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FJALA JONË E PARË
Instituti Albanologjik në Shkup, (aktualisht Instituti i Trashëgimisë Kulturore
e Shpirtërore të Shqiptarëve), nxjerr numrin e parë të revistës së tij me titull “Studime abanologjike”. Një revistë e këtillë, me mëtime mirëfilli shkencore, ka munguar
deri më sot në trojet shqiptare në Maqedoni, pasi kishte munguar klima politike
për themelimin e një Instituti Albanologjik. Jo vetëm regjimi komunist maqedonas,
por as regjimi i periudhës pas fillimit të pluralizmit, nuk e bëri të mundur ngritjen e
këtij Instituti. Marrëveshja e Ohrit bëri të mundshme avancimin e shkencës e të
kulturës shqiptare në Maqedoni, mirëpo u desh të kalonte një periudhë disavjeçare
për t’u ngritur ky Institut, i cili pasi u konsolidua mundësoi daljen e kësaj reviste,
me interes të veçantë për shkencat albanologjike në trojet shqiptare në Maqedoni.
Besojmë se revista “Studime albanologjike” do të luajë rol të rëndësishëm për
afirmimin e vlerave të shkencave albanologjike në këto troje, duke respektuar parimet e mirënjohura metodologjike të punës shkencore. Revista do të jetë interprete e
rezultateve të punës shkencore të Institutit.
Në revistë do të botohen, në radhë të parë studime që vinë nga rezultatet e
punës hulumtuese kërkimore të punëtorëve shkencorë të Institutit. Përmes tyre, si
edhe përmes studimeve të tjera nga viset e tjera shqiptare e ballkanike dhe më gjerë,
do të botohen studime të argumentuara që do t’u kundërvien shtrembrimeve që u
janë bërë prej dy shekujsh shkencave albanologjike në trojet shqiptare në Maqedoni, duke mohuar autoktonin e tyre ndër shekuj. Nëpërmjet ballafaqimit me forcën e
argumenteve, revista do t’u kundërviet shkrimeve me prapavijë politike që janë
futur në fondin e huaj nën ndikimin e historiografisë serbe dhe historiografive të
tjera për ato qëllime.
Redaksia mendon se mbi bazën e të dhënave dokumentare e të arritjeve të
shkencave albanologjike, të pranuara edhe nga dijetarë ndërkombëtar, të hulumtimeve sistematike në terren, për realizimin e projekteve të hartuara paraprakisht, si
edhe të punës hulumtuese në arkivat e ndryshme, në faqet e revistës “Studime albanologjike”, do të paraqitet dhe do të vërtetohet vazhdimësia historike, rrjedhimisht
autoktonia e shqiptarëve këtu në Maqedoni, në trevat ku jetojnë shqiptarët sot, që
nga kohët më të lashta e deri më sot.
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Revista do të jetë tribun e Institutit. Kështu do të krijohej një opinion objektiv
për të kaluarën dhe përgjithësisht për trashëgiminë kulturore e shpirtërore të shqiptarëve në keto troje, për lexuesin tonë e të huaj përball shkrimeve të ndryshme tendencioze që janë bërë deri më tash për të kaluarën e shqiptarëve. Me kalimin e
kohës do të hidhen poshtë tezat e paqëndueshme të theksuara më sipër.
Në këtë numër janë përfshirë studime nga gjuhësia, letërsia, etnologjia, historia
dhe demografia, të cilat kapin një periudhë, ndonëse me shkëputje që nga mesjeta
deri në vitet e pas Luftës së Dytë Botërore. Shpresojmë që në numrat vijues të revistës, t’u jepet hapësirë edhe studijuesve shkencor nga trojet tjera shqiptare, si dhe
studime që do jenë rezultat i bashkëpunimit hulumtues e shkencor me studiues të
instituteve simotra.
Urojmë që ky numër i revistës sonë të jetë një nismë të mbarë. Jemi të bindur
që me rritën e Institutit do të krijohet mundësia që të shtohen numrat e revistës në
përputhje me degët e shkencave me të cilët merret Instituti ynë.
