime të mëdha në raportet shqiptaroitaliane. Viti 1930 është një moment historik kur Italia fashiste përpiqet hapur të
diktojë politikën shqiptare të Mbretit Zog (rasti i rrëzimit të qeverisë së Koço Kotës
dhe zëvendësimi i saj me qeverinë e Pandeli Evangjelit).7 Por, se çfarë informatash
kanë jugosllavët rreth ngjarjeve në Shqipëri që lidhen ngushtë me marrëdhëniet
shqiptaro-italiane, mund të njihemi nga takimi i të deleguarit ushtarak jugosllav në
Tiranë me udhëheqësin e Mirditës Gjon Marka Gjonin, i mbajtur në Shkodër më 8
maj 1930.8 Sipas përfaqësuesit jugosllav udhëheqësi i Mirditës gjerësisht i ka

4

Robert J. Stevens, Zhvillimet..., f. 66.
Paskal Milo, Shqipëria dhe Jugosllavia 1918-1927, Tiranë, 1992, f. 425.
6
Robert J. Stevens, Zhvillimet..., f. 75.
7
Historia e popullit shqiptar IV,
8
ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.296, 9 мај 1930 год. у Тирани. (Raport nga i deleguari
ushtarak jugosllav në Tiranë, dërguar Shtabit të Përgjithshëm – Dhomës Informative në
Beograd, rreth takimit me udhëheqësin e Mirditës Gjon Marka Gjonin).
5
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elaboruar mendimin e tij rreth situatës në Shqipëri, e cila kryesisht është përfshirë
në tri çështje kryesore, si:
1.Italianët nuk janë të sigurt te Mbreti Zog dhe me punën e tij nuk janë të kënaqur,
sepse nuk u jep atë çka ata kërkojnë dhe për çka e paguajnë;
2.I deleguari italian z. Sola dhe Gjenerali z. Pariani e ftojnë Gjon Marka Gjonin
dhe disa udhëheqës të fiseve në mbledhje për t’i përfituar dhe kështu të dobësojnë
pozitën e Mbretit Zog. Mirëpo, mbreti nuk e lejon një takim të këtillë dhe ka
lëshuar urdhëresë për përcjelljen e disa krerëve, si dhe ka vendosur agjentë edhe
para banesës së z. Sola dhe z. Pariani, me detyrë që të vëzhgojnë se kush ju vijnë
atyre, dhe
3.Nuk e arsyeton qëndrimin tonë pasiv dhe shfrytëzimin e situatës (me siguri bëhet
fjalë për qëndrimin e Gjon Marka Gjonit), e cila për çdo ditë po shkon në favorin
tonë, sepse të gjithëve më u ka ardhur mbi kokë Italia.2
Fakti, se italianët nuk janë të sigurt tek Mbreti Zog, flet qartë për marrëdhëniet
shqiptaro-italiane në nivel të lartë. Në fakt përfaqësuesit italianë përpiqen të
shkëputin krerët nga mbreti shqiptar, me qëllim ta sundojnë më mirë Shqipërinë,
sipas formulës së vjetër “dividi et impera”, por këtë Zogu e din shumë mirë, andaj
ai e forcon kontrollin mbi krerët dhe njëkohësisht përcjell edhe italianët. Ndërkaq,
thënia se, “të gjithëve më u ka ardhur mbi kokë Italia” tregon se marrëdhëniet
shqiptaro-italiane kanë arritur pikën e vlimit. Mendoj se takimi i Gjon Marka
Gjonit me të deleguarin ushtarak jugosllav, më 8 maj 1930, nuk është i rastësishëm,
por zhvillohet për ndonjë alternativë eventuale, ku do të mund të ndërhynin
jugosllavët. Sipas këtij dokumenti, Mbreti Zog, mban barrën kryesore të rezistencës
kundër ndikimit të tepruar të përfaqësuesve italianë, prapa të cilëve është regjimi
fashist i Benito Musolinit. Mirëpo, disa krerë shqiptarë, midis të cilëve edhe Gjon
Marka Gjoni, koketojnë me jugosllavët, duke kërkuar mbështetje në forma të
ndryshme. Kështu Gjon Marka Gjoni shtron disa kërkesa për t’ia përcjellë ato
Beogradit. Ndër këto kërkesa, sipas përfaqësuesit ushtarak jugosllav, janë si vijon:
¾ Në Dibër të iniciohen dhe të organizohen çrregullime dhe vrasje të
përhershme, me qëllim që ai më pas të intervenoj dhe kështu t’i mbaj gjithmonë në
grusht;
¾ T’i ndihmojnë materialisht udhëheqësit të Lumës, Miftar Selmanit, sepse
mund të bjer nën ndikimin e italianëve ose Ahmet Zogut, sepse ka falimentuar
financiarisht (Miftari mbante pas vete rreth 300 ushtarë të armatosur), për ta
përdor në momentin e dhënë;
¾ Në Mirditë të dërgohet misër përmes Kryqit të Kuq dhe 12 bajraqet e tij të
lidhen fortë;
¾ Udhëheqjes Françeskane t’i kushtohet kujdes i madh, sepse ata janë në
luftë me italianët;
¾ Lidhjet në të ardhmen të mbahen përmes priftit Llaze dhe për këtë mos të
njoftohet askush.9
Takimi me Gjon Marka Gjonin ka zgjatur rreth dy orë, pa i dhënë ndonjë premtim
apo mbështetje konkrete, siç kërkonte udhëheqësi i Mirditës.
9

Po aty.
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Është për t’u theksuar se Mbreti Zog, asnjëherë nuk qëndroi duarkryq. Ai përpiqet
të ruaj disiplinën e institucioneve shqiptare dhe njëkohësisht të krijojë frontin unik
– frontin e rezistencës kundër Italisë fashiste, e cila dita ditës përpiqet ta realizojë
synimin e saj për nënshtrimin e Shqipërisë. Në vazhdën e masave që ndërmerr
Mbreti Zog, gjatë muajit qershor të vitit 1930, janë edhe dy urdhëresa, si:
Urdhëresa e Komandës së Mbrojtjes Kombëtare të Shqipërisë, e cila u dërgohet
gjithë trupave ushtarake, sipas së cilës ndalohej lëvizja në rajonin kufitar, në
distancë prej 5 km.10 dhe Urdhëresa e Ministrit të Punëve të Brendshme të
Shqipërisë, z. Rauf Çiço, e cila u dërgohet prefekturave të Elbasanit dhe
Peshkopisë, me të cilën fton kryetarët e komunave dhe komandantët e stacioneve të
xhandarmërisë për të filluar aksionin e çarmatosjes së popullatës.11
Është shumë e qartë se, Mbreti Zog përmes këtyre urdhëresave tenton të
parandalojë ndonjë lëvizje kundër tij brenda Shqipërisë (e nxitur nga jashtë), por
krahas kësaj edhe të kontrollojë lëvizjet e armiqve në kufijtë e Shqipërisë.
Ndërkaq, përfaqësuesi ushtarak jugosllav këto urdhëresa përpiqet ti shpjegojë si një
pakënaqësi në radhët e ushtrisë shqiptare, me tendenca dezertimi. Sipas tij, arsyet e
ndalesës së lëvizjes në rajonin kufitar janë arratisja e shpeshtuar e oficerëve dhe
ushtarëve shqiptarë në Mbretërinë e Jugosllavisë dhe në Greqi. Ai po ashtu thekson
edhe shifra konkrete të arratisurish, duke përmendur se gjatë qershorit 1930 janë
arratisur 5 oficerë dhe 10 ushtarë, ndërkaq si arsye të arratisjes përmend aspektet
materiale, politike, fetare, personale, etj.
Tendenca italiane për ta vënë nën kontroll Shqipërinë, kishte krijuar një klimë antiitaliane në Shqipëri, klimë që jugosllavët përpiqen ta kanalizojnë për interesat e
tyre. Kjo klimë anti-italiane kishte përfshirë si qarqet ushtarake shqiptare ashtu dhe
ato politike. Pra, marrëdhëniet e shqiptarëve dhe italianëve gjatë vitit 1930
zhvillohen mbi bazë të kundërshtive shumë të ashpra. Dëshmi konkrete për këtë
është ekzistenca e Organizatës së oficerëve nacionalistë shqiptarë, shef i së cilës
është miku i Mbretit Zog, majori Hysni Dema.12 Në këtë organizatë patën aderuar
personalitete të njohura ushtarako-politike shqiptare. Sipas përfaqësuesit ushtarak
jugosllav në këtë organizatë bënin pjesë:
Hysni Dema – Komandant i batalionit “Drini”,
Muharem Bajraktari – Komandant i përgjithshëm i xhandarmërisë,
Hysen Selmani – Komandant i Gardës Mbretërore,
Fiqiri Dine – Komandant i batalionit “Erzen”,
Prenk Previzi dhe

10

ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.453, 22. VI. 1930 год. у Тирани. (Raport i përfaqësuesit
ushtarak jugosllav në Tiranë për urdhëresën e lëshuar nga Komanda e Mbrojtjes Kombëtare
të Shqipërisë).
11
ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.456, 26. VI. 1930 год. у Тирани. (Raporti, me të cilin
njoftohet Kryeshefi i Departamentit Informativ të Shtabit të Përgjithshëm në Beograd për
urdhëresën e Ministrit të Punëve të Brendshme të Shqipërisë, z. Rauf Çiço).
12
ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.546, 10. VII. 1930 год. Тиранa.
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Ismail Osmani – ish-Komandant i batalionit “Vojush”, ndërsa aktualisht
Komandant i repartit në Peshkopi.13
Pra, përmes kanaleve të ndryshme të informacionit, jugosllavët dinin për ekzistimin
e Organizatës së oficerëve nacionalistë shqiptarë, dhe sipas shpjegimeve të të
deleguarit jugosllav ka qenë i njohur edhe koloneli anglez, z. Martini, inspektor dhe
organizator i çetës 1 dhe 2 të xhandarmërisë në Shkodër, i cili e paska njoftuar për
këtë, gjatë një takimi në Bar (Tivar) më 13 korrik 1930, duke menduar se
përfaqësuesi jugosllav nuk e ka poseduar këtë informatë.14
Organizata e oficerëve nacionalistë shqiptarë përmendet si nxitëse për vrasjen e
oficerëve italianë në Shqipëri. Sipas të deleguarit ushtarak jugosllav, këto vrasje
janë kërkuar nga organizata e oficerëve nacionalistë shqiptarë për dy arsye
kryesore:
a. Që italianët në Shqipëri t’i mbajë nën mbikëqyrje dhe organizata t’i
merr të gjitha pozicionet e rëndësishme në duart e veta, posaçërisht në ushtri, dhe
b. Që Italia ta shijoj se këtu pa para atë nuk e duan.15
Fakti që në Shqipëri ekziston një organizatë ilegale nacionaliste, e cila
konsiderohet si dorë e zgjatur e Mbretit Zog, dëshmon qartë konstatimin se, edhe
përkundër marrëveshjeve të nënshkruara nga Mbreti Zog me Italinë, në Shqipëri
fryma anti-italiane jo vetëm që është e pranishme në qarqet qeveritare, por edhe
veprohej në mënyrë konkrete, përmes vrasjes së oficerëve italianë (rasti i vrasjes së
togerit italian Kesti).16
Përfaqësuesi ushtarak jugosllav do t’i kushtojë vëmendje të veçantë një ngjarjeje që
do të ndodh në Shqipëri, në vitin 1930, siç ishte arratisja e kapitenit Hamit Kruja –
komandant i batalionit kufitar të Shkodrës, në Jugosllavi. Sipas përfaqësuesit
jugosllav arratisja e Hamit Krujës është e lidhur me vrasjen e togerit italian Kesti. 17
Por, si shpjegohet e tërë ngjarja rreth arratisjes së kapitenit Hamit Kruja, më 9
korrik 1930? Në Shqipëri ndodh vrasja e nëntogerit italian Kesti (pra sipas porosive
të Organizatës së oficerëve shqiptarë). Mirëpo, pasi gjatë hetimeve paraqitet rreziku
se e tërë ngjarja do të zbulohet, ndodh arratisja e kapitenit Hamit Kruja, për të cilën
ekzistojnë dy versione:
1. Sipas njërit, Hamit Kruja ishte anëtarë i organizatës, mirëpo duke e lënë kufirin
e hapur pas vrasjes, nuk e pengojnë arratisjen e Hamit Krujës. Ndërkaq Gjeneral
Aranitasi, duke u frikësuar se italianët do ta kuptojnë ekzistimin e organizatës së
oficerëve shqiptarë dhe se ajo e ka përgatitur vrasjen, i kërcënohet Hamit Krujës
publikisht se do ta padis si bashkëpjesëmarrës. Andaj, Kapiten Hamit Kruja i
13

ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.573, 18. VII. 1930 год. Тиранa. (Raporti i të deleguarit
ushtarak jugosllav në Tiranë, dërguar Kryeshefit të Departamentit Informativ pranë Shtabit
të Përgjithshëm – Beograd, në të cilin jepen informacione plotësuese rreth vrasjes së oficerit
italian në Shqipëri).
14
Po aty.
15
Po aty.
16
Po aty.
17
ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.541, 09. VII. 1930 год. Тиранa. (Telegrami, që i
deleguari ushtarak jugosllav në Tiranë, i drejton Shtabit ë Përgjithshëm në Beograd, lidhur
me ikjen e Hamit Krujës në Jugosllavi).
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frikësuar dhe për ta larguar përgjegjësinë nga organizata e oficerëve (e me këtë
edhe Mbretin) dezerton; Sipas këtij versioni del se për Organizatën e oficerëve
nacionalistë shqiptarë ka ditur edhe Komandanti i Mbrojtjes Kombëtare, Gjeneral
Aranitasi.
2. Sipas tjetrit version, Hamit Kruja nuk ka qenë anëtarë i organizatës së oficerëve
– nacionalistë, sepse ka qenë italofil i madh, prandaj vrasësin e nëntogerit italian e
kanë dërguar në çetën e tij që ta komprometojnë atë para italianëve dhe kështu do
ta largoni n përgjegjësinë nga organizata e oficerëve. Mirëpo, Kapiten Hamit
Kruja ka ditur për organizatën e oficerëve dhe për të mbrojtur vetveten ua zbulon
atë italianëve. Kështu që nga frika e hakmarrjes së organizatës së oficerëve
shqiptarë ai arratiset dhe para se të arratiset ia dorëzon nënkolonelit italian Sekvit
një letër për Mbretin Zog, e cila arin në dorë të Gjeneral Parianit.18
Sipas përfaqësuesit ushtarak jugosllav, versioni i dytë është më i saktë.
Po ashtu, përfaqësuesi ushtarak jugosllav në telegramin e tij Num. 541, të datës 9
korrik 1930, tërheq vëmendjen se Kapiteni Hamit Kruja, i arratisur në Jugosllavi,
është një italofil dhe porosit se nuk duhet të lihet pa mbikëqyrje, sepse mund të
arratiset për në Itali, ndërkaq mund të lind dyshimi se pas kësaj vrasjeje qëndron
Jugosllavia.19
Në këto dokumente mbetet enigmë fakti se, kapiteni Hamit Kruja ishte njeri i
jugosllavëve apo i italianëve. Shtabi i Përgjithshëm në Beograd, më 13 korrik 1930,
përmes një telegrami e informon përfaqësuesin ushtarak në Tiranë, si vijon: Hamit
Kruja është njeriu ynë, për të cilin italianët kanë dyshuar dhe se ky para arrestimit
ka ikur këndej (Jugosllavi).20 Mirëpo, këtij telegrami përfaqësuesi ushtarak
jugosllav i përgjigjet përmes një raporti se: kapiteni shqiptar (Hamit Kruja)
asnjëherë nuk ka qenë njeriu ynë, duke përmendur edhe fakte tjera, si: ai para së
gjithash asnjëherë nuk ka punuar me asnjë përfaqësues tonin në Shqipëri... nuk ka
punuar me të deleguarin e Mbretërisë, ndërsa në Shkodër Konsulli ynë më ka thënë
se asnjëherë nuk ka punuar edhe me të. Përveç kësaj, Hamiti si shtetas italianë ka
qenë gjithmonë me ta, madje edhe letrat i ka lënë te kapiteni italian Kallandri,
organizatorin e batalionit kufitar në batalionin e Shkodrës dhe nënkolonelit italian
Sekçit, Komandantit të grupit III.21
Vrasjen e oficerit italian e kishte kryer Sejdi Reshani, i cili ndërkohë pat ikur në
Jugosllavi, dhe i njëjti do të kërkohej nga qeveria jugosllave të ekstradohet në
Shqipëri.22 Cila do që të ishte e vërteta e ngjarjes në fjalë, katërcipërisht e
18

ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.546, 10. VII. 1930 год. Тиранa. (Raport i të deleguarit
ushtarak jugosllav në Tiranë, deri te Kryeshefi i Departamentit Informativ të Shtabit të
Përgjithshëm – Beograd, në lidhje me arratisjen e kapitenit Hamit Kruja nga Ushtria
Shqiptare).
19
Po aty.
20
ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.573, 18. VII. 1930 год. Тиранa. (Informacionet
plotësuese rreth vrasjes së oficerit italian në Shqipëri nga i deleguari ushtarak jugosllav në
Tiranë, dërguar Shtabit të Përgjithshëm në Beograd).
21
Po aty.
22
ДАРМ, Ф.ВИИ.М.346.Пов.Бр.564, 10. VII. 1930 год. Тиранa. (Përse u arratis kapiteni
Hamit Kruja).
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demantojnë faktin se, regjimi zogist, i cili si përfaqësues i shtresave më retrograde
të shoqërisë shqiptare të kohës, zhvilloi një politikë që nuk përputhej me interesat
themelorë të kombit, lirisë e të pavarësisë së tij, siç thotë historiani Paskal Milo.23
Ahmet Zogu duke qenë midis shteteve të fuqishme, të cilat kishin interesa të
ndryshme në Shqipëri, përpiqet të nxjerr Shqipërinë përfituese, sipas shprehjes
popullore, kur dy vetë zihen, i treti fiton. Përmes nënshkrimit të marrëveshjeve me
Italinë, Zogu ikë nga kthetrat e jugosllavëve dhe makinacioneve të tyre.
Pas rikonfirmimit të Shqipërisë së pavarur nga Lidhja e Kombeve, e njëjta autorizoi
një Komitet Hetimi, për të hetuar gjendjen në Shqipëri. Në raportin e këtij Komiteti
potencohej se Shqipëria e pavarur është një kusht për ruajtjen e paqes në Ballkan.24
Komiteti i Hetimit propozonte që Shqipëria të ndihmohet në aspektin ekonomik
nën patronatin e Lidhjes së Kombeve. Mirëpo, Lidhja e Kombeve nuk pranon një
detyrë të këtillë (krijuesit e Lidhjes së Kombeve – Britania dhe Franca kishin
obligime të tjera, pra ta lënë Shqipërinë nën kthetrat e Italisë).25 Nga pamundësia
për të marrë ndihma nga Lidhja e Kombeve, Mbreti Zog kërkon mbështetje
financiare tek Italia, sepse asnjë shtet tjetër nuk u tregua i gatshëm ti akordojë
ndihmë.
Përfundim
Periudha midis viteve 1925-1930, është periudha kur Ahmet Zogu përpiqet të
stabilizojë Shqipërinë në aspektin politik, gjë që nuk ndodh me shumë vende të
tjera evropiane të krijuara në përfundim të Luftës së Parë Botërore, duke ruajtur
sovranitetin shtetëror edhe përkundër faktit se Fuqitë e Mëdha e patën hedhur
Shqipërinë si sferë italiane. Këto përpjekje të Zogut shpeshherë janë minuar nga
tendencat italo-jugosllave, të cilat kishin planet e tyre ndaj Shqipërisë së pavarur.
Pra, Ahmet Zogu ndodhej midis dy shteteve grabitqare: Italisë, të cilën duhej ta
mashtrojë përmes marrëveshjeve të ndryshme, për t’i vjelë asaj ndihmat ekonomike
për të cilat Shqipëria kishte nevojë jetësore dhe Jugosllavisë, e cila përpiqet ta vë
nën kontrollin e saj Shqipërinë duke eliminuar ndikimin italian.
Marrëdhëniet shqiptaro-italiane, në periudhën në fjalë, nuk kanë kaluar pa u
vërejtur nga personalitete të ndryshme. Njëri prej tyre, Robert J. Stevens, në librin e
tij “Zhillimet politike në Shqipëri”, mes tjerash konstaton: “Marrëdhëniet e
Shqipërisë me Italinë ishin miqësore deri në vitin 1931, kur Ahmet Zogu refuzoi të
rinovonte Paktin e Tiranës të vitit 1926, duke kundërshtuar teorinë se Shqipëria
ishte vasale e Italisë”.26 Pra, sipas Stevens-it marrëdhëniet shqiptaro-italiane kanë
qenë të mira deri në vitin 1931, por në qoftë se shfletohen të dhënat e
përfaqësuesve jugosllav, mund të konstatojmë se këto marrëdhënie në vitin 1930
ishin prishur së tepërmi. Për këtë flasin raportet e shumta të përfaqësuesit ushtarak
jugosllav gjatë vitit 1930.
Marrëdhëniet shqiptaro-italiane gjatë vitit 1930 dhe më pas duhet të shikohen në
kontekst të zhvillimit të ngjarjeve tjera midis këtyre dy vendeve, ku Shqipëria ishte
23

Paskal Milo, Shqipëria dhe Jugosllavia 1918-1927, Tiranë, 1992, f. 444.
Robert J. Stevens, Zhvillimet..., f. 50.
25
Po aty, f. 51.
26
Po aty, f. 75.
24
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lënë nën “përkujdesjen” e regjimit fashist të Benito Musolinit. Në këtë kohë,
interesi italian në Shqipëri është i përshkruar me interesa ekskluziviste, ku Italia
përpiqet të mbajë gjallë dhe njëkohësisht të nënshtrojë regjimin e Ahmet Zogut,
përmes përfaqësuesve të saj në Shqipëri. Italia përpiqet që përmes vendimeve
arbitrare, duke iu shmangur marrëveshjeve me shtetin shqiptar, të investojë
kryesisht në segmentet që ishin interes italian, dhe të ushtrojë trysni kundër Mbretit
Shqiptar, që me fjalë të tjera përgatiste terrenin për eliminimin e sovranitetit
shqiptar. Synimi i regjimit të Benito Musolinit e detyron Mbretin Zog të reagojë
dhe të ndërmerr masa mbrojtjeje. Mirëpo, në kohën kur zhvillohen këto procese në
Shqipëri, bota përjetonte një krizë të rëndë ekonomike, ndërkaq në skenën politike
evropiane shfaqet një aleate e fuqishme e fashizmit italian, siç qe Gjermania
naziste. Ndërkaq, dy fqinjët tjerë, Jugosllavia dhe Greqia, nuk ishin aspak më
miqësore se sa Italia. Ata prej kohësh i patën shprehur pretendimet e tyre
territoriale ndaj Shqipërisë. Pra, Mbreti Zog, përmes marrëveshjeve me regjimin e
Benito Musolinit përpiqej të nxjerrë maksimumin e së mundshmes, në rrethana
ndërkombëtare, të cilat aspak nuk qenë në favor të Shqipërisë.
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QERIM LITA

ORGANIZATA NACIONAL-DEMOKRATIKE
SHQIPTARE NË SHKUP
Formimi i Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare
Pas Marrëveshjes së Mukjes (1943), ndaj Ballit Kombëtar, si forcë politike
kombëtare zhvillohet fushatë komprometuese, duke e akuzuar drejtpërdrejt si
bashkëpunëtor të fashizmit. Pas kësaj lindi nevoja që krerët e Ballit të mblidhen
dhe me ndihmën e misionarëve diplomatikë të shërbimeve informative angleze, në
nëntor të vitit 1943, në Gjakovë iniciohet formimi i organizatës Nacional
Demokratike Shqiptare.1 Kjo lëvizje, sikurse edhe Balli Kombëtar, veprimtarinë e
vet ndërlidhte me ata persona të cilët ishin të orientuar nga ideologjia perëndimore,
si Anglia, SHBA-të, Franca, Turqia etj., dhe gjatë tërë kohës, që vepruan në
ilegalitet, patën përkrahjen e tyre morale.
Të dhënat burimore të proveniencës së OZN-së dhe ato gjyqësore nga proceset për
veprimtarinë e NDSH-së gjatë vitit 1946 dhe në fillim të vitit 1947, vërtetojnë se
Organizata e NDSH-së e vitit 1945 është vazhdim i tërthortë i komitetit Nacional
Demokratik të Ejup Binakut,2 (formuar në nëntor të vitit 1943 në Gjakovë).
1

Dr.Sabile Keçmezi-Basha, “Lëvizja ilegale patriotike shqiptare në Kosovë (1945-1947”)
Prishtinë 1998, fq.26; Prof.Dr. Islam Dobra, “Lufta e Drenicës 1941-1945 dhe NDSH deri
194”7 (Botimi i dytë i plotësuar) , Prishtinë 1997, fq.110; Sinan Hasani, Kosova, “të
vërteta dhe mashtrimet”, “Rilindja” 1986, 130-141.
2
ДАРМ.Ф.1101.6..3../12-18; Po-aty.Фонд.Војно Историски Институт (më tej ВИИ),
Микрофилм 349, Реферат о Националним демократским Шиптарским Комитетима;
Mr. Qerim Lita, Referat për Komitetet Nacional Demokratike Shqiptare, Agjencia
Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtnë, 2009, fq.15-18: “...Në dhjetor të vitit 1943,
vjen deri te takimi i udhëheqjes së organizatës irredentiste me një major anglezë në
Gjakovë. Takimi mbahet në shtëpinë e Hasan bej Kryeziut, nënprefektë gjatë okupacionit,
tash në diasporë. Në mbledhje kanë marrë pjesë: Halim Spahia, tregtar nga Gjakova, para
luftës emigrantë, pas çlirimit kryetar i Këshillit Popullor të Qarkut në Prizren, më vonë
organizator i "Komitetit Qendror të Organizatës Nacional Demokratike Shqiptare", i dënuar
për vdekje dhe i ekzekutuar; Sulejman Riza nga Gjakova, organizator i irredentizmit në
vitin 1943 në Gjakovë, me profesion avokat, tash në burg; Ejup Binjaku, nga Gjakova,
udhëheqësi ushtarak i irredentizmit, pas çlirimit kaloi në mal tash në Greqi dhe Rexhë
Meta. Në mbledhje është diskutuar për çështje të ndryshme. anglezi veçanërisht është
interesuar për atë se përse shqiptarët në Kosovë nuk luftojnë kundra gjermanëve. Selman
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Pas formimit të komitetit suprem të Kosovës të Adem Gllavicës më 1 dhjetor 1944,
lindi ideja që edhe në viset e Shkupit të formohej një organizatë politiko-ushtarake,
e cila do të udhëhiqte lëvizjen e rezistencës shqiptare.3 Intelektualët dhe
nacionalistët shqiptarë të Shkupit, të irrituar nga sjelljet barbare të forcave
komuniste jugosllave ndaj popullsisë civile shqiptare, e panë të domosdoshme
themelimin e një organizate ilegale shqiptare, qëllimi final i së cilët do të ishte:
“Çlirimi dhe bashkimi i tokave të robëruara shqiptare me Shqipërinë.”4 Ndër
shkaqet më të rëndësishme përse inteligjenca shqiptare e Shkupit vendosi të
veprojë ilegalisht, duhet veçuar “mohimin e së drejtës për vetëvendosjen e
shqiptarëve në Kosovë dhe në viset Veriperëndimore të Maqedonisë”5, si dhe
përpjekjet e disa pushtetarëve të qytetit që në Shkup të mos hapen shkolla shqipe,
por vetëm ato turke, sepse sipas tyre: “në qytetin e Shkupit nuk ka shqiptarë, por
vetëm turq”6 Duhet të vëmë në dukje faktin se shqiptarëve jo vetëm se iu mohua e
drejta e vetëvendosjes, por madje atyre iu morën edhe disa të drejta të pakta
qytetare e kombëtare, që u ishin garantuar me vendimet e ASNOM-it, siç ishin:
përdorimi i lirë i flamurit kombëtar, pjesëmarrja proporcionale në këshillat
popullore, përdorimi i gjuhës shqipe, dhe përfshirja e barabartë e shqiptarëve në
administratën e komunave ku ata jetonin etj. Mosdhënien e këtyre të drejtave
autoritetet komuniste të Shkupit e arsyetonin gjoja nga “pakënaqësia e popullsisë
Riza ia sqaron, se si shqiptarët para luftës kanë qenë të robëruar dhe se nuk kanë pasur as
çfarë të drejtash, ndërsa tash kanë fituar ca të drejta dhe janë futur në kuadër të Shqipërisë,
prandaj vështirë është ti ngresh në luftë. Anglezi ju dha detyrë që menjëherë të themelohen
çeta nën udhëheqjen e Ejup Binakut dhe të fillojnë me aksione, me qëllim që të përfshinë
përreth tyre numër sa më të madh të popullit shqiptarë, dhe se ky popull të mos kaloj në
radhët e partizanëve, që në këtë mënyrë të mos i japin mundësi LNÇ të veproj por edhe të
mobilizoj..”; .Dr. Muhamet Pirraku, “Mulla Idrizi Gjilani dhe mbrojtja popullore e
Kosovës Lindore 1941-1951”, Prishtinë 1995, fq.317, Dr.Daut Bislimi, “Formacionet
politiko - ushtarake në Kosovë 1941-1945”, Prishtinë, 1997, fq. 146-147.
3

Dr. Daut Bislimi, po aty
ДАРМ.1.1101,6.12/523-578
5
Po-aty; Тречи дан суџења 28 јануара 1947 год. Опис 4. стр. 526-527: Në pyetjen që
kryetari i Gjyqit, Panta Marina ia parashtroi Azem Maranës, përse ka marrë qëndrim
armiqësor kundër pushtetit popullor? ky i fundit veç tjerash shprehet: “Unë mendoj se
pyetjeve tuaja do t’u përgjigjem tërësisht dhe qartësisht. Flitej dhe shkruhej për lirinë dhe të
drejtat e kombeve për vetëvendosje. Unë e dijë se në Kosovë dhe në Maqedoninë
Perëndimore shumicës Shqiptare nuk i është dhënë e drejta për vetëvendosje, për tu
bashkuar me Shqipërinë. Kjo ishte shkaku mendoj se nuk u dhanë të drejtat e mjaftueshme,
sepse nuk na u dha e drejta e vetëvendosjes.”
6
Po-aty, fq.524: Lidhur me problemet që ishin shkaktuar në Shkup rreth hapjes së shkollës
shqipe, Azem Marana, para gjyqit thekson: “Fillimisht unë dhe disa shokë dëshironim të
hapnim shkolla shqiptare. Kjo ishte menjëherë, kur u shtrua çështja e hapjes së shkollave.
Ne dëshironim të hapeshin shkolla shqipe. Mirëpo, kur kryeshef i dhomës së arsimit në
këshillin e Qytetit ishte pop Trajanov, ndërsa referent për shkollat e pakicave ishte Feta
Sulejman Pashiq, atëherë flitej se në Shkup nuk mund të hapen shkolla shqipe, sepse në
Shkup nuk ka Shqiptar.”
4
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maqedonase në viset perëndimore të Maqedonisë”, e cila siç vihej në pah: “qe
dyfish e robëruar gjatë okupacionit shqiptar”, andaj ajo: “me një rezervë të madhe i
pranon këto ndryshime dhe ndihet si e distancuar.” Ky rezervim i popullsisë
maqedonase, sipas anëtarit të ASNOM-it, Jordan Ballazheski, ka ardhur për shkak
se “nëpër objektet shtetërore, krahas flamurit shtetëror, qëndrojnë edhe flamujt
shqiptarë; Shqiptarët në mënyrë të barabartë marrin pjesë gjatë zgjedhjeve të
këshillave nacionalçlirimtare, qofshin të qyteteve apo të fshatrave; ata e
parashtrojnë çështjen që në plenum dhe nëpër këshillat ekzekutive të kenë më
shumë përfaqësues të tyre; e shtrojnë çështjen edhe të vetë administratës, e cila
duhet të udhëhiqet paralel me administratën tonë (maqedonase-Q.L), prandaj
kërkojnë edhe numër të njëjtë të nëpunësve në administratë; nëpër institucionet
shtetërore në detyrë kanë ngelur të gjithë nëpunësit shqiptarë të regjimit të kaluar të
cilët kanë ardhur nga Shqipëria e vjetër..etj”.7 Sipas Bllazheskit, që të ndërpritet
politika siç e potencon ai “shqiptaromadhe”, në këtë pjesë, nga ana e Presidiumit të
ASNOM-it, duhet të ndërmerren këto masa urgjente: “Të shkarkohen nëpunësit
shqiptarë të ardhur nga Tirana; që turqve t’u jepen më shumë poste dhe të drejta, të
cilët tash për tash nuk mund të vijnë në shprehje nga shqiptaromëdhenjtë; dhe,
njëkohësisht, të drejtat dhe obligimet të jepen jo sipas numrit të popullsisë, por
sipas pjesëmarrjes në Luftën Nacionalçlirimtare.”8
Nismëtarët e kësaj ideje ishin: Azem Marana, Hasan Bilalli, Hysniqemal Ejupi,
Qemal Qazimi, Mamut Dumani, Nebi Jonuzi dhe Nuredin Ibrahimi. Mbështetur në
të dhënat që dalin nga organet e hetuesisë dhe të procesit gjyqësor kundër anëtarëve
të KQ të NDSH (Shkup, 26 janar -7 shkurt 1947), kuptojmë se Organizata Nacional
Demokratike Shqiptare (më tej NDSH), u themelua gjatë muajt mars të vitit 1945,
përkatësisht në mbledhjen e katërt të grupit nismëtar. Paraprakisht, kjo ide kishte
rrjedhur nga Hysniqemali, i cili i irrituar nga sjelljet tejet brutale të brigadave
komuniste jugosllave, ndaj popullsisë civile shqiptare, organizoi një takim me
Azem Maranën dhe Hasan Bilallin. Takimi u mbajt në shtëpinë e Hysniqemalit, siç
deklaron AZEM MARANA, para organeve të hetuesisë, në të cilën ishte shtruar
“çështja e pazgjidhur shqiptare”. Gjatë debatit, ata si zgjidhje të domosdoshme e
shohin mundësinë e themelimit të një organizate kombëtare, e cila si qëllim të vetin
do ta kishte “bashkimin e Kosovës dhe viseve të tjera me shumicë shqiptare me
Shqipërinë”. Me propozim të Azemit, kjo çështje u la të debatohet në një mbledhje
tjetër, në të cilën përveç tyre në të do të ftohej të merrte pjesë edhe Mamut Dumani,
i cili si njeri me përvojë për këto çështje do t’ua tregonte "orientimin e punës".9
7

ДАРМ.1.157.3.73/261, До Президиумот на АСНОМ, Скопје, 7.XII.1944 г., Јордан
Блажески, член на АСНОМ.
8
Po-aty.
9
ДАРМ.1,1101.6.3/12-18, Prokurori Publik i RP të Maqedonisë, Nikolla Vrazhallski, në
aktakuzën kundër 17 të akuzuarve, dërguar Gjyqit të Qarkut në Shkup, me 11 janar 1947
shkruan: “Kështu, Azem Marana, në procesverbalin e tij të datës 18-IX 1946 deklaron se
bashkërisht me Hasan Bilallin dhe disa të tjerë në një mbledhje të elementeve me orientim
armiqësor, duke folur për situatën politike, kanë ardhur në "përfundimin se duhet të punojnë
ilegalisht për bashkëngjitjen e Kosovës me viset tjera Shqipërisë". Në vazhdim, kur është
parashtruar çështja se si dhe në çfarë mënyrë të punohet, ai vendosi që në mbledhje të
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Nuk kaluan dy apo tre ditë, nismëtarët e themelimit të NDHS-së caktuan mbledhjen
e dytë, e cila tani do të mbahet në shtëpinë e Nebi Jonuzit. Në mbledhje mori pjesë
edhe Mamut Dumani, i cili mbajti një ligjëratë të gjatë historiko-politike. Ai më pas
u ndal në mënyrën dhe formën e veprimtarisë ilegale, e cila sipas tij duhet të jetë e
orientuar në: “luftën e pa kompromis për bashkimin e Kosovës dhe të Maqedonisë
Perëndimore me Shqipërinë”. Këtë bashkim, siç do të shprehet Dumani: “nuk e
dëshirojnë as pushtetarët jugosllavë e as ata shqiptarë”, “prandaj” shtoi në vazhdim
Dumani: “duhet të krijojmë një organizatë ilegale, të cilën ta zgjerojmë sa më
shumë derisa të krijojmë kushte për rrënimin e këtij pushteti”, si dhe të “lidhemi
me çetat që veprojnë në viset shqiptare”, që për të kjo ishte e domosdoshme për
shkak asaj se “në rast të ndonjë kthese ata do të luajnë një rol të rëndësishëm.”10 Si
përfundim, të gjithë pjesëmarrësit ishin pajtuar të formohet organizata, me atë që të
thirret një mbledhje tjetër ku do të sillej programi, për të cilin u ngarkuan ta
përpilojnë Mamut Dumani, Azem Marana dhe Hasan Bilalli.

ftohet, si njeri me përvojë për këto çështje, i akuzuari Mamut Dumani, që të tregojë
"orientimin e punës.."; ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.198.Док.9.,18.09.1946/1-10 Deklarata e
Azem Maranës dhënë para UDB-së për qytetin e Shkupit, ku përveç tjerash ai shprehet: "
Në fillim të vitit 1945, më ftoi Hysni Qemal Ejupi-Bakalli, te Qemal Qazimi, që të
bisedojmë dhe me këtë rast më tha që ta thërras edhe Hasan Bilallin. Unë e thirra Hasan
Bilallin dhe bashkërisht shkuam te Qemal Qazimi... Atje i takuam Nuriu dhe Hysni
Qemalin. Filluam të bisedojmë rreth situatës politike dhe me këtë rast Hasani u shpreh se si
Kosova me pa të drejtë është ndarë nga Shqipëria dhe se si atje zbatohet një terror ndaj
popullatës nga ana e pushtetit. Duke u thirrur në Dokumentin e Atlantës dhe Konferencën e
Teheranit, ku është vendosur që të gjithë popujve t’ju jepet e drejta e vetëvendosjes, theksoi
se kjo e drejtë nuk ju dha shqiptarëve dhe se ndaj kombit shqiptar po zbatohet një
padrejtësi. Hysni Qemali filloi të flet rreth vrasjeve në fshatin Bllacë mbi shqiptarëve nga
ana e partizanëve. Unë theksova se Feta Sulejman Pashiq bashkërisht me Shaip Rajanovin
nuk lejojnë të hapen shkolla shqipe. Në bazë të kësaj erdhëm në përfundim se duhet të
veprojmë ilegalisht për bashkimin e Kosovës dhe viseve tjera me Shqipërinë. Atëherë unë
theksova që para se të fillojmë të konsultohemi me Mamut Dumanin , i cili gjithashtu ka
orientim nacionalistë, me të vetmin qëllim që të na e përcaktoje rrugën e veprimit. Pas kësaj
unë bisedova me Mamut Dumanin duke e njoftuar atë se janë disa shokë të cilët dëshirojnë
të punojnë për bashkimin e Kosovës dhe Maqedonisë Veriperëndimore me Shqipërinë...”.
10
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.5113.Док.1.21.01.1947 година - Скопје, стр.1-10; Hasan
Bilalli duke folur për themelimin e NDSH, para organeve të hetuesisë veç tjerash deklaron:
“...një mbrëmje në shtëpinë e Nebi Veli Jonuzit u mblodhëm këta persona: unë (Hasan
Bilalli), Azem Marana, Mahmut Dumani, Nuredin Ibraimi, Qemal Ejupi dhe Nebi Veli
Jonuzi. Mamut Dumanin e solli Azemi dhe ai më njoftoi me të. Me qenë se më parë Azemi
i kishte treguar Mamutit se të gjithë ne jemi të një mendimi dhe kundërshtar të regjimit të
tanishëm, edhe pse për herë të parë u njoftua me disa prej nesh, nuk n guroi të flasë. Kështu
gjatë fjalimit, Mamut Dumani veç tjerash na u drejtua se si duhet të luftojmë për bashkimin
e Kosovës dhe Maqedonisë Perëndimore me Shqipërinë, të cilin bashkim nuk e duan as
pushtetarët në Jugosllavi e as ata në Shqipëri, prandaj shtoi ai se ne duhet ta krijojmë një
organizatë ilegale, të cilën ta zgjerojmë sa më shumë derisa sa të krijojmë kushte për
rrënimin e këtij pushteti. Gjithashtu tha se duhet të lidhemi me çetat që qëndrojnë në mal,
sepse në rast të një kthese ata do të luajnë një rol të rëndësishëm...”
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Për rrjedhojë, pas disa ditëve thirret mbledhja e tretë, e cila sipas asaj që deklaron
Azem Marana, u mbajt në shtëpinë e Hysniqemal Ejupi. Në të morën pjesë: Azem
Marana, Mamut Dumani, Hasan Bilalli, Hysniqemal Ejupi, Nebi Jonuzi dhe
Nuredin Ibrahimi. Gjatë debatit që u zhvillua, edhe njëherë u ritheksua fakti se ndaj
kombit shqiptar është bërë një padrejtësi e madhe, sepse atij i është mohuar e drejta
e vetëvendosjes, që sipas oratorëve kjo e drejtë u është garantuar të gjitha kombeve
me Marrëveshjen e Atlantës dhe të Konferencës së Teheranit. Nisur nga kjo, por
edhe nga sjelljet jonjerëzore të njësive partizane jugosllave, të cilat tashmë disa
muaj nuk zgjidhnin mjete dhe metoda për ta terrorizuar popullsinë civile shqiptare,
të pranishmit njëzëri pa përjashtim e pranuan programin e organizatës, të cilën e
paraqiti Mamut Dumani dhe u zotuan se do të punojnë për realizimin e tij. Në të
thuhej se:
Organizata Nacional Demokratike Shqiptare –NDSH, si synim kryesor ka
bashkimin e Kosovës dhe viseve të tjera me shumicë shqiptare me Shqipërinë;
Me qëllim të zgjerimit të veprimtarisë, NDSH-ja dhe drejtuesit e saj do të
angazhohen që sa më shpejt të vendosin lidhje vëllazërore me nacionalistët
shqiptarë që veprojnë në Kosovë dhe Shqipëri;
Rëndësi të veçantë në të ardhmen do t’i kushtohet ngritjes së vetëdijes nacionale te
shqiptarët, me çka do të zgjerohet dëshira dhe vullneti i tyre për bashkim kombëtar;
Mësuesit shqiptarë të cilët do të përfshihen në organizatë, duhet të punojnë
pandërprerë për përfshirjen e sa më shumë fëmijëve shqiptarë në rrjetin shkollor.
Që kjo të arrihet, ata duhet të mbajnë kontakte të vazhdueshme me prindërit,
gjithnjë duke pasur parasysh se ato kontakte duhet të shfrytëzohen për ngritjen e
vetëdijes së tyre nacionale.11
Një vendim tjetër me rëndësi kombëtare, që u shqyrtua në mbledhje, ishte: të
depërtohet në Brigadën VII shqiptare të Maqedonisë, e cila qëndronte në rajonin e
Kumanovës, me qëllim që kjo brigadë të refuzonte shkuarjen në luftën e Sremit,
dhe të nxiste rebelimin e saj për t’iu bashkuar revoltës së Shaban Polluzhës”.12 Ky
vendim erdhi pas propozimit të bërë nga Mamut Dumani, mirëpo me gjithë
përpjekjet që bënë anëtarët e organizatës, për shkak të kohës së kufizuar ajo nuk u
arrit.13
Në fund, pasi u miratuan vendimet e sipërpërmendura, të pranishmit në mënyrë
solemne u betuan për besnikërinë e tyre ndaj organizatës që ata e themeluan.
Ceremonia e betimit u bë para flamurit kombëtar, Kur’anit, pushkës dhe thikës.
Tekstin e lexoi Hasan Bilalli, kurse të tjerët pas tij i përsëritnin fjalët: “Betohem në
11

ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.198, прилог 2, стр.10, 18.9.46, Скопје.
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР. Д.198, док.2, të dhënat e UDB-së maqedonase, për Azem
Maranën ku përveç tjerash thuhet: Zoshto e uveden: Za ilegallna protiv-narodna dejnost i
priprema na oruzhana borba protiv deneshnata vllast Azem Idriz Morani. Antinarodna
dellatnost na Azem Morani poçnuva oshte vo periodot na 1944-45- god. toj oshte togaj
predzima razni merki za da organizira i pribere fashistiçki oruzhani ostaci. Vo tesni vrski e
so Hasan Bilali i drugi. Vo periodot za vreme koga narodno oslloboditellnata vojska odi na
Sremski front toj zima uçestije organizira dezertiranje na edna allbanska brigada poçetokot
na 1945 god. ...
13
ДАРМ.1.1101.6.14/666-775
12

167

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Kur’an, në flamurin kombëtar dhe në armë, se do të punoj me besnikëri e
vetësakrificë me çmim të jetës, për kombin shqiptar dhe për çlirimin e bashkimin e
tokave shqiptare në Shqipërinë etnike”.14
Jehona e formimit të NDSH-së në trojet shqiptare
Menjëherë pas formimit të NDSH-së, drejtuesit e sajë mbajtën edhe dy mbledhje
tjera, në të cilat është debatuar për mënyrën e afirmimit dhe zgjerimit të
organizatës, lidhjet e saja me organizatat simotra në Kosovë dhe Shqipëri si dhe me
grupet e armatosura shqiptare të cilat vepronin në viset e ndryshme shqiptare, për
krijimin e një fondi kombëtar etj.15 Duhet të vëmë në dukje faktin, se një debat i
ngjashëm ishte zhvilluar edhe në mbledhjet e mëhershme, në të cilat ishte arrit
pëlqimi që vendosjen e lidhjes me guerilën shqiptare në Shqipëri ta bëj Mamut
Dumani, si dhe krijimi i fondit kombëtar, për të cilin përgjegjës ishte caktuar Nebi
Jonuzi. Gjithashtu ishte përkrahur propozimi i Mamut Dumanit, që për një afat të
shkurtë kohor të grumbullohen së paku 5 milion leva.16
Si formë më e përshtatshme dhe më e sigurt për zgjerimin e NDSH-së, ishte
zgjedhur krijimi i tresheve, respektivisht, secili anëtarë për fillim të përfshijë nga
tre anëtarë të rijë, të cilëve si detyrë do tu jepej të krijojnë treshe tjera e kështu me
radhë. Për rrjedhojë, Azem Marana, shpejt në Shkup formoi treshin e parë të
përbërë prej Hamdi Sulejmanit, Nebi Jonuzit dhe Sherif Halitit.17 Me ndihmën e
Hamdi Sulejmanit që në popull njihej si Hamdi Terzija, Azemi vendosi lidhje edhe
me çetën e armatosur që vepronte në Karshiakë të Shkupit, të cilës i printe Shaban
Pelivani. Fillimisht, kjo çetë pati një numër të kufizuar të ushtarëve, mirëpo me
kalimin e kohës asaj ju bashkangjiten edhe disa atdhetar të shquar shqiptar, midis të
cilëve duhet veçuar: Kalosh Hamdinë nga Reçani i Gostivarit, Gafur Satapetkun,
Hisë Emrullaun, Shefqet Latif Gërçecin, Sait Asllanin nga fshati Satapetkë e shumë
të tjerë.18