REDAKSIA
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Histori
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SKËNDER ANAMALI

KOSOVA DHE TREVAT ETNIKE NË
HAPËSIRAT E ISH-JUGOSLLAVISË NË
MESJETËN E HERSHME
Historia e shqiptarëve të mesjetës së hershme është vazhduese e historisë së
ilirëve të antikitetit të vonë. Shqiptarët, si pasardhës të ilirëve, trashëguan gjuhën e
kulturën materiale e shpirtërore. Kjo është një dukuri e përgjithshme në të gjitha
viset e banuara prej ilirëve, duke përfshirë Kosovën dhe krahinat e tjera shqiptare të
hapësirës së ish – Jugosllavisë. Në kohën e vonë antike, Kosova përfshihej në provincën e Dardanisë, ku ndodheshin qytetet të rëndësishme si Naisi, Ulpiana,
Shkupi. Krahinat e Tetovës, Gostivarit, Kërçovës dhe të Strugës e Ohrit i takonin
provincës së Epirit të Ri, kurse viset shqiptare të Malit të Zi ishin përfshirë në provincën e Prevalantisë. Prokopi i Cezaresë, një autor i shek. VI, në veprën e tij “Mbi
ndërtimet” shkruan se perandori bizantin, Justinian me prejardhje ilire, vetëm në
Dardani, ndërtoi 8 kështjella dhe rindërtoi 61 të tjera. Kjo dëshmi e Prokopit është
vërtetuar nga kërkimet arkeologjike. Një veçanti e Kosovës, për kohën e vonë
antike, është prania e një numri relativisht të madh “qytezash” apo kështjellash që i
takojnë popullsisë autoktone dardane. Emil Çershkov, një ndër arkeologët e parë që
ka bërë kërkime arkeologjike në Kosovë, ka numëruar rreth 100 qytete të tilla. Në
gjurmimet e tij ka vërejtur se ato lidhen drejtëpërdrejtë me dardanët dhe se disa
prej tyre, të vendosura pranë qendrave xeherore, mbijetuan nga lashtësia, jo vetëm
në kohën e vonë antike, por edhe në mesjetë, gjithmonë të banuara nga popullsia
vendase.1 Midis tyre me interes janë qytezat e fortifikuara të kohës së vonë antike të
zbuluara në zonën e Drenicës. Në njërën prej tyre ka një tog monedhash gjysmëfolia e dekanumia – të shek. VI të gjetura në “qytetin” e Strofcit, kurse në një tjetër,
maja shigjetash prej hekuri me prejardhje nga kështjella Llapushnikut, që i përkasin
shekujve VI e VII. Kështjella të kësaj kohe dhe mesjetare janë zbuluar edhe në rrethinën e Shkupit.2

1

E. Čerskov, Rimljani na Kosovu i Metohiju, Beograd, 1969, f. 32.
I. Mikulčič, Staro Skopje so okoline tvrdini – Skopje und Umgebunde Festugen in der Antike und der
Mitterlalter, Skopje, 1972, f. 65.
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Gjetjet arkeologjike të kohës së vonë antike të Kosovës, edhe pse relativisht të
pakta, tregojnë qartë për një unitet të kulturës materiale e shpirtërore, si edhe më
parë, në viset e tjera ilire jugore. Kjo vërehet në prodhimet zejtare – qeramike, stoli
e armë në artin e të ndëruarit dhe deri në qarkullimin monetar. Kjo do të thotë se
provinca e Dardanisë ka reaguar ndaj ndikimeve romako – bizantine, njëlloj si provincat e tjera jugore ilire të banuara sot nga shqiptarët. “Romanizimi” as këtu as
edhe në provincat e Prevalitanës, Epirit të Ri e Epirit të Vjetër nuk mund të çonte
në zhdukjen e gjuhës e të kulturës në asimilimin e popullsisë, edhe pse në kontakte
intensive me kulturën provinciale romake e më pas me atë bizantine hynë elemente
të reja. Ja një shembull për qëndresën Dardane. Në provincën e Mëzisë së sipërme,
në veri të Dardanisë janë gjetur dy mbishkrime në gjuhën latine që japin të dhëna
interesante. Në mbishkrimin e parë thuhet se përmendorja mortore i është ngritur
Dasianit të ri, prindër të të cilit kanë qenë Dasiani plak e Gala. Në mbishkrimin e
dytë bëhet fjalë për një fshtat me emrin Dasa që ndodhej në rrethinën e Ulpianës.
Të dy mbishkrimet janë ndërtuar në shekullin V-VI.3 Kemi pra në shekujt e
mësipërm banorë që mbajnë emra ilirë, madje edhe një fshat që e ka ruajtur emrin
e lashtë Dardan.