14

ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР. Д.198. док.3, 29.07.1946 год., л.1, Deklarata e Azem Maranës,
para organeve të hetuesisë në Shkup; Dr. Daut Bisdimi, “Një vështrim historik i organizatës
së NDSH-së LPLTSH-së” Shkup 1997 – fq. 44, Dr. Muhamet Pirraku, Vep. e cit., fq. 317.
15
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.д.5113 - po-aty; Hasan Bilalli, në vazhdim të deklaratës së
sipëpërmendur thotë: Pas kësaj mbajtëm edhe dy mbledhje me të njëjtit persona, përveç
Mahmud Dumanit i cili më nuk erdhi në mbledhje nuk e dij për cilat arsye. Në këto
mbledhje debatohej për nevojën e grumbullimit të mjeteve për organizatën, për vendosjen e
lidhjeve me ballistët në mal, për krijimin e komiteteve, për vendosjen e lidhjeve me çetat në
Shqipëri etj..
16
Levi ishte valutë e shtetit bullgar, mirëpo sipas të gjitha gjasave deri në atë kohë në
Maqedoni ende ishte në përdorim. Nebi Jonuzi, me 3 shkurt 1947 në cilësinë e dëshmitarit
para organeve gjyqësore do të deklaroj: “Në mbledhjen e katërt Mahmut Dumani propozoi
që të grumbullohen së paku 5 milion leva për fondin kombëtar, me çka të gjith ne u
pajtuam. Hysniqemali dha ofertë konkrete duke thënë se do të përpiqet të jep 100.000 leva,
ndërsa Nuri Ibrahimi 20 deri 30.000 leva...” ДАРМ.1.1101.6.13/218-257.
17
ДАРМ.1.1101.6.13/258-324
18
Shaban Satapetka- po aty
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Ndërkohë, Hasan Bilalli kishte arrit ti përfshijë në organizatë Qemal Skënderin,
Mexhit Zyberin, Xhemal Fazli-Ferrën dhe Rexhep Dautin.19 Me futjen në
organizatë të këtyre figurave, siç do të shohim në vazhdim të kësaj monografie,
përfundimisht u vendosën lidhjet me çetat e armatosura që vepronin në Kopilaçe, të
cilave u prinin atdhetarët e njohur shqiptar Sul Hotla, Hasan Kabashi dhe Din
Hoxha.20 Zgjerimi i NDSH, në këtë periudhë, falë aktivitetit të bujshëm të Azem
Maranës dhe Hasan Bilallit dita ditës shtohej. Kështu Hasan Bilallit dhe Hafiz
Mexhit Zyberit në mesin e muajt qershor në Shkup, mbajtën mbledhje me Mulla
Mustafën,– Gjilanin, Demir Shabanin dhe Shefqet Arnaqijën, të cilët, pasi Hasan
Bilalli ua sqaroj qëllimin e themelimit, pranuan të anëtarësoheshin në “NDSH-së”,
duke u betuar se do të punonin për të deri në vdekje.21 Po nga Hasan Bilalli, në
organizatë u përfshinë edhe treshi i përbërë nga: Xhavit Abdulla Selimi, robaqepës
nga Grushina e Shkupit, Bajram Bajrami, mësues në SHf “Liria” në Shkup dhe
Abdylyqerim Seiti nga Ohri, në atë kohë me detyrë sekretar i Bashkësisë Fetare
Islame në Shkup.22
19

Burimet arkivore flasin se Qemal Skënderi, nuk ishte ndër themeluesit e parë të NDSH,
siç i është plasuar opinionit të gjerë shqiptar, por se anëtarësimi i tij ndodhë disa muaj më
vonë, me iniciativë të Hasan Bilallit. Vetë Qemali, në procesin gjyqësor në pyetjen e
kryetarit të gjyqit se si është përfshi në organizatë deklaron: “Kur më vonë erdhi Zyberi në
Shkup nga fshati Tanishec, ku kishte mbajtur mbledhje me Hajriz Kajolin dhe Kabashin,
mes meje dhe atij është biseduar se si ne duhet të organizohemi. Unë i thashë se ne nuk
mundemi të organizohemi sepse nuk e dimë saktësisht se si është situata politike dhe se
duhet të lidhemi me ndonjë mësues nëpër shkolla që ata të na orientojnë se si duhet të
organizohemi. Pas dy tre ditësh unë e thirra Hasan Bilallin që personalisht të vijë te unë në
shtëpi si edhe Zyberin. Mbajtëm një mbledhje dhe i tregova Hasanit se si në Kosovë ka
banda të ndryshme dhe se si ne duhet të lidhemi me ta. Hasan theksoi se pajtohet me këtë
dhe shtoi se ne këtu jemi më herët të organizuar nga Mamut Dumani.”,
ДАРМ.1.1101.6.12/641-665; Po-kështu deklaron edhe Mexhit Zyberi: Kur u ktheva në
Shkup, unë i tregova Qemal Skënderit se jam takuar me të arratisurit. I tregova për gjithçka
edhe për radio aparatin, ndërsa ai më tha se do të interesohet. Pas një dite e pash Qemalin se
si bisedonte me Ismail Billlin, vëllanë e Hasan Bilallit. Ai i tregoi se jam takuar me të
arratisurit. Më pas më tha që të nesërmbrëma të shkoj te ai sepse do të vijë Hasan Bilalli.
Në mbledhje Hasani na dha detyrë të organizohemi. Një mbrëmje shkuam te Qemali. Kur
shkuam te ai unë, Rexhep Dauti dhe Fazliu, ata dy vetëm se kishin filluar të bisedojnë.
Hasan Bilalli na tha “Ejani të betoheni”. Hasan Bilalli mori abdes, mori Kuranin dhe
revolen e Rexhepit që ishte polic, e nxori një letër dhe u betuam para tij.:
ДАРМ.1.1101.6.15/776-804.
20
Po-aty
21
Hafiz Mexhit Zyberi, deklaratë dhënë autorit të këtij punimi më 26. dhjetor .2002,
Stamboll; Qerim Lita, Kontribut i H.Mexhit Zyberit në organizimin e NDSH-së në rajonin
e Karadakut, Flaka, Shkup, 06.03.2003. fq.6
22
ДАРМ.1.1101.6.16/251-324, Xhavit Abdulla Selimi, në procesin gjyqësor në mënyrë të
detajuar e sqaron anëtarësimin e tij, të Bajram Bajramit dhe Abdylqerim Seitit: Në rrugë u
takova me Hasan Bilallin dhe bashkërisht shkuam te shtëpia e tij.. Hasani më tha që të
kthejmë deri te Bajrami i cili po ashtu ishte mësues në shkollën shqipe, dhe kthyem. Hasani
i tha Bajramit që edhe ai të vijë në darkë te ai. Përderisa përgatiteshe Bajrami, Hasani shkoi
ta merr Abdylqerimin nga Medreseja Isa Beu. Më pas të gjithë shkuam te Hasani, hëngrëm
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Në kuadër të këtij aktiviteti, radhëve të NDSH-së do t’i bashkëngjiten edhe Rexhep
Dauti – nga Tanusha, i cili ishte komandant policie në Tanushë, Mulla Hajdar
Kurtishi nga Orizarja e Kumanovës – ish-komisar politik i aradhave ushtarake të
Sul Hotlës dhe mik i ngushtë i tij, Tefik Tanisheci, Demir Ferati nga Malina, Sami
Shabedini nga Orizarja e Kumanovës, Zylbear Ajvazi nga Tanusha, Spiro HarillaTheodosi nga Korça, i cili kishte ardhur si kuadër arsimor, fillimisht në Ohër,
Manastir e më pas punoi si mësues në fshatin Krushapekë të Shkupit, Mehmed
Bushi – oficer matjanë i cili ishte ushtarak në Tetovë e në Gostivar, Jetish Vishi
nga Vitia e Kosovës mësues në fshatin Zhelinë të Tetovës, mik i ngushtë i Azem
Maranës, Nexhmedin Besimi – jurist i diplomuar, nga Pirroku i Tetovës dhe
bashkëmendimtar me Azem Maranën, Hafiz Hetem Tairi nga Reçica e adhe të
Tetovës dhe shumë të tjerë.23
Një ngjarje tjetër me peshë kombëtare do të ndodhë në maj të vitit 1945. Në këtë
kohë Mamut Dumani, udhëtoi për Shqipëri, ku mbajti takime të rëndësishme me
guerriljen shqiptare të krahinës së Dibrës dhe të Lumës. Fillimisht, Dumani, ndalet
në Sllovë, ku takohet me Cen Elezin e Dan Kaloshin si dhe me përkrahësit e tyre.
Pas diskutimeve të shumta me ta, që të gjithë e shprehën mendimin e tyre se duhet
punuar për kauzën shqiptare, ku theksi iu vu veçanërisht koordinimit dhe
harmonizimit të qëndrimeve midis forcave antikomuniste shqiptare. Cen Elezi
shprehu vullnetin e parisë nacionaliste dibrane, e cila u tregua e gatshme për
veprim. Ai mori përsipër që, sa i përket organizimit në Dibër, ta bëjë bashkë me
shokët dhe miqtë e tij. Pas kësaj, Mahmut Dumani u hodh në Kala të Dodës, në
shtëpinë e Osman dhe Zenel Litës. Osman Lita i dha besën se forcat e tij, në
koordinim me forcat e Cen Elezit dhe të Muharrem Bajraktarit, do të jenë të
gatshme të flijohen për shqiptari. Meqë Muharremi qëndronte thellë në Malet e
Lumës, Zenel Lita mori përsipër që ta vinte në dijeni atë për vizitën e Mamut
Dumanit, si dhe për ekzistencën e “ONDSH-së” në Shkup, për qëllimet e saja, që
përputheshin me qëllimet e gueriljes shqiptare në Lumë etj. 24
Vizita që bëri Mamut Dumani në Dibër dhe në Lumë, pati jehonë të madhe në
trevat shqiptare. Shqiptarët me të madhe flitnin për ndryshimin e shpejtë në
Shqipëri. Lidhur me këtë, Qemal Sejfulla-Orak, nga Dibra, i raportonte K.Q. të
PKM-së për parullat që lëshoheshin në këtë qytet. Në raportin e tij thuhej: “Kohët e
fundit është ngjallë së tepërmi reaksioni shqiptaromadh. Kështu, në rrethin e Dibrës
nuk lëshohen vetëm parulla shqiptaromëdha, por edhe përpiqen t’i organizojnë
shqiptarët. Për shembull, njëfarë oficeri i një aradhe shqiptare nga Shqipëria e
vjetër-Peshkopi ka ardhur në Dibër dhe i ka treguar një shoku të tij të shkollës, i cili
është anëtar partie, duke i thënë: “Unë e di se ti je anëtar i Partisë Komuniste, por
darkë dhe më pas u futëm në dhomën e tij e cila ishte përgatitur me një tavolinë në të cilën
qëndronte Kurani Flamuri shqiptar dhe një revolver. Më pas Hasan Bilalli foli për
organizatën dhe se ajo mbante lidhje edhe me Barin. E lexoi betimin sa më kujtohet bëhej
fjalë për besnikërinë ndaj organizatës.
23
ДАРМ.1.1101.6.3/12-18
24
Mamut Dumani. Po aty; Ferit Lita, lindur më 1936 në Kalanë e Dodës, djali i Rrushit
Litës, i cili u vra në qershor 1946-të nga forcat komuniste shqiptare në Kalanë e Dodës.
Deklaratë dhënë autorit më 13.07.1994 – Kala të Dodës.
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ti je i ri në parti, ti je i mashtruar, a nuk e sheh se u ka ardhur fundi atyre
komunistëve”, - duke theksuar më pas. - ne në Shqipërinë e vjetër kemi organizatë
“zogiste”, edhe këtu do ta organizojmë atë organizatë, për dy tri javë do të bëjmë
kthesë në Shqipëri. Për këtë jam marrë vesh me anglezët, të cilët do të na
ndihmojnë”.25 Qemal Sejfulla më tej në raport shkruante edhe për gjendjen në
Strugë e rrethinë, ku vinte në pah se: “Shqiptarët separatistë, lëshojnë parulla se si
do të jetë Shqipëria. Ushtria shqiptare këtu do të ngelë përgjithmonë, duke
përcaktuar kufijtë e Shqipërisë, të cilat shkojnë deri në Preshevë dhe
Kumanovë..”26
Aktivitete të bujshme në atë kohë pati edhe Muharrem Bajraktari, i cili në korrik të
vitit 1945, i shkruan një letër Mefail Zajazit, me të cilën e njoftonте atë për
themelimin e NDSH-së dhe njëkohësisht duke kërkuar nga ai që: “të rregulloni
fuqin e të pritni një urdhër të dytë me të cilin do t’ju kërkojmë të kaloni kufinin ose
të filloni veprimet në vendin tuaj..”27
Organizime ilegale politiko-ushtarake do të zhvillohen edhe në territorin e gjërë të
Tetovës. Fronti Popullor vinte në dukje se: “Në rajonin e Tetovës qëndrojnë grupe
ilegale të armatosura, të cilat strehohen nëpër territoret e fshatrave të tyre, por nuk
tregojnë kurrfarë aktiviteti të armatosur, apo zhvillime politike”, mirëpo, siç thuhej
në vazhdim të informatës: “Ekziston rreziku që këto grupe jo të rrezikshme të
lidhen me bandat e Muharrem Bajraktarit, i cili kohët e fundit ka arrit të lidhet me
Tetovën nëpërmjet disa oficerëve shqiptarë të brigadës shqiptare ...!”28
Në anën tjetër, Buletini informativ i K.Q. të PKM-së shkruante se një pjesë e
shqiptarëve në Shkup nuk aktivizohet në fushatën parazgjedhore. Mosaktivizimi i
tyre, siç thuhet në fillim të informatës, vjen si pasojë e një politike “armiqësore”
nga ana e: “shovinistëve shqiptaromëdhej”, të cilët: “mbajnë linjën e abstenimit”,
duke dalë me “parullën” se shqiptarët “nuk do të votojnë pasi ata nuk kanë
kandidatë të tyre.” Sipas kreut të PKM-së, “përkundër faktit se pjesa dërmuese e
tyre nuk është në linjën e reaksionit shqiptaromadh”, përsëri pasiviteti i tyre mund
të ketë efekte negative sepse siç thuhet: “të njëjtit mund të shfrytëzohen nga
reaksioni..”29
Ngjashëm si në Shkup, edhe në viset shqiptare të Kumanovës anëtarët e NDSH-së,
zhvilluan një aktivitet të dendur në prag të zgjedhjeve të para lokale. Në Orizare,
Mulla Ajdari mbajti një diskutim politik me shqiptarët e këtij fshati, kushtuar
zgjedhjeve të para që organizonte pushteti i ri “popullor”, ku shprehimisht theksoi:
“Punët do të përzihen – disa për kralin, disa për Titon, kështu do të shpërthejë
revolucioni. Për atë arsye nuk duhet të nxitojmë t’i marrim vendet tona, sepse pas
zgjedhjeve do të na vijë armatimi nga Anglia. Kështu, ju duhet t’i thoni popullit që
mos të dalë në votim për ta votuar Titon ...”.30
25

ДАРМ. 1.427.4.20/135-139
Po aty
27
ДАРМ-оделение Скопје.1.81.8/32
28
ДАРМ. Ф. ГШ на НФМ. 3.186/287-308
29
ДАРМ. 1.427. 6.1/1-7
30
Нова Македонија, 31.01.1947, fq. 3
26
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Nga sa u tha më sipër, mund të konstatojmë, se Organizata “Nacional Demokratike
Shqiptare” në Shkup dhe kreu i saj, për një kohë të shkurtët arriti rezultate të
mëdha, të cilat do të shumëfishohen më vonë falë punës së palodhshme të Azem
Maranës, Hasan Bilallit, Mahmut Dumanit, Hafiz Mexhit Zyberit, Xhemal Bllacës,
Mulla Hajdarit e shumë të tjerëve.
Përleshjet dhe likuidimet e “pushtetit popullor” ndaj guerilës shqiptare
Ndërkohë që drejtuesit e NDSH-së të Shkupit bënin përpjekje për ti organizuar
shqiptarët, në anën tjetër pushteti “popullor” vazhdonte me torturimin e popullsisë
civile shqiptare, gjithnjë në emër të “Vëllazërim-bashkimit”. Viktimë e kësaj
politike do të jetë fshati Korritë dhe popullsia civile e saj. Forcat ushtarako-policore
më 29 mars 1945 rrethuan fshatin me pretekst se aty qëndronte Xhemë Gostivari
me forcat e veta. Pasi u siguruan se Xhema nuk strehohej në Korritë, u futën në
fshat, duke i tubuar të gjithë meshkujt e fshatit, dhe dy nga dy i lidhën për ti
dërguar në llogoret e Gostivarit. Në mesin e tyre ishte edhe plaku 78-vjeçar
Skënder Puhilla. Në llogore masakrohen Xhemal Idrizi, Emin Murati, Zulfi Limani
dhe Jahja Hajdari, të tjerët pas disa ditësh lirohen, ku gjatë udhëtimit për në Korritë
në fshatin Vollkovi masakrohen Ibrahim Ahmeti bashkë me djalin dhe nipin dhe tre
gurgurnicas: Bajram Haliti, Ahmeti i Nazallarëve dhe Hashim Bejluri. Këta
masakrohen prej shkijve të Vollkovisë që u printe Dragja e Jovës, i cili ishte
komandant policie ...!31
Ngjarjes tragjike të Korritës, do t’i prijë një luftë paraprake, e zhvilluar në stanet e
Novosellës të Tetovës mes forcave të Xhemë Gostivarit dhe forcave partizane. Këta
të dytët për kalimin e Xhemës kah Bogovina njoftohen prej një informatori të tyre,
dhe menjëherë futen në fshatin Bogovinë ku i tubojnë fshatarët te shatërvani në
mes të fshatit. Me urdhër të komandantit, Sedek Jovçev, pushkatohet Iljaz
Bogovina, një patriot i shquar i kësaj ane. Luftimet mes dy forcave armike, do të
zhvillohen siç u theksua më sipër, te stanet e Novosellës. Xhemë Gostivari me
forcat e veta arrin të çajë rrethimin, duke kaluar nëpër Gradec, Çegran e vendoset
në Korritë. Aty, pasi pushojnë, e lëshojnë fshatin për të shkuar në drejtim të
Simnicës. Në luftimet e Novosellës nga ana partizane pati tre të vrarë dhe tre të
plagosur, kurse forcat e Xhemës nuk patën asnjë humbje.32 Lidhur me luftimet e
Novosellës organizata e rinisë maqedonase për Gostivarin njoftonte organin e vetë
republikan se me 27 mars 1945 forcat e Xhemë Gostivarit kanë vra tre partizanë.
Në vazhdimin e këtij njoftimi jepej ceremonia e varrimit e cila siç thuhej ishte
zhvilluar në prani të 6000 vetëve. Në mesin e tyre kishin marrë pjesë edhe Sali Lisi
dhe Nexhat Agolli.. Më pas në njoftim thuhej: “Duke ikur mbrëmë forcat bandite të
Xhemës që numërojnë 100 vetë në mes të Tetovës dhe Gostivarit, kanë vra tre
partizanë, të cilët heroikisht kanë luftuar kundër forcave armiqësore të Xhemë
Hasës”.33

31

Zylqifli Aliu-po aty
Po aty
33
ДАРМ.Ф. СММ. 1.213/472
32
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Disa ditë më vonë, në Tetovë nga ana e Gjyqi ushtarak u zhvillua një proces
gjyqësor kundër nëntë shqiptarëve, nga të cilët gjashtë u dënuan me vdekje
pushkatim. Për vendimet e marra nga ky proces gjyqësor, me 19 prill njoftonte
gazeta maqedonase“Nova Makedonija”, në të cilën thuhej: “me 11 prill 1945,
Gjyqi ushtarak në Tetovë solli vendim me të cilën u dënuan këta persona:
1/ Femi Aqifi nga fshati Turçan, i moshës 22 vjeçare, dënohet me vdekje me
pushkatim: 2/ Imer Esad Mero nga fshati Sërbinovë, i moshës 45 vjeçare, me
vdekje pushkatim: 3/ Shaip Nuredinin nga fshati Gurgurnicë, i moshës 40 vjeçare,
dënohet me vdekje me pushkatim: 4/ Osman Koka, nga qyteti i Tetovës, i moshës
33 vjeçare, dënohet me vdekje me pushkatim: 5/ Mexhit Rexhepi i fshatit
Novosellë, i moshës 20 vjeçare, dënohet me vdekje me pushkatim: 6/ Xhelil
Jakupi, nga fshati Sllatinë, i moshës 25 vjeçare, dënohet me 5 vjet burg të rëndë: 7/
Shaip Shabani nga fshati Eleze, i moshës 33 vjeçare, dënohet më vdekje me
pushkatim: 8/ Abdyl Xheladini nga fshati Reçan, i moshës 60 vjeçare, me 2 vjet
burg të rëndë: dhe 9/ lirohet Isak Useini nga fshati Shipkovicë ... 34
Po i njejti gjyq, me 25 prill të këtij viti, në Kërçovë dënoi: Sezo Hamid Sadikin nga
fshati Kollare, me vdekje me pushkatim, Veli Hasan Shabanin nga fshati Zajaz, me
vdekje me pushkatim, Qemal Eshtrefin nga Kërçova, me vdekje me pushkatim,
Beqir Hasan Muharremin nga fshati Zajazi, me 15 vjet burg të rëndë, Rexhep
Sadikin nga Kërçova, me 6 vjet burg, Ramadan Dalipi nga fshati Zajaz, me 5 vjet
robëri, ndërsa lirohet Esad Ramadani nga Kërçova ...35
Në kuadër të këtyre masave, pushteti komunist maqedonas në maj të vitit 1945,
pushkatoi dy personalitetet kryesore të dijes dhe nacionalizmit shqiptar të kësaj
ane, Shuaip Kamberin – avokat dhe ish-kryetar i Bashkisë së Tetovës dhe Kadri
Saliun – avokat dhe ish-kryetar i Bashkisë së Gostivarit.36 Sipas dëshmitarëve
okularë “OZNA-maqedonase këta dy personalitete i mori dhe i dërgoi te centrali
afër lumit Pena (Shkumbin) ku dhe i dogjën për së gjalli” ...!37
Shërbimi sekret maqedonas OZN-a, gjatë muajit prill kishte hartuar një plan për
likuidimin edhe të komandantit legjendar të forcave ushtarake vullnetare shqiptare.
Shefi i sigurimit të OZN-së për Tetovë-Gostivar dhe Kërçovë kishte informata të
sigurta se ku qëndronte Xhemë Gostivari, mirëpo ai ishte i vetëdijshëm se me
pushkë nuk mund të mposhtet ky kolos i madh shqiptar, prandaj nëpërmjet
informatorëve të vet, i thërret miqtë e Xhemës, Nazif, Ali, Abdulla dhe Riza
Gorjanin, duke u premtuar atyre se nëse e sjellin kokën e Xhemës do t’ua falnin
“gabimet” që kishin bërë si ballistë dhe se po u besonte poste në pushtet në fshat
dhe në qytet.38 Autori i monografisë “Xhemë Hasa – ushtarak dhe demokrat” –
Begzat Begzati, thekson se vrasje (tradhtia) e Xhemë Gostivarit ka ndodhur me 2
34