Kosova sikurse edhe viset tjera të banuara prej shqiptarëve, kanë qenë prekur
fare pak nga dyndjet e mëdha avaro-sllave të shekujve VI-VII, këto të fundit duke
pasur si pikënisje kalimin e Danubit pranë Singidunit (Beogradi i sotëm) ishin
drejtuar kryesisht drejt brigjeve të Detit të Zi, kah Thrakija e pastaj Konstantinopoja.4 Më pak janë futur në rrugën që kalonte nëpër luginat e Moravës e të Vardarit për të përfunduar në Selanik.5 Dhe prej tyre vetëm grupe të shkëputura penetruan në krahinat perëndimore. Dihet se edhe pas invazioneve sllave në Gadishullin
Ballkanik u krijuan një sërë skllavërishë, kështu u quajtën në burimet bizantine krahinat e pushtuara rreth mesit të shekullit VII nga sllavët ku Bizanti nuk kishte asnjëfarë pushteti. Në një burim bizantin, në Miracula Sancti Demetrii tregohet për
skllavëri të krijuara në Thraki, në Maqedoni, në Thesali e deri në Peleponez
(Greqi)6, kurse për Dardaninë, Prevalinën, Epirin e Ri e Epirin e Vjetër, në burimet
tregimtare bizantine nuk thuhet gjë. Këtu mund të shënohet edhe një fakt historik
të pjesës qendrore të Ballkanit, fqinjët e dardanëve, autoriatët, tribalët dhe myzët, si
edhe skordiskët, u reduktuan në popullsi të parëndësishme dhe më pas u zhdukën.
Krejt ndryshe ndodhi në Dardani, ku jeta vazhdoi pa asnjë ndërprerje dhe popullsia
3

J. Kovačevič, Sloveni i staro balkansko stanovištvo, Materiali IX, Beograd, 1972, f. 65.
P. Lemerle, Invensions et migrations dans les Balkana depuis la finde l’epoque Romaine jusqu’au VIII e siecle,
Revue hiqtorique 78, 1954, 294.
5
Shih: Povijesni Atlas za osnovnu školu, Zagreb, 1980, harta f. 9 , , Seoba slavena na jug˝. Në këtë hartë hapësira
tokësore e Republikës së Shqipërisë është dhënë e banuar nga shqiptarët ajo e Kosovës dhe e Maqedonisë e banuar
nga popullsia romane(! ).
6
Miracula Sanci Demetri, Lib. I, 158.
4
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e saj autoktone hyri në mesjetë në mënyrë krejt normale. Është rasti këtu të sjellim
mendimin e studiueses së njohur Fanulla Papazoglu që mbyll kështu një artikull të
saj kushtuar mbretërive ilire dhe dardane: “Si përfundim, Dardania paraqitet si një
prej krahinave ballkanike më pak të romanizuara. Popullsia e saj vendase duket se
ka ruajtur, më mirë se gjetiu individualitetin e ndërgjegjen e saj etnike. Të qenët e
një ndërgjegje etnike është shfaqur, midis të tjerave, nga kushtimet Dea Dardania-s
Deua Andinus, dhe nga fakti që vendi dhe populli i saj ruajtën emrat e tyre deri në
kohën e vonë antike. Në fakt ndryshe nga etnikoni Illyrios, etnikoni Dardanus, Dardana i bashkangjitur një emri, duket në mbishkrimet e epokës perandorake. Një
mbishkrim nga Roma ka ruajtur formulën e shprehur qartë nat (ione) Dardanus.
Nuk duhet pra përjashtuar mundësia që dardanët i kanë shpëtuar romanizimit dhe
mbijetuan migracionin sllav dhe se kanë dalë në mesjetë me emrin shqiptarë”7
Për banorët autoktonë të provincës së Prevalinës dhe veçanërisht për viset e
Malit të Zi shumë kuptimplotë janë rezultatet e arritura nga kërkimet arkeologjike,
sipas të cilave “jo vetëm në qytetet e Dukles nuk ka dëshmi të ekzistencës së
periudhës “sllave”, por në të gjithë Malin e Zi nuk është zbuluar asnjë vendbanim
sllav ose nekropol, me përjashtim ka të ngjarë me nekropolin e përzierë të Mijelës
pranë Vir Pazarit në liqenin e Shkodrës “... dhe se i ashtuquajturi kolonizimi i parë
sllav nuk ka lënë në Dukle asnjë farë gjurme në jetën e saj qytetare. Pas kolonizimit
të dytë, në shek. IX në Dukle fillon lufta e të ardhurve për pushtet në qytetet
romane e bizantine”.8 Këtu do të bëjmë një korigjim për pohimin e parë se varreza
e Mijelës, sikurse është vërtetuar, lidhet drejtpërdrejt me kulturën arbërore të Komanit, dhe nuk tregon për ndonjë simbiozë të kulturës ilire – shqiptare me atë
sllave.9 Përsa i përket banorëve të krahinave të Tetovës, Gostivarit, Strugës, Ohrit,
ata bënin pjesë në provincën e Epirit të Ri dhe përjetuan të gjitha ngjarjet që prekën
këtë provincë dhe kuptohet edhe periudhën e formimit të popullit shqiptar e të
gjuhës së tij në fillim të mesjetës. Në një përfundim të tillë kanë arritur edhe
gjuhëtarë të cilët kanë provuar se toponimet që lidhen me valën e parë migratore të
sllavëve në viset e banuara nga shqiptarët janë shumë të rralla sikurse shihet në një
hartë të shpërndarjes së tyre.10 Është vendi për të kujtuar edhe përfundimet e arritura nga gjuhëtari i njohur E. Çabej në lidhje me një varg toponimesh të rëndësishme

7