“Нова Македонија, Скопје, 19.04.1945, fq. 2
Po aty, 04.05.1945, fq. 4
36
Po-aty, 03.06.1945, fq. 2
37
Ismen Vebi Shaqiri – I lindur 03.07.1929 – Tetovë, deklaratë dhënë autorit për likuidimin
e Shuaip Kamberit – Tetovë – 26.10.2003
38
Begzat Begzati, “Xhemë Hasa – ushtarak demokrat” monografi. Botimi i dytë, fq.134138.
35
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prill 1945, mirëpo sipas disa të dhënave tjera, kjo duhet të kishte ndodhur mes
datave 4-5 maj të këtij viti.39 Edhe gazeta “Nova Makedonija” në numrin festiv të 7
majit 1945, njoftonte për vrasjen e “kaçakut Xhemë Hasa”. Sipas “Nova
Makedonisë” “mes datës 03-04 maj forcat e batalionit të parë pranë Brigadës III
kanë vrarë banditin e njohur Xhemë Gostivari” ...40 Sido që të jetë, vrasja e Xhemë
Gostivarit nuk ishte siç vinin në dukje mediat e atëhershme maqedonase, në luftë e
sipër, por ajo erdhi si rezultat i tradhtisë së miqve të tij.41
Siç do të vërehet në vazhdim, me vrasjen e Xhemë Gostivarit, gjendja e
përgjithshme e sigurisë në viset shqiptare nuk do të qetësohet. Përkundrazi,
atdhetarët shqiptarë të cilët me fuqitë e tyre vepronin në Karadak, Dërven, Tetovë,
Gostivar e Kërçovë, të indinjuar nga vrasja mizore e Komandantit të tyre,
ndërmorën një sërë aksione luftarake kundër forcave ushtarake jugosllave. Nga
raporti i Ministrisë së Punëve të Brendshme, dërguar Qeverisë së “Republikës
Federale të Maqedonisë”, kuptojmë se midis datës 14-16 maj 1945, do të zhvillohet
një betejë e rreptë ndërmjet fuqive vullnetare shqiptare të udhëhequr nga Arif
Kapiteni dhe ushtrisë jugosllave, në regjionin e Radushës dhe Dvorcës.42
Është me rëndësi që në vazhdim të këtij punimi të vihet në dukje se përderisa forcat
sllavo-komuniste në Maqedoni torturonin, pushkatonin, maltretonin, shqiptarët e
pambrojtur, nga shteti komunist shqiptar njoftohej opinioni i brendshëm dhe ai i
jashtëm se gjoja shqiptarët e Jugosllavisë, në kuadër të së cilës marrin pjesë edhe
ata të Maqedonisë i gëzojnë të drejtat e barabarta me popujt tjerë të Jugosllavisë.
Organi i frontit popullor “Bashkimi” (Tiran), në prill del me komunikatë, e cila pati
këtë përmbajtje: “Pakica shqiptare në Jugosllavinë Federative i ka fituar plotësisht
të drejtat e barabarta me popujt tjerë të Jugosllavisë. Shumë shqiptarë dhe shqiptare
marrin pjesë aktive në këshillat e ndryshme nacionalçlirimtare. Për nënkryetarë të
ASNOM-it është zgjedhur Nexhat Agolli. Pakica shqiptare në Maqedoni e gëzon
lirinë e plotë dhe të gjitha të drejtat të cilat i gëzojnë popujt tjerë të Jugosllavisë.
Pushteti popullor në Maqedoni shumë po i ndihmon aksionit duke kontribuar
shumë për hapjen e shkollave të pakicave, ku gjeneratat e ardhshme do të mësojnë
në gjuhën shqipe ...!43
Kongresi i I (III) i NDSH-së në Kopilaçe
Në gushtin e vitit 1945 Shtabi Suprem i Kosovës, i Adem Gllavicës, ftoi një takim
të përfaqësuesve të gueriljes shqiptare dhe të organizatave të NDSH-së. Takimi u
mbajt në Kopilaçe, me 15-16 gusht, midis Moravës së Epërme e Karadakut të
39

Zylfqifli Aliu. Po aty – thekson se motra e Xhemës e martuar në Reçan i ka thënë se
Xhema është vra natën e Shën-Gjergjit.
40
“Нова Македонија – Убијен је качакот Џемо – numri festiv 5-6-7 maj 1945, fq.7
41
Begzat Begzati. Po aty
42
ДАРМ.. 1. 159. Пов.Бр. 199, 19. VII.1945 г., Скопје. До Председателството на
Народна Влада на Д.Ф.Македонија: ПРЕДМЕТ: гонење на разни профашистички
банди.
43
Нова Македонија, 12.04.1945 год., стр.1. Njofton për lajmet e korrespodentit të Radio
Beogradit në Tiranë.
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Shkupit.44 Disa ditë para se të mbahej Kongresi, komitetit të Shkupit, i erdhi një
letër nga Hysen Tërpeza, në të cilën kërkohej që drejtuesit e organizatës ti caktojnë
delegatët e Kongresit. Burimet arkivore na bëjnë me dije se komitetin e NDSH-së
së Shkupit, e përfaqësuan Qemal Skënderi, Mexhit Zyberi, Rexhep Dauti dhe
Xhemal Fazli Fera.45
Për shkaqe sigurie ata gjatë udhëtimit u ndalën në Bllacë, ku bujtën një natë te
Jusuf Qamili – një burë i vendosur, dhe të nesërmen u nisën për Tanishec te Liman
Beqiri, i cili i njoftoi se takimi do të mbahej në shtëpinë e Zylbehar Ajvazit.46
Midis krerëve, krahas përfaqësuesve të Shkupit, në këtë takim shquheshin: Hysen
Tërpeza, Adem Gllavica, Ibrahim Hakiu-Këlmendi, i cili përfaqësonte Sul Hotlën47,
Luan Gashi – prishtinas nga Tirana, Tefik Tanisheci, Hasan Kabashi – Vitia, Din
Hoxha – Kaçaniku, Qazim Sefë – Llugaxhija, Qazim Sopa – Zekbasha dhe 25 veta
të tjerë si Hajriz Kajolli etj.48
Mbledhja u mbajt në shtëpia e Zylbehar Kopilakut, siç konstaton Qemal Skënderi.
Në mbledhje, foli Hysen Tërpeza, i cili ndër të tjerash i njoftoi delegatët e
Kongresit, për lidhjet e vendosura me komitetet e NDSH-së në Gjilan, Prishtinë,
Prizren dhe së fundi edhe me Shkupin. Më pas ai tha se para disa dite kishte marrë
një letër nga Muharrem Bajraktari, në të cilën i shkruante atij se në Shqipëri është
themeluar Komiteti për Bashkimin Kombëtar, ku janë përfshijë të gjitha shtresat
antikomuniste si ballistët, zogistët, nacionalistët etj, dhe se “Britania e Madhe dhe
SHBA-të, nuk e pranojnë qeverinë e Enver Hoxhës.”49 Pas tij folën Luan Gashi,
Adem Gllavica dhe Ibrahim Kelmendi. Mbledhja i zhvilloi punimet në një
periudhë dyditore dhe, për shkak të rëndësisë që pati për lëvizjen e rezistencës
shqiptare në përgjithësi, do të konsiderohet si Kongresi i III i Ballit Kombëtar.
Oratorët e zënë në gojë, siç shihet nga të dhënat që dalin nga hetuesia dhe nga
procesi gjyqësor kundër 19 anëtarëve të K.Q. të NDSH-së, në Janar-shkurt të vitit
44

Dr. Muhamet Pirraku. Po aty fq. 323; Dr. Daut Bislimi “Një vështrim historik i
Organizatës së NDSH-së LPLTSH-së”, Shkup – 1997 – fq. 49, dr. Sabile Keçmezi – Basha
– Vep. e cit. – f.58; Qerim Lita, “Personaliteti i Azem Maranës dhe K.Q. I NDSH, (3) fejton
i “Flakës” , Shkup-04.09.2002 fq.16
45
ДАРМ.1.1101.6.3/776-804
46
ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д. 1082, док.1, 31.08.1948 год., л.2- Deklarata e Xhemal Ferës
para organeve të UDB-së në Shkup, lidhur me mbajtjen e Kongresit të I (III) të NDSH-së në
Kopilaçe, ku pos tjerash deklaron: Nije posedovme vo edna livada, shtom se zamraçi dojde
Esat i Shaip i ne zedoa. Koga stignavme kaj Zilbeara nikoj ne beshe semh Zilbo, veçeravme
i sled mallku dojde Din Oxha, Ajriz Kornalla i eden od Sulovcite koj prethodno Esat i Shaip
im kazhale na tije da çekat koga qe dojde Esat qe gi zeme. Okollu 9 çasot se sobravme site
vo edna soba, Din Oxha Ajris Kajolli i eden od partijata na Sulo, Zilbear, Mexhit i Qemal,
Esat, Shaip, Rafiz od sello Brest i jas. Din Oxha poçna da gi prashuve Mexhita i Kemalla
shto ima novo vo Skopje i kako odih rabotata. Mexhit i Kemall poçna da im rasprava kako
ushte ovaj mesec qe potrpele mallku sigurno qe stane neshto i taka qe se vratat nazad vo
svojite kuqi. Vo Skopje organizacijata nasha raboti i site shiptari se organizirani...
47
ДАРМ.1.1101.6.12/641-665.
48
Dr. Muhamet Pirraku , vep. e cituar. Dr. Daut Bislimi, vep. e cit., dr.Sabile Keçmezi –
Basha, Po aty, Qerim Lita. Po aty.
49
ДАРМ.1.1101.6.15/776-804
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1947, i raportuan “Kongresit” për aktivitetin e Komiteteve shqiptare në Itali dhe
Greqi dhe për lidhjet e udhëheqjes së lëvizjes së rezistencës shqiptare në viset nën
robërinë jugosllave me Mit’hat Frashërin në egzil .50 Referatin për gjendjen aktuale
politike e paraqiti Luan Gashi, kurse referatin për gjendjen e luftëtarëve të lirisë në
malet e Kosovës e paraqiti Adem Gllavica. Duhet shtuar këtu se në Kongres foli
edhe Qemal Skënderi, i cili veç tjerash i njoftoi të pranishmit, për aktivitetin e
organizatës në Shkup, që siç vuri në pah: “ka për qëllim bashkimin e Kosovës dhe
të Maqedonisë Perëndimore me Shqipërinë”.51
Kongresi i Kopilaçes mori vendime të rëndësishme: emërimi i Lëvizjes së
rezistencës me emrin: “Lëvizja për lirimin e tokave shqiptare”, për shkak se emri i
“Ballit është komprometuar në sytë e aleatëve si organizatë profashiste gjatë Luftës
së Dytë Botërore (në gjysmën e dytë të vitit 1943), dhe kjo së paku për nga
botëkuptimet e anglo-amerikanëve ...”. Lëvizja me emër të ri duhet t’i bashkojë të
gjitha organizatat dhe rrymat politike antikomuniste dhe antijugosllave nën një
flamur, atë të çlirimit dhe të bashkimit të Shqipërisë etnike. Tash për tash, Balli
këtë punë nuk mund ta realizojë.52
Ndër vendimet e tjera të Kongresit I (III) të Lëvizjes për lirimin e tokave shqiptare
janë; Komiteti Qendror i NDSH-së në Shkup është organi politik më i lartë i
lëvizjes për lirimin e tokave shqiptare dhe lidhje e vetme e lëvizjes me komitetet
shqiptare në Greqi dhe në Itali si dhe me guerilën shqiptare, ballistët, të cilët quhen
ushtri popullore demokratike shqiptare”. Kongresi emëroi Shtabin e Përgjithshëm
të luftës, me të cilin udhëhiqnin: Hysen Tërpeza, Luan Gashi, Hysen Xhakri,
Rexhep Okllapi, Shaban Haliti, Sul Hotla dhe Din Hoxha. Në shtabin e luftës ishin
edhe Adem Gllavica i ngarkuar për propagandën, si edhe Ibrahim Kelmendi dhe
Luan Gashi. Ibrahim Kelmendi do të delegohet për propagandë në Shkup, kurse
Luani në viset e Suharekës – Prizrenit. Kongresi aprovoi platformën për një thirrje
që shtabi suprem i ushtrisë popullore demokratike shqiptare të Kosovës duhet t’ia
lëshonte popullit. Lidhur me këtë, Adem Gllavica, pa humbur kohë, e ftoi Abdulla
Musliun – kryetar i këshillit të rrethit në Ferizaj, Ibrahim Graincën-Cërnillën,
komandant i rojës partizane në Babush dhe disa personalitete tjera në zë, lidhur me
çështjen e botimit dhe përhapjes së proklamatës, sipas vendimit të Kopilaçës. Pas
diskutimeve për këtë qëllim, në malet e Mirashit, Abdullahu e mori përsipër
botimin dhe shpërndarjen e kësaj proklamate. Shumëzimin e saj duhej ta bënte
Komiteti Qendror i NDSH-së në Shkup. 53 Nga të dhënat të sigurta nga hetuesia
ndaj Azem Maranës, Abdulla Musliu në Shkup erdhi në fillim të muajit tetor 1945,
50

ДАРМ.1.1101.6.14/666-775; ДАРМ.1.1101.6.15/776-884; ДАРМ.Ф.УДБРСВР.Д.5113 – po-aty;
51
ДАРМ.Ф.УДБ.-РСВР, Д.5113 – po-aty, Hasan Bilalli, para hetuesisë shprehet; Qemali
ju kishte raportuar se si organizata jonë punon për bashkëngjitjen e Kosovës dhe
Maqedonisë Perëndimore me Shqipërinë, që në mesin e të pranishmëve ishte shfaqur një
kënaqësi e përgjithshme dhe në bazë të kësaj kishin vendosur që të mbahet lidhja nëpërmjet
korrierëve të cilët do ti dërgojnë krerët ushtarak te Qemali, ndërsa në anën tjetër Qemali të
na informoj neve se çka ata kërkojnë.
52
ДАРМ.1.1101.6.15/776-804
53
Dr. Daut Bislimi. Vep. e cit., fq. 49-51, dr. Muhamet Pirraku, vep. e cit. – fq.323-325.
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ku u takua me Azemin, të cilin e informoi se urgjentisht duhej të mbahej një takim,
në të cilin duhet të marrin pjesë edhe Hasan Bilalli dhe Abdyqerim Saiti, mësues
nga Ohri, i cili në atë kohë ishte sekretar i Mexhlisit të Bashkësisë Islame në
Shkup. Takimi i paralajmëruar u mbajt në shtëpinë e Azemit në të cilën kanë marrë
pjesë personat e lartpërmendur. Me kërkesë të Abdulla Musliut, Azem Marana
lexoi me zë proklamatën, dhe pasi ranë dakord, e shumëfishuan në disa kopje.54
Në proklamatë, përveç tjerash theksohej gjendja e shqiptarëve në Jugosllavinë
mbretërore, gjatë okupimit dhe tani ku vihej në dukje se nuk kishte kurrfarë
ndryshimi, shqiptarët ishin të përndjekur dhe të torturuar nga regjimi i okupatorit
serbo çetnik. Popullit shqiptar u vu me dijeni se falë tradhtisë së Fadil Hoxhës,
Mehmet Hoxhës dhe Rifat Berishës u masakruan 3.000 shqiptarë në Tivar. “Për
dhjet muaj” thuhej më tej në proklamatë: “sistematikisht dhe në mënyrë më
barbare, gjoja se do ti marrin në ushtri kanë depërtuar mbi 70.000 Shqiptarë, djem
më të mirë e më të zgjedhur nga Kosova, të cilët janë detyruar ti mbyllin shtëpitë e
tyre dhe familjet e tyre i kanë lënë në mjerim më të skajshëm.”55 Duke ju
kundërvënë kësaj, në këtë proklamatë fuqimisht hidhet poshtë çdo lidhje e
imponuar e Kosovës me Serbinë dhe me Jugosllavinë dhe decidivisht konstatohej
se populli shqiptar “nën Jugosllavinë, mbi gjysma e kombit që jeton në viset etnike
kompaktësisht në 85% - 100% shqiptarë nuk pranojnë asnjë lidhje me Beogradin”
dhe se dëshira e vetme e shqiptarëve, që përbën sshumicën absolute në Kosovë
është “BASHKIM ME SHQIPËRINË”. Kjo ka qenë dhe është dëshira e vetme e
kombit shqiptar në Kosovë, mirëpo “çlirimtarët” nuk e pranojnë këtë të drejtë të
kombit: “të drejtën për të jetuar me vëllezërit e vet për nga gjaku e gjuha”, të cilën
ata e quajnë “shoviniste, imperialiste dhe fashiste” Diçka që nuk ndodhë në
Evropë: “lejohet të zbatohet në Ballkan. Shumica të jetë në robëri, ndërsa pakica në
liri. Kjo ndodhë me Shqiptarët, shumica e së cilës gjendet nën robërinë e huaj
jugosllave.”56 Duke u ndalur në zgjedhjet e paralajmëruara për në muajin tetor të
vitit 1945, në të cilat duhej të përcaktoheshe regjimi i ardhshëm i Jugosllavisë, në
Proklamatë shprehimisht thuhej: “Mos merrni pjesë në zgjedhjet që dëshirojnë të
na fusin me forcë. Këto zgjedhje nuk janë për ne. Në kundërshtim me parimet
demokratike zgjedhjet që do të pasojnë /që duhet ti kemi/ neve na i mohojnë.
54

ДАРМ.Ф.УДБ-РСВР.Д.198, док.35,.25.12.1946 год., л.3, deklarata e Azem Maranës,
lidhur me takimin e tij me Abdulla Musliun ku ndër të tjerash deklaron: Kad sam ga nashao
na ulici pitao sam gde çe biti na prenoçishtu i dali çe doçi kod mene, na shta mi je
odgovorio: "doçiçu, samo da pozovesh Asan Bilala i Abdull Kerim Seita, da razgovaramo o
nashim nacionallnim stvarima ". Ja sam pristao da ih pozovem i Abdulla je doshao kod
moje kuçe, a pozvao sam i gore pomenute i poshto je Abdulla veçerao kod mene rekao nam
je da da je doneo jedno pismo od Adem Gllavice, koji je u shumi blizu Uroshevca i
zahtevao da se prekuca u shto vishe primeraka i da se deli narodu. Ja sam uzeo to pismo,
proçitao ga na gllas pred svima i kasnije u diskusiji nashe je mishlenje billo da se ovo
pismo- progllas deli narodu....
55
Аркив на Скопје, 1.81.8/566-570, списи кои се однесуваат на доказната постапка и
натамошното движење на казната против 2-ро обвинетиот Азем Идриз Морана,
учител роден во село Моране околија Драчевска а живеел во Скопје.
56
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Populli i Kosovës nuk do të merr pjesë në këto zgjedhje sepse nuk janë të vetat. Ne
pranojmë të votojmë: që të bashkohemi me Shqipërinë:” Në fund të proklamatës,
apelohej tek vëllezërit shqiptar që ta ndihmojnë “ushtrinë e shenjtë për ÇLIRIMIN
E KOSOVËS DHE BASHKIMIN ME SHQIPËRINË”, sepse siç vihej në pah:
“Lirinë askush nuk na e falë. LIRIA fitohet me gjak dhe me mund”, andaj
“ndihmojuni vëllezërve tanë të cilët gjenden nëpër male”, sepse “ekzistimi i tyre në
mal paraqet sigurinë tuaj nëpër qytete dhe fshatra.”57
Rezyme
Çështja shqiptare, me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore, ngeli e pazgjidhur.
Kosova dhe trojet shqiptare në Maqedoninë Perëndimore (Shqipëria Lindore),
përsëri ngelën nën robërinë jugosllave, pa dëshirën dhe vullnetin e tyre. PKJ, në
kuadër të së cilës ishte PKM, posa i vendosi forcat ushtarako-policore, në këto vise
shqiptare, zhvilloi një politikë të gjenocidit dhe shfarosjes së popullsisë së
pambrojtur shqiptare. Kjo dukuri do të zgjasë disa muaj, në të cilën shqiptarët iu
nënshtruan një dhunë dhe terrori të paparë deri në atë periudhë. Në kuadër të kësaj,
duhet theksuar, se për një afat kohor të shkurtë, mesi i nëntorit – fillimi i dhjetorit,
forcat ushtarako-policore jugosllave, masakruan, burgosën mijëra civilë shqiptarë,
siç ishin masakrat në : Sopot, Izvor, Malishevë, Allashec, Vaksincë të Kumanovës,
Bllacë të Shkupit, Preshevcë, Gostivar dhe Kërçovë, pastaj burgosjet masive të
shqiptarëve në monopolin e Tetovës, shkollën bujqësore në Tetovë, Zhelinë dhe
Grupçin, e shumë burgosje të tjera. Torturat nuk do të ndalen edhe pas kësaj
periudhe, pushteti i ri komunist maqedonas do të vazhdojë të pushkatojë shqiptarë
pa vendime gjyqësore si në Shkup, Kumanovë, Tetovë etj, që tashti për dallim nga
më parë, këto pushkatime nuk patën karakter masiv por selektiv duke prekë në
krerët intelektual dhe nacionalistë shqiptarë.
Si rrjedhojë e kësaj politike gjenocidiale, të pushtetit komunist jugosllav, në Shkup
rrodhi ideja për themelimin e një organizate ilegale shqiptare, e cila do të merr për
obligim të organizojë popullin shqiptar për një kryengritje të përgjithshme, me
qëllim të çlirimit dhe bashkimit mbarëkombëtar. Ideologët e kësaj ideje ishin
intelektualët më të shquar të kombit që i prinin: Azem Marana, Mamut Dumani,
Hasan Bilalli, Hysniqemal Ejupi, Nebi Jonuzi etj. Kjo organizatë u themelua në
fillim të muajit janar 1945, që u emërtua “Organizata Nacional Demokratike
Shqiptare”, e cila pas Kongresit I (III), mbajtur në Kopilaçe, kah mesi i gushtit
1945, u shndërrua në Komitet Qendror, dhe njëherë organi më i lartë i organizatës.
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DOKUMENTE

ARDIAN LIMANI

“REGULLORJA – PROGRAMI I ORGANIZATËS
KOMBËTARE TË SHQIPËRISË”1
Dokumenti i titulluar “Regullorja – Programi i Organizacionit Kombëtar të
Shqipërisë” është njëri ndër dokumentet me rëndësie të veçantë, posaçërisht me
rastin e përvjetorit jubilar të 100- vjetorit të përpilimit dhe botimit, e që
njëkohësisht përkon me 100- vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
Dokumenti në fjalë ruhet në Arkivin Qendror të Shtetit, Republika e Shqipërisë,
AQSH, dosja 5, faqe 102, viti 1912. Një kopje e këtij dokumenti tanimë ruhet edhe
pranë Bibliotekës së Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të
Shqiptarëve në Shkup. Me këtë rast po e botojmë transkriptimin e tekstit dhe kopjet
origjinale të faqeve, ashtu siç janë botuar në vitin 1912. Bëhet fjalë për ripërtëritjen
ose riorganizimin e “Shoqërisë së Zezë” dhe rithemelimi i saj me emrin
“Organizata Kombëtare e Shqipërisë”. Dokumenti është botuar në Janar të vitit
1912, ende pa u shpallur Pavarësia e Shqipërisë, meqë neni 2 i kësaj rregulloreje
flet për autonomi politike dhe administrative të Shqipërisë në Turqi. Duke i pasur
parasysh rrethanat e themelimit të Organizatës, le përshtypje neni 8 ku thuhet që
krye dega e administratës së përgjithshme është “gjithkund dhe askund”.
Rregullorja përfundon me tekstin: “Shqipërija, Kadhnori, 1912.”. Nën të me
dorëshkrim është shënuar: “Për këshidhin e Naltë”, ndërsa më poshtë është
nënshkrimi: “N Ivanaj”2. Në fund është edhe vula e organizatës me shqiponjën
dykrerëshe me yll gjashtërremësh mbi kokë. Vula gjithashtu në formë rrethorë e
përmban tekstin e organizatës në gjuhën shqipe dhe frenge:”ORGANIZACIONI
KOMBËTAR I SHQIPËRISË – ORGANISATION NATIONALE D’ALBANIE”.
1

Tutulli origjinal i dokumentit është: Regullorëja – Programi i Organizacionit Kombëtar të
Shqipërisë (Organisation Nationale d’Albanie).
2
Nikollë Ivanaj (1879-1951) ka qenë veprimtar i lëvizjes kombëtare shqiptare. Lindi në
Triepsh të Grudës (Mali i Zi i sotëm). Shkollimin e tij e formoi në Beograd, Zagreb e
Vjenë. Në vitin 1905 në Raguzë (Dubrovnik) filloi të botonte gazetën “Shpnesa e
Shqypnisë”. Morri pjesë në organizimin e kryengritjeve kundërosmane. Mori pjesë në
Konferencën e Paqes në Paris (1919-1920). Vdiq në Tiranë në vitin 1951. (Cituar sipas:
Fjalor Enciklopedik Shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Botim i ri, Vëllimi i
dytë: H-M, Tiranë, 2008, fq. 1055).
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Regullorëja – Programi3
i
Organizacionit Kombëtar të Shqipërisë
(Organisation Nationale d’Albanie)
Shqipërija, Kadhnori, 1912.
Albanie, Janvier, 1912.
Regullorëja – Programi
i
Organizacionit Kombëtar të Shqipërisë
(Organisation Nationale d’Albanie)
§ 1. – U përtri (reorganidzue) shoqënija “Shoqëria e Zezë” (“Komiteti Qendror
i Shqipërisë”) e u temelue nden emënin: “Organizacioni Komëtar i
Shqipërisë”.
§ 2. – Programi i shoqënisë asht: liri e plotë e përparim i përgjithshim në
Shqypëni, me formë: Autonomija politike e administratore e Shqypënisë me
Turki.
§ 3. – Në rreth të Shqypënisë hinë e dzehen vilajetet: i Shkodrës, i Shkupit, i
Janinës, e ajo hise e vilajetit të Manastirit deri ku shqypëtarët janë në shumicë.
§ 4. – Shoqënija âsht e krijueme: a) prej shokve të rregullshim-punëtorë (aktiv),
b) prej shokve ndimëtar-temeltarë, c) prej shokve të nderit. Shokët e nderit e
temeltarët-ndimëtar munden të jenë edhe të huej.
§ 5. – Shoqëneja nuk do të merret e përzihet aspak me fé (besë), sepsè âsht e
krijueme prej shokve të tri fenave, (qi janë në Shqypëni), a mâmirë me thânè,
muslimàn e të krishtenve, qi jânë mêndimtarë të lire e qellimi i të cillve asht:
Atëdhedashtënija, lirija, vëllaznija e njihësija.
§ 6. – Shoqënija s’ka nji kryetarë, po nji kryepari prejë rrethë 100 vetash, e
dame ndër dega, me kryeparina 4-5 vetash, e dame ndër gjytete: Shkodër,
Shkup, Manastir, Janinë, Korçë, Vlorë, Preveze, Leskovik, Argjirokastër,
Delvinë, Ohr, Elbasan, Tiran, Durc, Lesh, Kruj, Dibër e Poshtër, Dibër e
Sipërme, Prizren, Pejë, Gjakovë, Mirtovje e t. T. : Selanik, Stambollë, Sofje,
Bukuresht, Konstanc, Kairë, Boston e t. t.
3

AQSH, dosja 5, faqe 102, viti 1912.
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§ 7. – Kryeparinat e gjith degëve do të ndërrohen a përsgidhen krye vjete, e në
filli, të vjetës.
§ 8. – Për arsyena të posaçme e të njoftuna (deri qi Shqypënija tëjenë e lirë e e
bashkuese) kryedega administratore e përgjithshme- kù gjinden tefteret
(protokollet) arkiva, vula e kasa (arka e të hollave), - tash për tash, âsht
gjithkund e askund.
§ 9. – Shokët e rregudhshim – të punës munden të jenë vetëm ata qi jânë
kombit shqypëtarë, të njoftun si të ndershim e atdhedashës, qi të kenë 20-70
vjet, me detyrë për të pague ka nji frâng (5 grosh) në muej; po ata qi jânë të
zotët për màshum do të paguajnë, përmbas dëshirit të vet, edhe mashum.
Shokët e kryeparisë lypet qi mos të kenë mâpak se 25 as mashum se 60 vjet; t’ë
dine mirë gjuhën shqype, si me e folë si me e shkrue, edhe të jenë të njoftun si
njerz të ndershim e atëdhedashës.
§ 10. – T’u qasmen e të himnen në shoqëni nji shoq (o i “Shoqerisë Zezë” o
faret i ri ) – do të paguejnë posaçim 3 frânga (15 grosh).
§ 11. – Kryeparinat e gjith degave do të jenë prej 4-6 vetash; 1 shkrimëtarë, 1
arkëtarë, 2-3 a 4 këshilltar, prej të cillve – kurë të jenë nevoja – do të
mbushet,për kohë a shqim, vêndi i arkëtarit a i shkrimtarit, josè i të dyve.
§ 12. – Të gjith degat, tash per tash (deri qi të temelohet- vendoset mè càk nji
kryedegë e përgjithshme), do t’i mbajnë të hollat n’arka të veta; po- mbasë
marrëveshjes me kryepari të kryedegës (Këshidhi Qeverijak i Naltë) –
gjithecilla degë do të jenë e detyruese me j’a dërgue të hollat, qi t’i kenë e të
lypen, kryeparisë të kryedegës – ku do qi këjo të gjindet. Për të hollat e
Shoqënisë do të jenë – si i cilli për vedi – përgjegjës arkëtarët e degëve.
§ 13. – Të hollat e Shoqënisë, kuptohet, jânë për t’u prishë ( e jo për të fjetë, pà
kurrnji veprim e fitim), po vetëm aty e kurë âsht nevoja, me vullnet të shumicës
të shokve e për qellime qi ka Shoqënija.
§ 14. - Shoqënija do t’ë kenë edhe nji fletore (gazetë), si vegël e vet, sà mâparë
qi të mundet.
§ 15. – Shokët e ri, qi dëshirojnë me hi në Shoqëni, do të j’a bâjnë lutjen me
shkrim asajë degë qi i përkasin (për afrim) e do të qasen (merren) në Shoqëni
vetëm mbasi qi shokët e asaj degë te mblidhen e të këshidhohen e gjukojnë
përmbi të qasunit të nji a mâtepër shokve të ri, tue e dhanun zànin (fjalën) e vet
për (pro) barë dy të tretat (2/3) e shokve; ndryshe lutësi nuk mundet të merret
për shok në Shoqëni.
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§ 16. – Mbledhja e degave – për me kuvendue e gjukue përmbi punë të
nevojshme – do të mblidhet për gjith javë, n’e perde a n’è dielle josè nl ndo ’i
t’jetër ditë a mbrëmje të javës, qi t’i pëlqejnë màmirë shumicës të shokve.
§ 17. – Mbledhjet e párregullshme – përmbas nevojës – mundet të bâhen ne të
cillën do ditë a kohë të ditës, diqysh t’e lypin puna. Mbledhja e përgjithshme e
motmotit e gjith kryeparina, qi do të bâhen përpara se Shqypënija do të jenë
faret e lirë, kurë Shqypënia. – Përmbi punët e posaçme e me rëndësia të
mbëdha – ku lypet bes e fortë e tinzij e madhe – do të këshidhohen e gjukojnë
vetëm kryeparinat (Komiteti qeveritár), tue u marrëveshë e këshidhue
kryeparinat e degave ndermjet vedit.
§ 18. – Tash për tash nuk kanë për me pasë kurrfarë pageset kryeparinat e
degave (shkrimtarët a këshidhtarët e ashtù as kryeparija e kryedegës (Këshidhi i
Lartë).
§ 19. – Kryeparija e gjithëtëcillës degë do t’i shikjojnë, veshtrojnë e gjukojnë
gjith punët; kryerin mbledhjeve e ndênshkruen; ligjëron letra qi vinë, gjukon
përmbi to e i ndênëshkrunë ato qi nisen barem nji këshidhtarë me shkrimtarin;
e kurë ndo ’i akt âsht me ma rândësi josè âsht çèshtje të hollash – atëherë do të
ndënëshkruenë gjith kryeparija e sidomos arkëtari. Përpara se të flitet e
gjukohet përmbi ndo ’i punë, këto lypet qi të jenë e paraqitun o e kërkuese
barem prej 5 shokve e tre vetve prej kryeparisë; e për me muëjtë me u mbajtë
ç’do mbledhje – lypet qi të vinë dy të treta të shokve e dy këshidhtarë me
shkrimtarin.
§ 20. – Ata shokë, qi të diftohen të pá dênjë o qi mos t’i mbushin si lypet
detyrat e veta, të çfaquna o të pá çfaquna në kët program-rregullore, përmbas
dëshirit të shumicës (edhe në kjoftë nji përmbi gjysën) të shokve – e cilla do
degë atë shoq (o ata shokë) do t’e qesin jashtë shoqënijet.
§ 21. – Shoqënija (Organizacioni) do t’ë kenë flamurin kombëtar: në fushë të
kuqe Shqypen e zezë me dy krëna e sipër hyllë me gjasht rrêmba (a’at mëndyrë
si u gjet ndër dokumente të moçme të Shqypërisë e Shqypëtarve); në njènën
âne te flamurin fjalët: Organizacioni kombëtar i Shqipërisë e në të t’jetrën âne:
Lirija, Përlindja e bashkimi i Shqypënise.
§ 22. – Vulla e Shoqërisë do të jenë; në fush rrumbullake shqypëja me dy kréna
e krahë haptë, sipër hzlli me gjasht rrêmba (si në flamurë) e rrethë-rrotullë
fjalte: Organiyacioni kombëtar ë Shqipërisë e Orgaanisation National
d’Albanie.
§ 23. – Organizacioni nuk do të prishet deri qi të jenë edhe 4-6 shokë të
kryedegës, qi do t’e mbajnë me sádò pak dega t’jera me pak shokë të mirë. Po

182

STUDIME ALBANOLOGJIKE 6, 2012

në kjoftë qi prishet shoqënija, të hollat qi t’i kenë arka e përgjithshme, ndèr
êmën të kryeparisë (Këshidhit të Naltë) mbrame, do të lehen te ndo nji Bankë
shtetërore e sigurtë: për qellime të Organizacionit; d.m.th., qi ato të holla do të
mundet t’i marrin vetëm kejo shoqëri, e përgjadhun, josé ndo i t’jetër, qi
temeltarët e sajl të janë ashtû si lypet me kjênë.
§ 24. – Ky program-rregullore – përmbas nevojës e kohës e dri qi Shqypënija
të hahet faret e lire – do të mundet të ndrrohet (tue ndrrue, shtue a hjekë faret
ndo ’i paragraf (§) përgjith vjetë dyherë, në të I e të VII muej të vjetës); po
mbasandej do të forcohet në mĕndyrë qi vetëm krye tri vjetve (kurë të bàhen
mbledhjet kà ndo ’i sendë, josé – për në mos kjoftë ma e nevojshme – të prishet
e çkatërrohet shqim shoqënija. Po as të prishunit as kurrë ndo ’i ndrrim mundet
të bâhet pá vudhnet e leje të shumicës gjith shokve e sidomos kryedegës
(Komitetit Qendror).
§ 25. – Tue u gjetë në gjêndje qi âsht Shqypënija e tue kjènë ashtû si jânë
Shqipëtarët, tash abollà qi t’i mbërrihet qëllimit sa mâparë lypet.
Shqipërija, Kallnori, 1912.
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SHQYRTIME IDENTITETESH

SEFER TAHIRI

GLOBALIZIMI DHE IDENTITETI ETNIK
SHQIPTAR
Në kohën kur bota është bërë “fshat global’ (ka tendenca që të bëhet mëhallë
globale) për shkak të ndikimit të komunikimit të shpejtë dhe mundësive të mëdha
për këmbim të informacioneve dhe ideve, por edhe si rezultat i lëvizjes së lirë të
njërëzve, kapitalit dhe mallrave, globalizimi është bërë proces që ka përfshirë
thuajse tërë hapësirën politike, ekonomike, kulturore, arsimore, shkencore, sportive
dhe turistike në botë. Ndaj këtij procesi nuk kanë mbetur imun as popujt e mëdhenj,
ndërsa pasojat i ndiejnë sidomos popujt e vegjël. Për globalizimin sot diskutohet
hapur, jo vetëm në qarqet akademike-shkencore, arsimore dhe kulturore, por edhe
politike sepse ka shtrirë rrënjë në të gjitha fushat, ndërsa pasojat nga ai janë
politike, juridike, ekonomike dhe mbi të gjitha kulturore. “Globalizimi është
shndërruar tashmë në një fjalë të rëndësishme, e cila prej disa kohësh po përdoret
në mënyrë inflacionare në debatet politike, publicistike dhe shkencore duke u
konsideruar nga njëra anë si ‘kërcënim’, e nga ana tjetër si shans” (Varwick J. i
cituar në http://www.dadalos.org/globalisierung_alb/grundkurs_1.htm#gk1).
Globalizimi sikur po shndërrohet në një fjalë magjike të përditshmërisë sonë.
“Proceset zhvillimore tashmë, nga dita në ditë, sikur janë duke u mbështetur në
konceptet e internacionalizimit të të gjitha aktiviteteve njerëzore. E ashtuquajtura
"botë e rrjedhave” është zëvendësuar me të ashtuquajturën “botë e vendeve"
(Castells M, cituar tek http://www.scribd.com/doc/47263552/Ese-Kultura-dheGlobalizmi).
Ky proces botëror ndaj të cilit popujt, të mëdhenj dhe të vegjël, nuk mund të
rezistojnë fuqishëm, nuk lë te qetë apo nuk duhet të lërë të qetë çdo individ, i cili
sado pak ka brengë për identitetin e tij me të gjitha komponentët etnokulturorë
përcaktojnë atë: gjuhën, kulturën, trashëgiminë kulturore: materiale, shpirtërore dhe
shoqërore, historinë, folklorin, traditat dhe zakonet, veshjet popullore dhe letërsinë
popullore e artistike. Termi globalizim përdoret shpesh në shkencën e sociologjisë,
shkencat politike dhe ekonomike, ndërsa sot paraqitet edhe si teori e re politike dhe
ekonomike.
Ronald Roberston i është qasur modernitetit dhe globalizimit si proces
shoqëror që zhvillohet në nivel global. “Ronald Robertson, në vitet 80-të dhe 90-të
të shekullit të kaluar ka zhvilluar teorinë e plotë të globalizimit, e cila sipas tij
është skemë analitike mbi bazën e së cilës mund të mendohet dhe përshkruhen
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dukuri të cilat kanë rëndësi mbinacionale (universale, botërore). (Milardoviç, A.,
2001:9, i nxjerrë nga http://www.cpi.hr/download/links/hr/10859.pdf)
Procesi i globalizimit i cili daton që nga shekulli i 18-të, i përhapur
sidomos në dy dekadat e fundit të shekullit të kaluar, duket se në shekullin 21, për
shkak të ndikimit të tregut, ekonomisë, teknologjisë moderne informatike,
digjitalizimit, kompjuterizimit, internetit, mediave tradicionale dhe sidomos atyre
të reja: facebook, twiter, youtube e blogjet e ndryshme, do të manifestojë impaktin
e vet ndaj kulturave të ndryshme dhe identiteteve etnike, kryesisht të popujve që
jetojnë në shtetet në zhvillim, në mesin e të cilave bën pjesë sipas të gjitha
parametrave ekonomikë: Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria por edhe shtetet e tjera
të Ballkanit në të cilat jetojnë shqiptarët. Ne të gjithë si individë apo si kolektivitete
me ose pa dëshirën tonë jemi të përfshirë në procesin e globalizimit, i cili po
zgjerohet në mënyrë rapide falë qarkullimit të informacioneve dhe zhvillimit të
komunikimit. Sot madje interneti është bërë hapësira virtuale që simbolizon,
përkatësisht identifikon globalizimin si proces, trend apo tendencë bashkëkohore.
Gjithmonë në diskursin politik por edhe kulturor është tentuar që procesi i
globalizimit të prezantohet si amerikanizim politik, ekonomik dhe kulturor apo si
tentim për imperializëm të ri. Në dimensionin kulturor të globalizimit, mund të
përmendnim shembullin e prodhimeve filmike të Hollywood-it dhe televizionin e
njohur muzikor MTV, të cilat mund të shihen në të gjithë botën e kësisoj nuk duhet
mohuar një lloj "amerikanizimi" i kulturës.
Çështja e zëvendësimit të një kulture me tjetër në dy kuptimet: gjuhësor- filozofik
dhe politiko-ekonomik është debatuar që në shekullin 18 dhe 19. Këto procese të
mendimit sërish u aktivizuan në Amerikën Latine në vitet e 50-ta të shekullit të
kaluar, si mbrojtje nga ndikimet e kulturës amerikane veriore.
Mediet duhet të shërbejnë që shoqërive periferike t’ua transmetojnë vlerat, mënyrat
e sjelljes (para së gjithash format e konsumimit). Debati për imperializmin kulturor
në vitet e 90-ta veçanërisht vazhdon në rajonin anglishtfolës të Karaibeve. Atje
ekziston frika nga humbja e identitetit kulturor nën ndikimin e medieve amerikane.
Në aspektin e mbifuqisë së industrisë amerikane për zbavitje (filmi, televizioni,
pop-muzika) ekziston rreziku që e tërë bota të bëhet një kulturë e vetme mediatike,
botë në të cilën ne do ta shohim të njëjtën në ekrane, do të vishemi ngjashëm dhe
do t’i përdorim frazat e njëjta.
(Kunçik M., Cipfel A.1998:255)
E përbashkëta e globalizimit është se ai i kalon kufijtë e shteteve kombëtare, të cilat
i rrafshon me hov të madh. Prandaj bota e sotme ndryshon çdo ditë në çdo
pikëpamje, shënohet progres në disa fusha, por globi përballet edhe më kriza të
shumta. Globalizimi mundëson që shtetet dhe kombet t’i ndjejnë në “lëkurën” e
tyre sukseset por edhe dështimet, sfidat dhe krizat botërore, sepse ky proces shtetet
i bën të ndërvarura dhe ndikon të kenë komunikim të vazhdueshëm. Globalizimi
postmodern është ai që krijon një botë të përbashkët që disa autorë dhe
antiglobalistë në mënyrë pretencioze e quajnë si tentim për krijimin e sistemit
politik ndërkombëtar apo qeverisë botërore!
Pikërisht në këtë drejtim filozofi i njohur bashkëkohor Frensis Fukujama në librin e
tij të njohur “Fundi i historisë dhe i njeriut të fundit” shkruan se zhvillimi
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ekonomik- procesi i industrializimit, që është përcaktuar nga shkencat natyrore
shpie drejt homogjenizimit të njerëzimit dhe në gjithë atë proces e shkatërron
diversitetin e madh të kulturave tradicionale.
Në botën bashkëkohore vëzhgohet një fenomen i dyfishtë interesant: triumfi i
shtetit universal dhe homogjen dhe bashkë me të prania e qëndrueshme e kombeve.
Nga njëra anë është i pranishëm homogjenizimi i përhershëm i rritur si rezultat i
zhvillimit të ekonomive dhe teknologjive moderne dhe konfirmimi i idesë se njohja
racionale është baza e vetme legjitime për menaxhim në tërë botën. Nga njëra anë,
gjithkund shihet rezistencë nga ana e identiteteve kulturore kryesisht në nivel
subpolitik, të cilat në fund të fundit i përforcojnë pengesat ekzistuese midis
njerëzve dhe kombeve.
(Fukujama F. 1994: 386)
Shumë autorë, midis të cilëve më i zëshëm është Rene Genon flasin se në kushtet e
globalizimit ekziston kundërshtim midis Lindjes dhe Perëndimit në kuptimin e
luftës midis civilizimeve (teza kryesore e teoricienit Samuel Hamington), edhe pse
sipas tij këto dallime janë të jashtme dhe sipërfaqësore.
Ekziston civilizimi perëndimor, i përbashkët për Evropën dhe Amerikën dhe është
fakt që të gjithë duhet ta pranojnë pa dallim të vlerësimit që kemi për vlerën e këtij
civilizimi. Për Lindjen gjërat janë më pak të thjeshta, sepse në realitet ekzistojnë
disa civilizime lindore: por ata mjaftueshëm kanë disa karakteristika të përbashkëta
që nuk gjenden në civilizimin perëndimor dhe që arsyetojnë në tërësi
kundërshtimin midis Lindjes dhe Perëndimit.
(Genon R., 2005: 23)
Sipas Genon, autor francez, disa flasin për “mbrojtjen e Perëndimit” që është e
pazakontë dhe jo e drejtë, nëse me këtë nënkuptojnë se kjo mbrojtje duhet të
orientohet kundër Lindjes, sepse Lindja e vërtetë nuk mendon të sulmojë e as të
sundojë, ajo nuk kërkon asgjë më shumë se sa pavarësia dhe qetësia e saj gjë që
është legjitime.
Por globalizimi megjithëse është proces me konotacion të theksuar politik dhe
ekonomik, zhvillohet paralelisht edhe në dimensionin kulturor dhe mediatik, sepse
mediat dhe marketingu mediatik, sidomos në televizion, modelojnë sjelljet,
veprimet dhe idealet kulturore. Njerëzit e botës gati se në mënyrë të uniformuar
kanë mundësinë dhe ndjekin programe të njëjta ose të ngjashme televizive, të cilat
propagojnë, reklamojnë dhe shtyjnë njerëzit të vishen njësoj, të dëgjojnë muzikë të
ngjashme, të konsumojnë ushqime dhe pije alkoolike dhe joalkoolike, të zbaviten
njësoj, të lexojnë libra të njëjtë dhe në këtë mënyrë vendosin konturat e një modeli
të unifikuar kulturor.
Ndërsa teoricieni i kulturës, Haqif Mulliqi konstaton se globalizimi
kulturor rrjedh dhe inicion dy procese: diversifikimin kulturor dhe riidentifikimin
kulturor. Sipas tij diversifikimi kulturor hap hapësirë për emancipimin e të gjitha
kulturave dhe ndikon në të ashtuquajturin dehierarkizimin e kulturës, gjegjësisht të
kulturave dhe kështu nuk do mend se me këtë, në një mënyrë apo tjetrën, është
vënë në mëdyshje koncepti integrues i kulturave nacionale duke e futur fuqishëm
në këtë koncept edhe respektimin e të drejtave kulturore (e drejta në respektimin e
gjuhës së minoriteteve, pastaj e drejta në përzgjedhjen e kulturës vetanake dhe e
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përkatësisë, e drejta në përzgjedhjen e religjionit etj.), mbi të gjitha si të drejta
njerëzore.
Individët edhe shoqëritë mund t’i akceptojnë vlerat e ndryshme kulturore në bazë të
përcaktimeve vetanake. P.sh., në kornizat e përkatësisë së harkut kulturor
europerëndimor mund të dëgjohet muzikë afrikane, të shikohet teatër japonez apo
ballkanik, shqiptar, kroat apo rumun, apo njerëzit të ushqehen me ushqime nga
kuzhina kineze, apo edhe të veshin sari indian dhe kjo, të thuash askënd mos ta
shqetësojë në mënyrë të veçantë. Mirëpo, ajo që është evidente është secilado prej
këtyre përzgjedhjeve, qofshin ato më kohëshkurtra apo edhe më kohëgjata,
detyrimisht do të ndikojnë në ridefinimin e identitetit kulturor të njerëzve. Kështu
(re)identifikimi kulturor është, si të thuash, një proces i hapur në të gjitha shoqëritë
dhe në të gjitha qytetërimet; në vendet e zhvilluara, më pak të zhvilluara si dhe në
ato të pazhvilluara fare. (http://www.scribd.com/doc/47263552/Ese-Kultura-dheGlobalizmi)
Globalizimi nuk kursen pa “goditur” pamëshirshëm identitetin individual por edhe
atë grupor a kolektiv të njerëzve. Sipas teoricienëve të komunikimit ndërkulturor
Judith N. Martin dhe Thomas K. Nakayama identitetet krijohen përmes
komunikimit dhe zhvillohen jolehtësisht gjatë një periudhe të gjatë kohore.
Identitetet nuk krijohen në një proces të lehtë dhe të rregullt, por me hope të
vrullshme. Ngjarje të caktuara na japin të dhëna se kush jemi, por këto formohen në
periudha të gjata, përgjatë së cilave ne nuk mund të mendojmë shumë rreth vetes,
apo identiteteve tona. Kështu, nganjëherë mund të mendojmë që e dimë me saktësi
kush jemi dhe pozicionin tonë në botë dhe herë të tjera mund të jemi shumë
konfuzë. Komunikimi është thelbësor për zhvillimin e identitetit.
(Martin N. J, Nakayama K. Th, 2010, 109)
Njerëzit nuk kanë një identitet, por një grup identitetesh, të cilat ndikohen nga
shoqëria dhe janë dinamike. Përveç identitetit gjinor, seksual, të moshës, racial dhe
kombëtar (shtetëror), kemi edhe identitetin etnik.
Identiteti etnik i dikujt reflekton një grup idesh rreth përkatësisë së tij në një grup
etnik. Ai përfshin dimensionet e ndryshme: vetidentifikimin, njohuritë, mbi
kulturën etnike (traditat, zakonet, vlerat, sjelljet) dhe ndjenjat rreth përkatësisë ndaj
një grupi të caktuar etnik. Identiteti etnik shpesh përfshin një ndjenjë të përbashkët
të origjinës dhe historisë që mund të lidh anëtarët e grupeve etnike në kultura të
largëta, si Azia, Evropa, Amerika Latine ose vende të tjera.
Herbert, B. (2005, 6 qershor). The mobilit myth. The New York Times. Nxjerrë
nga http://www.commondreams.org/vieës05/0606-27.htm
Identiteti etnik dallon nga identiteti kombëtar dhe ky distinksion rrallë ose fare pak
bëhet në gjuhën shqipe në rrafshin semantik (domethënies), por edhe në atë
filozofik, etnologjik, juridik-kushtetues dhe politik. Identiteti kombëtar nuk duhet
të ngatërrohet me identitetin etnik, por ky identitet ka të bëjë me statusin ligjor të
dikujt në lidhje me një shtet. Kjo ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku
shumë njerëz kanë prejardhje familjare me Amerikën Latine, Azinë, Evropën apo
Afrikën, por kombësia e tyre i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për
dallim nga amerikanët që ndjehen krenar për identitetin e tyre kombëtar, kjo nuk
mund të thuhet për popujt që nuk gëzojnë të drejta si në SHBA dhe rrjedhimisht ata
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nuk e ndjejnë përkatësinë e tyre kombëtare njëjtë si atë etnike. Kjo ka ndodhur me
shqiptarët e ish- Jugosllavisë dhe në veçanti me të Kosovës dhe të Maqedonisë, të
cilët për shkak të shtypjeve politike dhe shtetërore shumë me tepër e kanë zhvilluar
identitetin etnik dhe aspak atë kombëtar, përkatësisht shtetëror. Edhe sot shqiptarët
që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe Kosovës, e kanë të zhvilluar në masë të madhe
lidhshmërinë emocionale-subjektive me etninë dhe jo me shtetet ku jetojnë:
Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi, ndërsa kjo lidhshmëri apo përkatësi është me
dobët në Greqi, Itali dhe Turqi dhe në shtetet e ndryshme të Evropës për shkak të
rrethanave të caktuara historike, asimilimit dhe akulturimit, procese këto që kanë
çuar deri në shkombëtarizim shumë shqiptarë, ndërsa bindjet dhe mendimet për
përkatësinë identitare etnike ruhen vetëm në sirtarët e kujtesës së këtyre
shqiptarëve, të cilët e kanë shkrirë identitetin e tyre etnik në atë kombëtar në shtetet
në të cilat jetojnë. Duke parë se globalizimi është rrezik potencial për identitet
etnike, atëherë rrjedhshëm shtrohet çështja apo dilema e kohës, se sa globalizimi si
proces shumëdimensional i kërcënon shqiptarët në planin etnik dhe sa i zvetënon
vlerat dhe veçoritë e identitetit të formësuar etnik shqiptar, sepse ky proces tek
shqiptarët në nivel teorik-shkencor, kulturor dhe politik konsiderohet i përmbyllur.
Ka mendimtarë të kulturës të cilët konkludojnë guximshëm se megjithë histerinë e
pandalshme mbi rrezikun e globalizmit, fundin e historisë, etj., rreziku nuk është i
ri: është ai që ka qenë gjithmonë, në çdo kohë - harrimi i traditës.
Por ne nuk jemi më larg nga tradita në kushtet e globalizmit se sa kemi qenë më
parë. Përkundrazi, jemi më afër. Globalizmi na shpërfaq stihinë, elementin e tjetrit,
që na është dhënë në parimin e të jashtëzakonshmes, të mishëruar në kulturë; ai na
shtrëngon që ta përjetojmë në mënyrë të sëmurë. Për shembull: lulëzimin e tashëm
të gjithçkaje nacional-kulturore.
Në epokën e globalizmit ne jemi më shumë shqiptarë, se sa në fund të shekullit
XIX apo në fillim të shek. XX. Kur them, se ne të gjithë kërkojmë diçka tjetër,
shpikje, risi të tjera (ndërsa amerikanët merren me xen-budizëm) – më duhet të
nënvizoj, se e gjitha kjo ngjet falë globalizmit. Ai na ofron hapësirën e tjetrit. Çfarë
rëndësia ka nëse udhëtoni me kaloshin apo fluturoni me avion? Në botën tuaj
shpirtërore asgjë nuk ndryshon. Kjo sa i përket "mekdonaldizimit".
(Tufa A. nxjerrë nga http://www.nasergashi.com/t4515-traditat-kulturorenacionale-dhe-globalizmi).
Mendimi i Tufës është optimist, sepse sipas tij kultura shqiptare nuk rrezikohet
drejtpërdrejt nga globalizmi. Por në anën tjetër ka shumë mendime më shumë
publicistike dhe mediatike, se sa qasje serioze teorike dhe shkencore, të cilat flasin
për kërcënimet që i bëhen dhe sidomos që do t’i bëhen në të ardhmen indit etnik
shqiptar nga proceset e globalizimit. Ndërsa shtrohet edhe dilema se si kultura
shqiptare do të marrë pjesë në globalizim, duke ruajtur identitetin e vet dhe duke u
mbrojtur nga ky proces.
Ndërsa publicisti Ferit Lika në shkrimin e tij pohon se në vijimësi shqiptarët janë
vërtitur ndërmjet traditave të tyre shpirtërore, kulturore e fetare dhe kulturës
moderne. Lika nënvizon se kjo orvatje shekullore, ndoshta më e theksuar në këto
20 vitet e një demokracie të deformuar (v.j fjalë është për Shqipërinë, por vlen për
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tërë hapësirën shqiptare), është shfaqur herë me zhgënjime të lehta e herë me kriza
të thella identiteti.
Orvatja e shqiptarëve në kërkim të identitetit mes Lindjes dhe Perëndimit, orvatje
që, për mendimin tim, më shumë se sa e shqiptarëve është e grupeve të caktuar të
interesit është e dështuar. Shqiptarët kanë një identitet të tyrin kombëtar, kulturor,
social e fetar, një identitet autentik, i cili mbështetet fuqishëm në gjuhën, traditën,
historinë unikale të kombit tonë, e cila bashkon të gjithë shqiptarët si dhe kulturën e
tyre, pavarësisht se në rrugëtimin historik mund të ketë elementë të importuar nga
Lindja apo Perëndimi.
(Lika F, nxjerrë nga ttp://orientalizmi.wordpress.com/2012/03/26/shqiptaret-nekerkim-te-nje-identiteti-2/).
Globalizimi pavarësisht ndikimit të madh që ka bërë ndaj kulturës shqiptare në
kuptimin etnik, prapëseprapë nuk ka arritur të zhduk apo të globalizojë tërësisht
trashëgiminë kulturore shqiptare, e cila është e ruajtur deri në kohën e sotme. Edhe
sot ruhen disa zakone e doke familjare në fejesa, martesa, pagëzime të fëmijëve e
kështu me radhe, rituale që janë pjesë e traditës edhe në kushtet e modernitetit.
Dasmat edhe sot në disa rajone bëhen duke u respektuar traditat, edhe pse
globalizimi dhe moderniteti furishëm godasin ruajtjen, kultivimin, shprehjen dhe
afirmimin e vlerave kulturore etnike të shqiptarëve. Etnologjia dhe antropologjia
kulturore evidenton vëmendshëm se janë ruajtur shumë veçori kulturore të
shqiptarëve, që njihen edhe me emrin glokalizma. Këto veçori sidomos i vërejmë
në fushën e muzikës, traditave, arkitekturës, kuzhinës popullore, të cilat edhe sot
janë shenja njohëse të identitetit etnik të shqiptarëve, pavarësisht se në cilat shtete
apo sisteme politike jetojnë. Në botën e sotme, përveç përhapjes së kulturës
perëndimore, si burimi kryesor i konvergjencës kulturore, sociale, ekonomike dhe
politike, përkatësisht shoqërisë së re dhe kulturës së re globale, ndodh edhe ndarja
dhe pluralizmi kulturor. Pikërisht ky realitet i përditshëm, tregon qartë se shqiptarët
duhet të gjejnë “mesin e artë” duke konkurruar në tregun kulturor botëror.
Në vend të konkluzionit, do të themi se shqiptarët nuk duhet të bëhen pjesë e
globalizimit botëror pa pasur kufij strategjikë me të cilat do të mbronin identitetin
etnik, i kultivuar dhe i mbrojtur me shekuj gjatë historisë. Por kjo nuk do të thotë se
duke iu shmangur me çdo kusht globalizimit, shqiptarët duhet të izolohen në
bërthamën e tyre kulturore, që shtrihet vetëm në kufijtë e territoreve gjeografike në
të cilat jetojnë. Mosinterferimi i kulturës shqiptare me kulturat e botës është
strategji izoluese kulturore, e cila duke u zbatuar gjatë komunizmit në Shqipëri, i ka
shkaktuar dëme të mëdha të ardhmes së kombit shqiptar. Globalizimi është proces
që tingëllon shumë negativisht në veshin e çdo individi që ka identitet të definuar
dhe të pakontestueshëm në kontekstin historik, por nga i njëjti shqiptarët nuk duhet
të kenë frikë. Mjafton ndërgjegjësimi se duhet krijuar strategji kulturore në nivele
qeveritare dhe joqeveritare, për të ruajtur identitetin etnik shqiptar dhe për tu
përballur me globalizimin duke i ofruar vlera hapësirës botërore kulturore. Duke
ruajtur dhe kultivuar kodet etnike shqiptare, shqiptarët nuk bëhen më pak evropianë
dhe pjesë e sistemit kulturor global. Përkundrazi, do të jenë më të respektuar sepse
esenca e Evropës si ide dhe filozofi politike është integrimi i kombeve (shteteve)
duke respektuar diversitetin e tyre kulturor. Shqiptarët nuk bëjnë përjashtim!
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MITOLOGJIA SHQIPTARE NË SYTË E STUDIUESIT TE HUAJ
Bellinger Gerhard J., Leksikon mitologije, Državna Založba Slovenije, Ljubljana
1997, f.508.
Përkundër faktit që janë shumë të lashtë, të
begatshme dhe tejet interesante mitologjia dhe
besimet popullore shqiptare shumë pak i janë
prezantuar studiuesve, qarqeve shekencore
dhe lexuesve të rëndomtë joshqiptare.Një rast i
ndritshëm në këtë aspekt është vepra e
studiuesit Gerhard J.Bellinger, e cila ishte
shkruar në gjuhën gjermane por ishte
përkthyer edhe në gjuhë të tjera.
Në vitin 1989 në Mynih të Gjermanisë u botua
vepra “Knaurs Lexikon der Mythologie”
(Droemersche Verlagsanstalt Th.Knaur Nachf.
München 1989) e autorit Gerhard J.Bellinger e
cila për shkak të lëndës interesante që trajton
ishte përkthyer edhe në gjuhën sllovene në
Lubjanë në vitin 1997 me titull “Leksikon mitologjie”(Leksikon i mitologjisë) nga
Državna Založba Slovenije e Ljubanës.
Vepra në fjalë trajton elemente të ndryshme të mitologjive të popujve të ndryshëm
që nga kohët më të lashta e deri në ditët tona.Në këtë vepër madje, pos miteve të
lashta, janë përfshirë edhe personazhet e miteve të kohëve të reja si bie fjala
Hitleri, Elvis Prisli, Supermeni, Betmeni e shumë personazhe të tjerë të vërteta
apo të trilluara rreth të cilëve janë thurrur mite dhe legjenda të ndryshme urbane.
Për këtë arsye kjo vepër edhe është interesante dhe e dobishme si për njeriun e
rëndomtë (me qëllim të krijimit të një kulture të përgjithshme), e po ashtu edhe për
studiuesit e ndryshëm dhe mësimdhënësit dhe studentët për studimin e çështjeve të
ndryshme në lëmin e historisë, historisë së artit, të literaturës si dhe për psikologët
dhe krijuesit e ndryshëm që ndeshen me kultura të huaja të periudhave të ndryshme
historike.
Në parathënie të kësaj vepre, një ndër njohësit më të shquar kroat të mitologjisë,
etnologu i mirëfilltë kroat (me origjinë sllovene) dhe Shef i Departamentit të
Antropologjisë në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, Prof.Dr.Vitomir Bellaj, thotë së
shumë terma dhe nocione nga jeta e përditshme nuk mund të kuptohen pa njohjen
elementare të mitologjisë dhe se njohja e mitologjisë është edhe një nga
parakushtet esenciale për njohjen e kulturës dhe të njerëzimit në përgjithësi.Mes
tjerash profesori Belaj thekson faktin që themeluesi i psikanalizës Zigmund Frojdi
dhe njohësi i psikës njerëzore Carl Gustav Jung i kishin ndërtuar konceptet e veta
pikërisht mbi interpretimin e miteve.
Autori i veprës (“Knaurs Lexikon der Mythologie, 3100 Stichwörter zu den
Mythen aller Völker”,Leksikon i mitologjisë me 3100 nocione mbi mitet e gjithë
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popujve München (1989) 1999 ) përkthimin e të cilës në gjuhën sllovene e
trajtojmë këtu është Gerhard Bellinger, një teolog gjerman dhe profesor i
Teologjisë, Dhiatës së Re dhe i Historisë së Krishterimit në Universitetin
Teknologjik në Dortmund të Gjermanisë, i cili është marrë një kohë të gjatë me
studimin krahasimtar të mitologjive dhe të religjioneve të popujve të ndryshëm të
botës dhe, pos kësaj vepre, është autor edhe i veprave si: “Sexualität in den
Religionen der Welt“,(Seksualiteti në religjionet e botës) München 1993, pastaj i
veprës “Knaurs Großer Religionsführer. 670 Religionen, Kirchen und
Kulte”(Udhëzuesi i madh i Biblës i Shtëpisë botuese Knaurs me 670 religjione,
kisha dhe kulte) München (1986) 1992 dhe si edhe të disa veprave të tjera.
Në veprën “Leksikon mitologjie”, janë përfshirë mbi 3000 zëra, respektivisht 3159
sosh (të shoqëruara me 400 ilustrime), në të cilët shpjegohen çështjet më relevante
që kanë të bëjnë me kultet, besimet, mitologjitë dhe qeniet mitologjike të shumë
popujve të ndryshëm që nga periudhat më të hershme e deri në kohën tonë.
E veçanta e kësaj vepre është që në mesin e mitologjive dhe besimeve të 230
popujve të ndryshëm të kulturave të llojllojshme nga të gjitha kontinetët përfshihen
edhe një varg nocionesh nga fusha e besimeve dhe e mitologjisë popullore
shqiptare.
Vlen të përmendet se deri më tash, pos disa autorëve shqiptar vetëm në raste të
rralla sporadike dhe tërthorazi autorët e huaj (M.Lambertz, J.G.von Hahn,
F.Nopcsa, E.Durham, R.Elsie) kanë përmendur elemente nga fusha e mitologjisë
popullore shqiptare.
Në faqen 24 të kësaj vepre, nën nocionin “Albanci” jepet një listë me një varg
zërash që kanë të bëjnë me besimet më të lashta, kultet, me mitologjinë, me
religjionet abrahamike dhe me qeniet e ndryshme mitologjike që ishin dhe janë
akoma prezente në trojet mbarëshqiptare ndërsa në vazhdim këto zëra-nocione
shpjegohen më gjerësisht të renditura sipas alfabetit.
Në këtë mënyrë shpjegohen nocionet siç janë avullusheji (f.55, shpirtërat demonik
të cilët i ngulfasin njerëzit e gjallë),Baba Tomori(f.61, kryehyj, baba i perëndive, i
cili selinë e kishte afër Beratit të sotëm, dashnore e kishte Të Bukuren e Dheut,
ndërsa shërbëtorët e tij ishin errërat), bardhe (f.65, bardhat –lloj zanash ose qeniesh
të mjegullës që jetonin nën tokë), bolla (f.76, qenie demonike me sy të mbyllur në
formë të gjarpërit e cila pas 12 vitesh shndërrohej ne kulshedër), bukura e
dheut(f.84, zanë e mirë e cila gjatë ditës shoqërohej me motren e vet Të bukurën e
Detit ndërsa në mbremje shkon te dashnori i vet baba Tomori), en (f.126-127,ose
Hen, hyj i qiellit sipas të cilit është pagëzuar dita e enjte.Pas pranimit të krishtërimit
ky emër filloi të përdoret si emër i përbashkët për qenie të lashta demonike), fat
(f.137,shpirti i fatit të njeriut), fatiat (tri zanat të cilat ditën e tretë pas lindjes ia
caktojnë fatin dhe ia shenojnë at fat në ball foshnjes), flamë (f.140, demone e
ftofjes), hie (f.178,hije- shpirti i të vdekurve dhe zanë e cila i mundon njerëzit me
ëndërra të këqija dhe ka kapelën prej ari ndërsa ai që mund ta prek kapelen e saj
bëhet shumë i fortë), koliviloriji (f.246, shpirtërat demoniak të cilët i ndjekin gratë
dhe i ndotin vatrat shtëpiake por të cilët frikësohen nga zjarri), kukudh
(f.253,femër-demone e verbër e sëmundjeve e cila e sjell murtajen, e po ashtu edhe
shpirti i të vdekurit i cili dëshiron të kthehet në shtëpin e vet dhe ti vret
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familiarët.Kukuthi kosiderohet sinonim i njeriut të keq), kulshedra(f.253, qenie
demoniake në formë gjarpëri me trup shumë të madh, që shndërrohet nga
bolla.Parafytyrohet si plakë gjigante me gji të mëdha ose si drangu me nëntë koka
që vjell zjarr), lubi (f.266, demone me bisht e cila adhuron mishin e fëmijve të
vegjel.Nëse nuk i ofronin virgjëresha, sillte thatësinë), lugati (272 shpirti i njeriut të
keq të vdekur i cili për çdo natë del nga varri dhe shkon tek shtëpia e vet), miren
(f.301,ose të mirat, shpirtërat e fatit dhe zanat e mira të cilat ia caktojnë rrugën
jetësore të posalindurve.Nëse paraqiten në ëndërra u ndihmojnë njerëzve qe ti
zgjedhin problemet e ndërlikuara.Autori i krahason me moirat greke), ore (f.345,
zanat që kujdesen për njeriun që nga lindja e deri në vdekje.Trimat i kanë oret e
bardha ndërsa frikacakët i kanë oret e zeza. Nëse oret hidhërohen në njeriun mund
t’ia shkurtojnë fijen e jetës apo të fatit), perendi (f.361, hyj i stuhisë dhe i rrufesë,
trajta femrore e të cilit ishte Prende.Pas pranimit të krishtërimit nocioni Perendi
merr domethënien e Zotit të krishter ), peri (f.361, shpirtërat e maleve dhe zanat me
bukuri të jashtëzakonshme të veshura në petka të bardha.Lehtë hidhërohen dhe
njeriut i cili nuk e respekton ose e thermon buken mund ti shkulin krahun ose
këmben), Prende, Prenne (f.372, hyjneshë e dashurisë e cila bartte nofkën “Zonja e
bukurisë”.Shoka e saj ishte ylberi, ndërsa i që kapërcente ylberin e ndërronte
gjininë.Prendës i ishte kushtuar dita e premtë.Trajta mashkulllore e saj ishte hyji i
rrufesë Perëndi), shpirti i keq (f.407, demon negativ, pas të cilit natën kur bredh
nëpër fshatra lehin qentë), shtojzovallet (f.407,shpirtërat e fatit të cilët thurrin fijen
e jetës së njeriut.Ato duhen ta vajtojnë fatin dhe kënd prej njerëzve e godet loti i
tyre ai duhet të vdes), shtriga ose shtrigue (f.407, magjistaret dhe magjistarët të
cilët jetojnë nepër male dhe i gëlltisin njerëzit. Natën hyjnë nëpër shtëpi përmes
oxhaqeve dhe i vrasin viktimat e veta duke ua derdhur gjakun ), shurdi(f.408,
shurdhi,shurdhani, hyj i stuhisë dhe i rrufesë i cili vie mbi retë e breshërit, është i
shurdhër, por për dallim nga Verbti i vërbër, Shurdhi sheh shumë mirë),stihi(f.418,
demon i gjinisë femërore .Imagjinohej si qenie në formë dragoi që vjell zjarr),
syqenesa(f.425,apo syqeneza, magjistare me“katër sy të qenit”: dy në ball dhe dy
në pjesën e pasme të kokës.Sipas besimeve i mbledh vajzat e reja të cilat i pjek në
furrë dhe i han), Tomorri (f.454,mal afër Beratit të sotëm ku besohej që gjindej
selia e hyjnive), verbti(f.479, hyj i rrufesë, i zjarrit dhe i erës veriore.Ky hyj është i
vërbër dhe nuk sheh por për dallim nga Shurdhi dëgjon shumë mire.E uren
papastërtinë dhe fjalët e tepërta.Pas përqafimit të krishtërimit u shndërrua në
demon), vitore(f.485, qenie në formë gjarpëri dhe shpirti mbrojtës i
shtëpisë.Besohej që jetonte nëper vrima të mureve të shtëpisë dhe se përmes
fishkëllimave tregonte ngjarjet e gëzueshme dhe të hidhërueshme.Kur vdiste
ndonjë zonjë me nam thuhej në mënyrë lavdëruese se ajo ”Ishte vitore e shtëpisë” ),
vurvolak(f.488,shpirti i njeriut të vdekur trupi i të cilit nuk mun të kalbet pasi para
varrimit kufomën e kishte kapërcyer macja), xhindi, xhindët(f.492, qenie
mitologjike të gjinisë mashkullore ose femërore të cilët mund të jenë të mira dhe të
këqija.Sipas besimeve popullore prezencën e tyre në shtëpi e dëshmojnë përplasjet
e dyerve nëpër shtëpi ose dridhja e zjarrit të qirinjëve dhe të llambave), zane(f.498,
zanat -mbrojtëse të trimave dhe muzat që jetonin nëpër male, të cilat natën rreth
burimeve këndojnë, vallëzojnë dhe mbledhin lule).
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Kuptohet se për shkak të natyrës së shumëpërfshirëse të kësaj vepre autori ka
arritur ta trajtoi vetëm një pjesë të vogël të besimeve,të mitologjisë popullore
shqiptare dhe të qenieve mitologjike por duke pasur parasysh begatinë e kulturës,
besimeve dhe të mitologjisë shqiptare si dhe faktin që është trajtuar pak nga ana e
studiuesve të huaj mund të thuhet që vepra në fjalë(po ti lëmë anash disa të meta të
vogla të natyrës teknike) është kontribut jashtzakonisht i rëndësishëm dhe i
vlefshëm meqë pos besimeve dhe mitologjive të shumë popujve të tjerë të botës
vend të veçant i jep edhe prezantimit të besimeve dhe mitologjisë shqiptare duke i
njoftuar në këtë mënyrë pos në gjuhën gjermane dhe sllovene edhe në gjuhët tjera
botërore qarqet shkencore dhe lexuesit anembanë botës me begatinë shpirtërore të
popullit shqiptar.
Peshën e kësaj vepre e rrit edhe fakti që prof.Bellinger, pos zërave të njohura më
heret dhe të trajtuara edhe nga autorët të tjerë shqiptarë dhe të huaj, ka futur në
vepër të tij edhe disa nocione nga mitologjia popullore shqiptare që nuk janë
trajtuar më herët.
Naser Ferri
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ASPEKTE INTERESANTE TË BESIMEVE POPULLORE SHQIPTARE
Azem Qazimi, Fjalor i mitologjisë dhe demonologjisë shqiptare, të kremte, rite e
simbole, SHB Plejad Tiranë, 2008, f. 196
Mitologjia shqiptare është fushë mjaft e pa
eksploruar dhe mund të thuhet pak e studiuar. Deri
më tash disa autorë janë marrë me çështje të
caktuara të besimeve, ose janë përpjekur që në
kuadër të fjalorëve të përgjithshëm mitologjikë t’i
inkorporojnë elementet e caktuara nga mitologjia
dhe besimet popullore të trevave të caktuara
shqipfolëse. Në veprën e vet “Fjalor i mitologjisë
dhe demonologjisë shqiptare” autori Azem
Qazimi, pos elementeve të njohura të mitologjisë
shqiptare, ka përfshirë edhe një varg nocionesh e
zërash më pak të njohura ose edhe të njohura, por
të patrajtuara sa duhet dhe të papublikuara më
herët nga fusha e demonologjisë me synim që t’i
përfshijë sa më shumë territore të banuara me shqiptarë: Shqipërinë (jugu i
Shqipërisë, Myzeqeja, Përmeti, Labëria, Tirana, Puka, Malësia), Dukagjinin,
Maqedoninë (Liqeni i Ohrit), Malin e Zi (Ulqini), Greqinë (Çamëria) si dhe Italinë
(abreshët e Sicilisë, të Kalabrisë e të Pulias).
Në 196 faqe vepra në fjalë trajton 90 nocione nga lëmi i mitologjisë dhe i
demonologjisë, e po ashtu ka tri shtojca. Në të parën shpjegohen 19 simbole më
karakteristike të lashta: dielli, disku, djepi, dora, furka, gjysmëhëna, hekuri, kryqi,
kryqi me gjysmëhënë, molla, parmenda, svastika (kryqi gremç), shega, shenja “S”
dhe shqiponja, në shtojcën e dytë janë të përfshira 21 kremte popullore të motmotit,
sipas kalendarit të lashtë popullor shqiptar: Dita e Gushtit (1 gushti), Dita e Shën
Llazarit (e shtuna e fundit e Kreshmave të mëdha), Dita e Verës (më 1 ose 14
mars), Dita e Vjeshtës (që në rrethinë të Kurveleshit konsiderohej ditë e parë e
vitit), E Hëna e minjve (dita e parë e Kreshmeve të mëdha), Festa e Gjallicës
(kremtohet më 10-15 gusht në majën më të lartë të Lumës), Festa e Shndritatit
(kremtohet më 2-15 gusht në majën e Pashtrikut), Festa e Tomorit (më 15 gusht në
Kulmak dhe majën e Qukës në Tomorr), Llazoret (një javë para Pashkëve), Mesi i
Verës (festë kolektive nëpër maja të larta malesh), Nata e Buzmit (24 dhjetor-e
kremte e kthimit të diellit ka vera), Rite që lidhën me Shën Mërinë (kremte
kryesore për katolikët më 15, ndërsa për ortodoksët me 27 gusht me ç’rast bëhen
pelegrinazhe në maja të maleve: Tomor, Gjallicë, Shën Llesh e Pashtrik),
Shëngjergji (më 6 maj), Shëngjini (në fund të qershorit), Shënkolli (6 dhjetor),
Shënmitri (fillimi i dimrit, njihet edhe si fillim i vitit), Shkundadimni (ditët e fundit
të marsit ose të fillimit të prillit, njihet edhe si Ditët e Plakave, Ujët e Bekuar (6
janar, njihet edhe se Epifania), Viti i Ri (fillimi i mbjelljes), Zoja e Të Vjelunave
(vjelja e rrushit). Ndërsa në të tretën shtojcë trajtohet faltorja e Baba Tomorit në
Shqipëri (vend i shejtë me të cilin “kurrkush nuk ban be rrenë”). Lëndës kryesore i
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paraprin tryeza e lëndës (treguesi) dhe fjala e recensentit të kësaj vepre, ajo e
arkeologut dhe njohësit të shquar të mitologjisë Moikom Zeqo.
Në mesin e nocioneve të përfshira në këtë fjalor interes të veçantë zgjojnë qeniet
dhe fenomenet e ndryshme negative e pozitive demonike siç janë bie fjala: Azma,
Njëbrirëshi, Barboqja (mësyshi, të cilin për ta prishur përdoret druri i manit dhe uji
i gacave-kllogja), Bullari, Dhranondai, Eshderhaja, Ferriçka, Kacneta, Katraveshi,
Koret, Ltiîjt, Manaqeli, Mileçja, Stihia, Shënëndreu, Të Jashtësmet, Të Lumet e
natës, Të Mirat e malit (Oret), Veshendeleza, Vova, Xhigerrakja, Macja, Gjeli
(krijesë qe ka fuqi të madhe kundër demonëve) e mjaft të tjera.
Autori e ka sajuar veprën e vet duke kërkuar rrënjët e mitologjisë popullore përmes
mbijetesës së asaj pagane ilire e shqiptare në substancën historike, siç e cek
Moikom Zeqo në fjalën e tij. Lidhur me këtë Zeqo bazohet mbi pohimin e
antropologut të madh Claude Levy Strauss, sipas të cilit: ”nuk mund të ketë një
popull pa mitologji pagane”.
Në shumë raste Qazimi shënon variante të ndryshme për qenie të caktuara, siç është
rasti bie fjala me gjarprin, i cili paraqitet në kontekste pozitive (Vitore, Orë), apo
edhe negative (Bullari, Grabofçi,), pastaj me qeniet të afërta me shtrigën siç janë:
Memoja, Stihia, Xhigërrakja, Kacneta, Lia, Lubia, shoqëruesi i shtrigave Steneci, e
të ngjashme, pastaj me përfundimin e dimrit që në disa rajone shqiptare quhet
“Plakat” e në disa të tjerë “Shkundadimni” e kështu me radhë.
E veçanta e Qazimit në këtë rast është që ai në mënyrë të veçantë i ka studiuar dhe
trajtuar dhe i ka renditur (recensenti i kësaj vepre Moikom Zeqo thotë se: “Fjalorët
dhe enciklopeditë nuk janë shpikje, por janë rend”) në këtë fjalor edhe figurat,
simbolet, ritet e të kremtet pagane të lidhura me krishtërim: Bullari, Buzmi, Djalli,
që identifikohet me gjarprin, Ferri, i huazuar nga mitologjitë pagane, macja, e
huazuar nga mitologjitë e lashta pagane për të cilën besohej që ka dalë nga mënga e
Jezu Krishtit, Shën Ilia, i cili identifikohet me dragoin, Shën Marena, Zoja Prende,
kulti i së cilës rrjedh nga kulti i Venerës romake, dhe me besime islame: Arapi,
(Xhind i cili banon ne gur të një unaze), Demirçili-kal që flet e mendon si njeri,
Dërdyli-kali i imam Aliut, Perritë- vasha shumë të bukura, Qerosi- dinak i madh e i
zgjuar, tërana-sëmundje që merr njeriu kur ua prish qetësinë xhindëve duke shkelur
mbi ta, Texhalli apo Dexhalli (njëri i pandershëm, ekuivalent me antikrishtin),
Thopçit, Thopërçit, Thopërk- Xhind të vegjël, Xhindet, T’Mirazt- e të ngjashme.
Të dyja këto fe abrahamike, e në mënyrë të veçantë krishterimi ishte përpjekur t’i
ç’rrënjoste elementet e trashëguara pagane nga kultura dhe besimet popullore (p.sh.
beja me gur, me diell, hënë e të tjera, e jo me Zot, kryq e të ngjashme), siç kishte
urdhëruar, bie fjala, Papa Klementi XI në Kuvendin e Arbënit në vitin 1703, por
përkundër të gjitha përpjekjeve të institucioneve islame e krishtere, besimet pagane
nuk u çrrënjosjen, ndërsa priftërinjtë e hoxhallarët për kohë të gjatë “profesion
kryesor” i kishin pasur ritet dhe veprimet e ndryshme magjike si dhe shkrimin e
hajmalive me citate nga Bibla e Kur’ani, gjë që një pjesë e tyre e bëjnë edhe sot e
kësaj dite.
Për “renditjen” e këtij fjalori Qazimi ka përdorur burime të shumta relevante të
cilat i ka cekur brenda shpjegimeve veç e veç, por edhe në listën e literaturës së
pasur me mbi 100 njësi bibliografike të autorëve mesjetarë, por edhe të atyre të
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Rilindjes, të kohëve të mëvonshme si dhe të kohës aktuale siç janë: Bogdani, Budi,
Gazulli, Cordignano, Giordano, Dozon, Durham, S. Frashëri, Hahn, Lamberz,
Gjeçovi, Mayer, Kotte, Konica, Koliqi, Çabej, H. Ceka, Pedersen, Cooper, Elsie,
M. Prelaj, Xhagolli, Zojzi, Dhama, Hasanaj, Haxihasani, Luli, Mihaçeviq, Pano,
Zeqo, D. Rendiq-Mioçeviq, Stipçeviq, Dhama, Krasniqi, Tirta, Ushaku e shumë të
tjerë.
Edhe pse jo i madh me vëllim, dhe me ca mangësi (nuk e trajton bie fjala Ditën e
Nevruzit) Fjalori i Azem Qazimit ka rëndësi të posaçme, meqë trajton elemente të
reja nga fusha e mitologjisë dhe demonologjisë shqiptare, ndërsa në shumë raste
hedh dritë të re në disa sosh të njohura që më herët.
Lënda e renditur në këtë fjalor përfshin elemente nga mitet, legjendat, religjionet
monoteiste, nga folklori popullor e të ngjashme, dhe për këtë arsye me të drejtë kjo
vepër nga recensentët cilësohet si “fjalor diturak, rikonstruktues, që u shërben të
gjithëve.”
Naser Ferri
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MITOLOGJIA, BESIMET, MAGJIA E BESTYTNITË NDËR SHQIPTARË
Mark Krasniqi, Aspekte mitologjike, Besime e bestytni, Mythological aspects,
Beliefs and Superstitions, Rilindja Prishtinë 1997, f. 393
Vepra e Akademik Mark Krasniqit: “Aspekte
mitologjike, Besime e bestytni” është vepra e vetme
e botuar deri më tash në Kosovë që merret me
aspekte të ndryshme të mitologjisë në përgjithësi me
theks të veçantë me mitologjinë popullore shqiptare.
Vepra përmban parathënien e autorit dhe dy kapituj
kryesorë “Feja” dhe “Magjia”, në nënkapitujt e të
cilëve autori trajton një varg çështjesh deri më tash
pak të trajtuara apo edhe fare të patrajtuara nga fusha
e mitologjisë në përgjithësi, mitologjisë popullore
shqiptare dhe të magjisë në veçanti.
Në kapitullin “Feja”(f. 31-86) autori jep të dhëna
elementare mbi ndërlidhjet e mitologjisë dhe të feve
të ndryshme dhe mbi mitologjitë e qytetërimeve dhe
popujve të lashtë: mesopotame, egjiptiane, greke,
romake, induse (hinduizmi, budizmi), japoneze (shintoizmi), si dhe lidhur me
besimet abrahamike: judaizmin, krishterimin dhe islamin. Në kuadër të këtij
kapitulli autori ndriçon edhe procesin e paraqitjes dhe të zhvillimit të besimeve të
lashta dhe të religjioneve ndër shqiptarë që nga kohët parailire, ilire (kulti i diellit, i
trupave të tjerë qiellorë dhe i gjarprit), dhe fillet e krishterimit (që fillojnë në kohët
apostolike, por dëshmohen në shekullin IV të erës sonë). Po ashtu autori trajton
edhe ndarjen e kishës në vitin 1054 dhe legalizimin e predikimit të katolicizmit në
trojet shqiptare në bazë të marrëveshjes mes papës së Romës dhe të zhupanit të
Zetës të vitit 1077, sipas së cilës edhe u themelua ipeshkvia e Tivarit, si dhe
ngjarjet historike të fundit të shekullit XIV kur filloi pushtimi i Ballkanit nga turqit
dhe përhapja e islamit në trojet e pushtuara shqiptare.
Këto ngjarje dhe rrethanat e krijuara pas tyre kishin për pasojë faktin që sot rreth
70% nga numri i përgjithshëm i shqiptarëve janë të besimit mysliman, 20% të atij
ortodoks dhe përafërsisht 10% kanë të besimit katolik. Kjo është një pasqyrë
aproksimative statistikore, ndërsa autori thekson që edhe brenda këtyre
komuniteteve shpeshherë janë të gërshetuara elementet fetare me relikte të
paganizmit dhe të magjisë.
Kapitulli i dytë “Magjia” (f. 87-388) ngërthen në vete një varg nënkapitujsh që
shpjegojnë origjinën e magjisë dhe zhvillimin e saj gjatë periudhave të ndryshme të
zhvillimit njerëzor dhe në të cilët bëhet ndarja e magjisë (f. 88-148), sipas parimit
të funksionit (magjia e bardhë dhe ajo e zezë), aspektit praktik (magjia pozitive dhe
negative), sipas parimit të ligjeve të mendimit të cilat nënkuptohen në degët e
caktuara magjike si: magjia homeopate ose imituese (e cila funksionon mbi parimin
“e ngjashmja shkakton të ngjashmen”), magjia kaluese ose e kontaktit ( e cila
mbështetet mbi parimin sipas të cilit sendet të cilat kanë qenë një herë në kontakt
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me një njeri apo një kafshë mbeten në lidhje të përhershme me atë njeri apo kafshë
edhe kur ndahen nga ata madje në çfarëdo distance kohore apo gjeografike
qofshin). Nga aspekti ideologjik autori e ndan magjinë në magji laike dhe në atë
fetare duke konkluduar që elementet kryesore, misioni dhe kuptimi i magjisë janë
universale.
Në këtë kapitull autori definon magjinë si tentim të njeriut që t’i nënshtrojë fuqitë
natyrore në të cilin marrin pjesë subjekti (magjistari) dhe objekti (mediumi), i cili
zakonisht është njeri me veçori labile psikike.
Autori po ashtu trajton raportin e magjisë me fenomenet natyrore dhe me trupat
qiellore (dielli, hëna, yjet, planetët) dhe rolin e këtyre fenomeneve dhe të trupave
qiellore në veprimet magjike (magjia astrologjike).
Në vazhdim, në nënkapitullin “Okultizmi”(f. 149-188) autori sqaron fenomenin e
okultizmit si përzierje të besëtytnive dhe veprimeve magjike siç janë bie fjala
spiritizmi (thirrja e shpirtrave të të vdekurve dhe kontaktet me ato), astrologjia
(ndikimi i pozitave të trupave qiellore, para së gjithash të yjeve në fatin e njeriut),
astromantia (leximi i fatit nga pozita e trupave qiellore), magjia e magnetit, alkimia
(shndërrimi i elementeve të caktuara kimike në elemente të tjera posaçërisht në
ari), hiromantia (leximi i fatit të njeriut nga vijat e caktuara të shuplakës së dorës),
si dhe krijimi i shoqatave të fshehta mistike që filluan të krijohen pas ndalimit të
magjisë në Britani të Madhe në vitin 1736 (siç ishte rasti me muratorët e lirëmasonët), si dhe trajton rolin dhe ndikimin e okultizmit në shoqërinë e shekullit
XX, posaçërisht mes viteve 1920 dhe 1930, kohë kjo e krizave shoqërore dhe
ekonomike kur edhe ishte zgjuar interesimi i madh për okultizëm dhe kur filloi
krijimi i kishave të reja (Kisha e Djallit) dhe sekteve të ndryshme satanike si dhe
“paraqitja” e ngjarjeve të pashpjegueshme “mirakuloze” siç ishte bie fjala
“paraqitja e Zojës së Bekuar” në Megjugorje në Bosnje e Hercegovinë, fshat ky i
cili u shndërrua në vend pelegrinazhi për njerëz bestyt e “paraqitje” të ngjashme.
Nga fundi i shekullit XX okultizmi prapë merr përmasa të gjera falë medieve të
shkruara dhe atyre elektronike përmes të cilëve reklamohen shumë astromantë,
hiromantë, kartomantë e “magjistarë” të ndryshëm.
Sa i përket magjisë nga e tërë vepra do ta veçonim nënkapitulli “Magjia në
mitologjinë shqiptare” (189-201), ku autori duke e cilësuar magjinë si pjesë të gjerë
dhe universale të mitologjisë popullore, e definon atë si ”përmbledhje të
mendimeve dhe besimeve të kota të shoqëruara me veprime përkatëse për të arritur
ndonjë qëllim në mënyrë mistike të jashtëzakonshme” dhe e trajton si element me
origjinë nga mitologjia pagane, që është ngulitur aq thellë në popull sa që, me
kalimin e kohës, një sërë elementesh magjike janë bërë pjesë e traditës të përcjellë
brez pas brezi siç janë veprimet lidhur me kultin e të vdekurve (kurbani për hir të të
vdekurve), ato lidhur me “shërimin” e sëmundjeve të ndryshme përfshirë edhe
plleshmërinë e grave, me fatin e njeriut, me parashikime duke shikuar organet e
ndryshme (shpatullën) e kafshëve, me “adetin” e zgjedhjes së truallit për ndërtimin
e shtëpisë, me rolin e thonjve dhe të flokëve të njeriut në veprime magjike dhe
bririt të kafshëve i cili pos simbolit të begatisë në mitologji në besime mitologjike
popullore konsiderohej edhe si fuqi mbrojtëse nga forcat e liga, breshëri dhe

214

STUDIME ALBANOLOGJIKE 6, 2012

kafshët e egra dhe simbolizonte pushtetin e fuqinë si dhe shkathtësinë, pjellorinë e
të ngjashme.
Në nënkapitullin “Fragmente nga mitologjia shqiptare” (f. 203-240) autori, duke
folur për mitologjinë popullore shqiptare e cila “është tepër e ngarkuar me figura të
shumta”, vlerëson kontributin e studiuesve të huaj siç janë J. Hahn, F. Nopsca, E.
Durham, M. Lambertz e të tjerë në fushën e etnografisë e veçanërisht të mitologjisë
popullore shqiptare, si dhe të autorëve shqiptarë të cilët rezultatet e studime te veta
i kishin publikuar në revistat “Leka”, “Hylli i dritës”, “Drita”, “Etnografia
shqiptare”, ”Kultura popullore”, ”Yllyria”, “Gjurmime Albanologjike” e revista të
tjera. Me këtë rast Krasniqi citon profesorin Çabej sipas të cilit “në besimet
popullore ruhen shumë figura te moçme, të cilat në mitologjinë tonë paraqitën me
emër të ri dhe me disa ndryshime kuptimore” siç është rasti bie fjala me figurat
mitologjike: hijet, balozin e detit, të bardhat, Të Bukuren e Dheut, dragoin,
kuçedrën, syrin e keq, lugatin, shtrigën që kanë kuptime të ndryshme në rajone të
ndryshme, pastaj me Dhamsutën, Dhevështruesin, Fatën, Kshetrrat ose Kshtezat,
Hyrinë e Detit, Xhulitë e Judin, Karakonxhullin, Gogun, Sinagogun ose Herrin,
Memëdreqen, Manaqelin, Nuset e Mlit ose Orët e Malit, Shurdhin, Verbtin,
Vitoren, Fatitë, Zojsin, Dianën e një sërë figurash të tjera mitologjike që në
mitologji të kulturave të ndryshme njihen ndërsa ndër shqiptarë janë huazuar dhe
përshtatur sipas ambientit dhe kanë kuptime të tjera ose disa prej tyre edhe nuk
njihen fare siç është rasti në Kosovë. Në këtë nënkapitull autori trajton edhe
Kalendarin popullor shqiptar të traditës, pastaj dukuritë kundër të cilave bëhen
veprime të caktuara magjike siç janë: breshëri, mësyshi ose syri i keq, pastaj
veprimet magjike të njohura si sehire, shorti ose magji, veprimet magjike rreth
vdekjes dhe varrimit, magjitë lidhur me dasmën si dhe elementet si zjarri, guri,
kryqi, beja (p.sh. pasha Zotin), nëma apo sharja (të marrtë dreqi, të qittë Zoti në
breg të detit), magjitë lidhur me “shërimin” e sëmundjeve psikike, numri 13 si dhe
me disa të tjerë që kanë rol të veçantë në magji, mbrojtja nga të cilat bëhet me
magji të kundërta nga ana e “magjistarëve”, numri i të cilëve është i
konsiderueshëm (vetëm në Francë përkundër 36000 priftërinjve janë 40000
“magjistarë” puna e të cilëve, meqë deklarohen si ekspertë për magji të bardhë, nuk
ndalohet as nga shteti as nga kisha).
Nënkapitulli “Disa figura më të njohura në mitologjinë shqiptare” (f. 241-275)
trajton në mënyrë më përmbledhëse disa nga figurat më herët të përmendura të
miteve dhe rolin e tyre në mitologjinë popullore shqiptare siç janë bie fjala:
kuçedra, dragoi, zana (ora), gjarpri si orë e shtëpisë, ndërsa në nënkapituj në
vazhdim: “Djalli në mitologjinë popullore”(f. 257-275) dhe “Djalli në mitologjinë
shqiptare (f. 277-298) trajton figurën e djallit (i cili në kulturat e ndryshme njihet
me emra të ndryshme, por gjithmonë është simbol negativ dhe sinonim i së keqes, i
territ, i natës dhe i ferrit, si dhe burim i të gjitha të këqijave), rolin e tij në besime të
popujve të ndryshëm që nga kulturat më të lashta (egjiptiane, mesopotame, greke,
romake, mazdaiste, judaiste, të krishtere), me dukjen e imagjinuar gjysmëantropomorfe e gjysmë-zoomorfe ( i zi, me trup të njeriut të mbuluar me lesh dhe
me bisht, brirë dhe thundra të kafshëve), me besimet popullore sipas të cilëve djalli
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është i plotfuqishëm, por punon vetëm punë të këqija, dhe me rolin e djallit në
mitologjinë popullore shqiptare.
Në pjesën në vazhdim, respektivisht në nënkapitujt “Shtriga-figurë qendrore
mitologjike në Evropë” (f. 299-346) dhe “Fragmente për shtrigat në mitologjinë
shqiptare” (f. 347-366) shpjegohet kuptimi i shtrigës, thuajse i njëjtë në zona të
ndryshme etnike, si plakë e keqe shpirtligë (apo vajzë që humb virgjinitetin para
martesës), e cila shpeshherë ka shkop magjik (me të cilin shndërron gjallesat në
gurë), fluturon hipur në bishtin e fshesës, mbi shul të vekut apo mbi ndonjë shpend
dhe që takohet me djallin, dhe është mashë e tij, pastaj ceken mendimet e autorëve
të ndryshëm lidhur me shtrigat e shtriganat, zihen ngoje botëkuptimet në rajone të
ndryshme të Ballkanit dhe të Evropës lidhur me këto qenie mitologjike si dhe
qëndrimi i feve monoteiste ndaj shtrigës dhe pandanit të saj mashkullor shtriganit e
posaçërisht të “ndjekjes së shtrigave”, të cilën gjatë mesjetës e kishte ndërmarrë
kisha katolike e si pasojë e të cilës ishin ekzekutuar (kryesisht u dogjën në turrë të
druve, për çka mjaftonte një denoncim madje edhe i pavërtetuar dhe një “gjykim”)
prej 250000 deri 1 milion gra e burra.
Në nënkapitullin e fundit “Lugati ndër ne dhe rreth nesh” (f. 367-390) bëhet fjalë
për mitin mbi lugatin ose vampirin i cili në besime popullore në përgjithësi ka
rëndësi sa edhe shtriga, shtrirja e tij gjeografike është mjaft e gjerë edhe pse
paraqitet më rrallë në mitologjinë popullore shqiptare, ndërsa frika nga ai është
shumë më e madhe në popull meqë, sipas besimeve, lugati është i padukshëm, njeri
i cili pas vdekjes kthehet në jetë si qenie negative dhe vjen nga një botë tjetër
misterioze.
Secili nënkapitull ka edhe rezymenë në gjuhë angleze, ndërsa në fund të librit janë
konkluzioni i shkurtër, si dhe biografia dhe bibliografia e veprave shkencore,
publicistike, beletristike dhe teksteve shkollore, autor i të cilave është akademik
Mark Krasniqi.
Duke pasur parasysh faktin që vepra në fjalë është e para e këtij lloji në Kosovë,
ajo si e tillë është me interes për studiues dhe studentë të fushave të ndryshme
shkencore, si dhe për lexuesit e rëndomtë të cilëve u interesojnë aspektet e
ndryshme të kulturës shpirtërore shqiptare dhe të mitologjisë dhe magjisë në
veçanti.
Naser Ferri
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BESIMET DHE MITOLOGJIA ISLAME ME SY TË NJË MYSLIMANI
AMERIKAN
Glassé Cyril, Enciklopedia Islama, Libris d.o.o. Sarajevo 2006,f.656 ; Glassé
Cyril,The New Encyclopedia of Islam revised edition, Altamira Press, Walnut
Creek, Ca,USA 2002, f. 582

Në vitin 2002 ” u botua në gjuhën angleze një vepër një vepër tejet e vlefshme
lidhur me islamin e autorit Cyril Glassé me titull “The New Encyclopedia of
Islam”, kurse në vitin 2006 u përkthye edhe në gjuhën boshnjake, si botim i
shtëpisë botuese Libris d.o.o. të Sarajevës (Cyril Glassé, Enciklopedia Islama,
Sarajevo 2006, f. 656).
Kjo vepër përfshin 1200 zëra me origjinë nga gjuhët e ndryshme (persishte,
arabishte etj.) që kanë të bëjnë me besimin islam e që janë trajtuar në aspektin
ezoterik dhe në atë egzoterik, në mesin e të cilëve janë përfshirë edhe disa nocione
me më pak rëndësi, ndërkaq mungojnë disa nocione të rëndësishme që kanë të
bëjnë me islamin dhe mitologjinë islame dhe atë paraislame.
Një pjesë e madhe e të dhënave dhe të koncepteve themelore të prezantuara në këtë
enciklopedi vetëm janë huazuar nga veprat e autorëve të tjerë dhe janë përcjellë
ashtu siç janë marrë, pa komente dhe pa plotësime eventuale, siç është rasti me
zërin Albania (Shqipëria) ku janë dhënë vetëm shënimet statistikore mbi përqindjen
e besimtarëve të konfesioneve të ndryshme: 70% myslimanë, 30% të krishterë
(ortodoks e katolikë) pa specifikime që kanë të bëjnë me karakterin e islamit në
këtë vend dhe degët e islamit si dhe tarikatet që janë prezent në trevat shqiptare.
Në përshkrimin e riteve dhe të obligimeve fetare islame autori bazohet kryesisht
mbi qëndrimet e shkollës së malikive që i jep ngjyrë specifike veprës në fjalë.
Pos nocioneve bazë të islamit Allah përfshirë edhe listën e 99 emrave të tij duke
filluar prej emrit Al-ilah e deri tek El Sabur, pastaj nocionet Kur'an, Kitab,
Muhammed si dhe 200 emrat e tij, Musaf, namaz, sallat, haxh, xhami, xhuma e të
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ngjashme, në këtë vepër janë përfshirë edhe zërat lidhur me shtetet islame:
Azerbejxhan, Bosnje e Hercegovinë, Iran, Irak, Indonezi, Shqipëri, Turqi, Libi,
Marok e tjera, qytetet që ishin ose janë qendra islame: Bagdad, Damask, Mekë,
Medinë, Rijad etj., personat e shquar të botës islame: Ibn Halilkan-biograf, Ibn
Hanbel-jurist, Ibn Hazm-teolog, Ibn Kaldun-historiograf, Ibnun Nefis-mjek, Al
Idrisi-mjek, Ibn Sina i njohur si Avicenna-mjek,El Mearri-poet e shumë të tjerë,
zbulimet teknike që i kanë bërë shkencëtarët islam siç ishte astrolabi si dhe zihen
ngoje studiuesit perëndimor që janë marrë me çështje të ndryshme lidhur me
islamin:Baron Silvestre de Sacy etj., ndërsa një pjesë e konsiderueshme i kushtohet
mitologjisë paraislame si dhe elementeve mitologjike që kishin zënë vend, edhe
pse më pak se në religjionet e tjera abrahamike, në besimin dhe librat e shenjtë të
islamit. Këtu janë përfshirë një varg nocionesh siç janë bie fjala: Ademi, njeriu i
parë dhe babai njerëzimit sipas besimeve islame, aborti, që sipas islamit lejohet deri
në 120 ditë meqë atëherë, sipas besimit, Allahu ia jep shpirtin fetusit, apokastazarikrijim pas shkatërrimit të botës që paraqitet edhe në zoroasterizëm dhe
hinduizëm, El Araf-vendi mes tokës dhe qiellit ku sipas besimit islam qëndrojnë ata
që nuk mund të shkojnë në Xhehenem e nuk e kanë merituar Xhenetin, El Arshfroni i Perëndisë mbi të cilin janë shënuar fjalët:«Mëshira ime mbizotëron mllefin«,
as'habet-nxënësit e Muhamedit a.s. të cilët mbanin mend dhe përhapnin Hadisin
dhe Kur'anin, Azraili, një ndër melekët e zgjedhur, i cili ua merr shpirtin njerëzve
dhe i cili imagjinohet me shumë sy dhe shumë këmbë, Ungjilli i Barnabit, sipas të
cilit Jezusi nuk ishte gozhduar në kryq por Juda Isakrioti, i cili kishte marrë pamjen
e Jezusit, ndërsa më vonë apostujt e kishin vjedhur trupin e Judës dhe Jezusi ishte
paraqitur si i ringjallur, ungjill ky i cili nuk është në kundërthënie me Kur'anin,
Boujloud, ose abu julud-festë pagane që kremtohet në Marok në ditët e Kurban
Bajramit kur një njeri vishet me lëkura të kurbanëve dhe i viziton shtëpitë e
besimtarëve duke i »bekuar«, Burak-kafsha fluturuese, më e vogël se mushka e më
e madhe se gomari, të cilën meleku Xhebrail ia kishte sjellë hazreti Muhamedit për
ngritje në qiell, ylberi apo ar.qawsullah-simbol i cili lidhet me hazreti Nuhin dhe
përmbytjen e botës, Duldul, mushka e hazreti Muhamedit, xhinët apo xhindët-qenie
mitologjike të krijuara nga zjarri pa tym që gjendën në botën jomateriale me trajta
të ndryshme, sillen mirë ose keq dhe jetojnë më gjatë se njeriu.Edhe Shejtani
konsiderohet xhind, dora e Fatimes-Yad Fatimah, hajmali në formë dore si simbol i
forcës që ka aftësi ta kontrollojë natyrën dhe ta rregullojë kaosin, fetre, periudha
mes dy profetëve, siç ishte ajo gjatëshekullore mes Isasë dhe Muhamedit a.s.,
Haruti e Maruti-dy melekë të cilët, sipas mitologjisë, merreshin me magji në
Babilon dhe mbidhnin mosdurim dhe grindje mes burrit dhe gruas, Havd-liqe në
hyrje të Xhenetit që e merr ujin nga burimi Kefser deri të cili arrihet përmes urës së
Siratit, Hira-shpellë afër Mekës ku besohet që meditonte Muhamedi a.s. dhe ku
përmes melekut Xhebrail e kishte pranuar Kur'anin, hyrijet apo virgjëreshat e
Xhenetit që i përcjellin ata që fal veprave të veta e arrijnë Xhenetin, Iblisi-njëri nga
xhindët dhe i vetmi që ka refuzuar t'i përkulet Ademit.Iblisi i kishte joshur Ademin
e Havën në mëkatin e parë për çka u dëbuan nga Xheneti, por përgjegjësia për këtë
akt sipas besimeve islame nuk bie mbi mbarë njerëzimin po vetëm mbi Iblisin,
jevdmudin-dita e Kijametit kur besohet se bota do të shkatërrohet, të vdekurit do të
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ngrihen nga varret dhe do të bashkohen me shpirtërat e vet dhe të gjithë njerëzit do
të gjykohen në bazë të veprave të tyre, Kabili e Abili-djemtë mitologjikë të Ademit
e Havës, emrat e të cilëve nuk përmenden në Kur'an ndërsa akti i vëllavrasjes po,
Kasva-devja e hazreti Muhamedit a.s. me të cilën kishte ardhur në Medinë dhe
sipas besimit e kishte zgjedhur vendin ku do të jetonte hazreti Muhamedi, Kitmiremri i qenit nga Efesi, i cili përdoret në misticizëm dhe në rituale magjike për t'u
mbrojtur një person apo ndonjë gjë nga të këqijat, legjenda e Ashabul-kehf, mit nga
koha paraislame kur Perëndia i shpëton 7 persona që besonin në një Zot, duke i
futur në gjumë në kohë të pacaktuar në një shpellë.Kjo legjendë e kishte inspiruar
krijimin e surës »Shpella«, kupolla mbi shkëmb-Qubbat As-sakhrah- vend në
Jeruzalem prej nga, sipas besimit islam, Muhammedi a.s. ishte ngritur në qiell,
kurban-flijim ritual i deles, lopes, deves ose dhisë me rastin e Kurban Bajramit ose
edhe në raste të tjera, kursi, kursiyy-bota e melekëve, Lejletul-kadër, nata kur, sipas
besimit islam, kishte zbritur Kurani, Llukman-njeri i urtë që përmendet nëpër
legjenda, të cilit i mvishet autorësia e shumë të bëmave, fjalëve të urta dhe e
fabulave, maca për dallim nga qeni, në islam konsiderohet kafshë e pastër e cila ka
aftësi që t'i njeh njerëzit që falin namazin dhe për këtë arsye lejohet të bredh lirisht
nëpër xhamia, Mehdi, person që sipas besimit të shumë myslimanëve, do të
paraqitet si shpëtimtar para ditës së Kijametit, melek ose malek- qënie shpirtërore
të krijuara nga drita në botën e quajtur Jarabut, të cilët kanë kierarki të caktuar, në
majë të cilës janë melekët Xhebraili, Mikaili, Israfili dhe Azraili.Sipas besimeve
melekët kanë trajta të ndryshme por nuk kanë liri të dëshirës personale dhe po ashtu
kanë edhe kufizime të tjera. Për dallim nga xhindët dhe shejtani, melekët janë të
liruar nga epshet, e dëgjojnë Allahun, i nënshtrohen dhe i zbatojnë urdhërat e tij,
Mejremi-e bija e virgjër e Zekeriasë të cilës meleku Xhebrail ia kumtoi lajmin që
ishte zgjedhur ta lindë hazreti Isanë, Mes’a - shtegu mes kodrave Safra e Merva ku
Haxherja kishte kërkuar ujë për të birin Ismailin, Mesxidul-kibletejn, xhamia me dy
kible- xhami në Medinë ku hazreti Muhammedi a.s. e kishte ndërruar drejtimin e
faljës së namazit nga drejtimi i Jerusalemit në atë drejt Mekës, Mina-vend afër
Mekës ku, sipas besimeve hazreti Ibrahimi kishte dashur ta flijojë të birin Ismailin
për hir ta dëshmuar besimin dhe devotshmërinë e vet ndaj Allahut, Miraxhi-ngritja
e Muhammedit a.s. në qiell pak para Hixhres, Mizan=peshorja- simbol kuranor i
harmonisë dhe i ekuilibrit kozmik, al hilall ose hëna e re-simbol i islamit, Munkiri
dhe Nekiri-melekët që sipas besimit islam, e marrin në pyetje të vdekurin në
kabur.Në Kur’an nuk përmendën emrat e tyre po vetëm në traditë. Sipas Kur’anit,
El-Mi’tefike-qytetet biblike Sodomi e Gomora që, për shkak se qytetarët e tyre
kishin devijuar nga islami, u shkatërruan me zjarr, qielli=sama- shumë qiej që
përmenden në Kur’an paraqesin nivelet e ngritjes shpirtërore, Nuhi-pejgamber i
cili e kishte ndërtuar varkën me të cilën i kishte shpëtuar njerëzimin dhe gjallesat e
tjera si dhe eshtërat e Ademit të cilat ia kishte sjellë Xhebraili, syneti-autori e
shpjegon këtë si doke e jo si obligim fetar pa sqarime më të hollësishme, 5 shtyllat
e islamit-pos shehadetit, namazit, agjerimit, zeqatit dhe haxhit autori thekson që tek
një pjesë e myslimanëve xhihadi konsiderohet shtyllë e gjashtë e islamit, qeni-në
islam konsiderohet kafshë e papastër dhe çdo prekje e tij duhet pastruar me abdset,
ndërkaq për përfaqësuesit e shkollës maliki qeni konsiderohet kafshë e pastër,
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Sakb-sipas traditës ati i hazreti Muhammedit të cilin ai e kalëronte në beteja, seksinë islam konsiderohet jo vetëm kënaqësi e lejuar dhe e preferuar por sipas autorit
konsiderohet sakrament, sihr=magjia- është e ndaluar në islam megjithatë
praktikohet dhe kundër sehireve përdoren ajetet e caktuara nga Kur’ani, imami i
fshehur-besim tek shi’itet sipas të cilit Muhammedi, i biri i Hasan el Askerit ishte
zhdukur dhe do të paraqitet si Mehdi, Taharet-akt i pastrimit shpirtëror dhe fizik i
cili mund ta përfshijë edhe synetin, Tahrif-akuzat që teologët myslimanë i drejtonin
në llogari të të krishterëve që kanë ndryshuar dhe falsifikuar Ungjillin-Inxhillin për
ta fshehur ardhjen e Pejgamberit, Tuva-vend mitologjik ku thuhet se hazreti Musa e
kishte parë zjarrin dhe i kishte dëgjuar fjalët e Zotit, El Uzza, së bashku me Hubel
ishin ndër idhujt më të rëndësishëm të arapëve paraislam, sipas gjasave të gjinisë
femërore të cilëve u flijoheshin edhe njerëz, vexhd ose ar.wajd-nocion mistik që ka
të bëjë me gjendje ekstaze të shkaktuar me prezencën e Zotit, fishkëllima -është
ndaluar në islam për shkak të besimit se ka lidhje me magji dhe sehire nga koha
paraislame dhe konsiderohej mjet komunikimi me xhindët,, zemzem-emri i burimit,
i cili sipas traditës u krijua kur Haxherja dhe i biri i saj Ismaili ishin dëbuar në
shkretëtirë, wildan mukhalladin- djelmoshat e Xhennetit që janë përjetësisht të rinj,
e mjaft të tjera.
Pos çështjeve të përmendura autori i çmitizon disa nga keqinterpretimet që janë
prezente në Perëndim apo edhe në disa pjesë të botës islame lidhur me çështje të
ndryshme që kanë të bëjnë me islamin siç është bie fjala arkivoli që rri pezull mes
qiellit e tokës e që nuk ka të bëjë me besimin islam, pastaj thënia sipas të cilës
Muhammedi a.s. e kishte thirrë kodren t’i afrohet dhe pasi qe ajo nuk i ishte afruar
Ai kishte thënë : “Nëse nuk i afrohet kodra Muhammedit, i afrohet Muhammedi
kodrës” gjë që është e pavërtetë dhe kundër islamit, po ashtu është i keqinterpretuar
edhe nocioni “priftërinjtë islam” me të cilin në Perëndim përfshihen imamët,
mullatë, kadinjtë dhe ulemaja dhe i cili është i papërshtatshëm, meqë nënkupton
ushtrimin e funksioneve të caktuara të cilat nuk mund t’i ushtrojë njeriu i rëndomtë.
Në islam, ndërkaq, nuk ka dallime mes njerëzve të rëndomtë dhe klerikëve. Një
keqinterpretim tjetër që është përhapur në botën perëndimore është epilepsia, e cila
i mvishet Pejgamberit a.s. e të cilin e kishte përhapur me qëllime të këqija murgu
bizantin Teofani, e po ashtu çështja e haxhit, i cili shpeshherë interpretohet si
vizitë vendit ku kishte lindur Muhammedi a.s. e që nuk qëndron fare, sepse cak i
pelegrinazhit myliman është Meka, ndërsa në vend ku ka lindur Pejgamberi është
ndërtuar biblioteka. Po ashtu është keqinterpretuar edhe çështja e ekzistimit apo jo
të shpirtit të gruas. Në islam shpirti i gruas konsiderohet i njëjtë si ai i mashkullit
dhe pohimi që gruaja nuk ka shpirt rrjedh nga disa sekte të rebeluara nga Lindja e
Afërt. Keqinterpretimi kushtimisht i fundit është lidhur me hazreti Isanë (Jezu
Krishtin, sipas besimeve të krishterë), i cili, sipas doktrinës islame, nuk ka babë
tokësor por nuk është as i biri i Zotit dhe vdekja e tij ishte iluzion (ai s’ka vdekur,
por Zoti e ka ngritur në qiell).
Sipas mendimit tonë këtu patjetër duhet shtuar dhe çmitizuar keqinterpretimin që
xhihadi, sipas disa mendimeve të gabuara, është luftë kundër krishterimit dhe
kundër botës perëndimore e që në fakt, sipas besimeve islame, është luftë që në
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raste të caktuara parashihet me qëllim të mbrojtjes së islamit madje jo vetëm nga
armiku por edhe nga vetvetja.
Disa zëra të përfshirë në këtë enciklopedi kanë shpjegime të gjera nganjëherë edhe
të ekzagjeruar siç është rasti, bie fjala, me Aleksandrin e Madh (f. 34-36), i cili
është prezantuar si ndërtues i murit për mbrojtje nga gogët dhe magogët, ndërsa
ezoterikët e konsiderojnë si ligj të shpallur Sheriat, i cili, do të mbijetojë deri në
ditën e kiametit. Sipas besimeve islame, kontributi i Aleksandrit të Madh për
islamin ishte se ai me pushtimet e veta kishte hapur rrugën për përhapjen
gjeografike të islamit.
Në fund të veprës është tabela kronologjike e ngjarjeve të shumta lidhur me kohën
paraislame, me krijimin dhe përhapjen e islamit që kap periudhën mes viteve 516 të
erës sonë e deri në vitin 2001, si dhe bibliografia me rreth 120 njësi bibliografike.
E veçanta e kësaj vepre enciklopedike është se është rezultat i punës së një autori të
vetëm, i cili është madje mysliman amerikan me origjinë ruse i konvertuar në vitet
e gjashtëdhjeta të shekullit kaluar.
Përndryshe Cyrill Glasse, pos kësaj vepre, është edhe autor i disa veprave të tjera
që kanë të bëjnë me islamin siç janë: “Dictionnaire Encyclopedique de
l'Islam,”1991, me 484 faqe, pastaj “The Concise Encyclopaedia of Islam,” 1990,
2001 (582 f.) dhe “The New Encyclopedia of Islam,“ 2008, 720 faqe.
Naser Ferri
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