F. Papazoglu, Ilirska i dardanska kraljevina në , , Iliri i Albanici˝, Begrad, 1988, f. 169 e 199 (varianti frengjisht).
P. Movič, Problemi isledovania slavjanskih gorodov v Černogorii në , , Rapports du IIIe Congres Internacional
d’Archeologia slave, Tome 2, Bratislava, 1980, f. 274
9
S. Anamali, Ilirët dhe shqiptarët, në , , Lirira˝, 1990, f. 15-19.
10
I. Gjinari, Dëshmi të historisë së gjuhës shqipe për kohën dhe vendin e formimit të popullit shqiptar., ,
Konferenca Kombëtare për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe kulturës së tij˝. Tiranë, 1988, f. 215-223.
harta nr. 1.
8
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ilire dhe vazhdimësinë e tyre deri në ditët tona në një trevë të gjerë që përfshin edhe
Kosovën dhe trevat etnike shqiptare në ish – Jugosllavi.11
Edhe në mesjetën e hershme në Kosovë dhe në viset tjera etnike të ish – Jugosllavisë jeta ka vazhduar pa ndërprerje dhe banorët e saj janë pasardhës të ilirëve të
lashtë, të cilët në këtë kohë fillojnë të njihen me emrin arbër, arbëreshë – shqiptarët
e hershëm. Vazhduan të qëndrojnë mjaft nga qytezat e antikitetit të vonë dhe për
këtë do të sjellin shembuj nga zonat e Drenicës. Në një ekspeditë përnjohëse në
vjeshtën e vitit 1980 një grup arkeologësh nga Republika e Shqipërisë, midis tyre
edhe autori i kësaj kumtese, vizituan kështjellat e Verbovcit e të Kasmaçit. Në kërkimet sipërfaqësore u vërejt se muret rrethuese të këtyre kështjellave, edhe pse të rrënuara, kishin nga ana e ndërtimit të tyre, ngjashmëri me ato të kështjellave të tjera të
kohës së vonë antike e të mesjestës të viseve të tjera ilire – shqiptare. E tillë është edhe
kështjella e Zveçanit pranë Mitrovicës që mbronte qendrën e madhe xeherore të
Trepçës, në zanafillën e antikitetit të vonë, por që ka luajtur një rol të rëndësishëm në
shek. XII në luftërat e Bizantit kundër serbëve.12 Në sipërfaqen e kësaj kështjelle ka
plot fragmente qeramike të kësaj kohe, të cilat gjenden në shumë kështjella në trevën
e gjerë arbërore. Kështjella mesjetare që lidhet me popullsinë vendase, ku janë bërë
kërkime arkeologjike, janë edhe kalaja e Prizrenit dhe e Zymit në rrethin e Prizrenit.
Në kërkimet hetimore të bëra në kështjellën e parë janë gjetur gjurmë të fortifikimit
të kohës së vonë antike, vazhduese e të cilit është fortifikimi mesjetar, kurse në atë të
Zymit është gjetur një qeramikë, e ngjashme me ate të viseve të afërta me shtetin
shqiptar, e datuar në shekujt VII – XII.13
Një kulturë autoktone, të lidhur me kulturën e njohur arbërore si “Kultura e
Komanit” na e zbulojnë edhe disa varreza të hershme mesjetare të gjurmuara në
Kosovë dhe në trevat etnike në hapësirën e ish – Jugosllavisë. Këto varreza shtrihen
në një trevë të gjerë që përfshinte provincat e Prevalitanës, Dardanisë e Epirit të Ri.
Janë tashmë të njohura gjetjet e kulturës së Komanit të bëra në rrethin e Kukësit, që
i takonte Dardanisë Perëndimore, varreza arbërore e Mijelës (Mal të Zi) dhe ato të
zonës së Ohrit (Maqedoni).14 Zbulimi i kësaj kulture në krahinën e Kukësit përbën
një provë të qartë që turtulli i Dardanisë, në mesjetën e hershme, ka pasur të njëjtin
zhvillim të kulturës materiale e shpirtërore me krahinat e tjera të vendit tonë.15 Por
11
E. Çabej, Problemi i autoktonisë së shqiptarëve në dritën e emrave të vendeve , , Bul. e Univers. Shtet. të Tiranës
– seria e Shkencave Shoqërore˝, Tiranë, 1958, nr. 2 f. 54-62.
12
Pesëdhjetë shekuj të Mitrovicës. E kaluara historike Mitrovicës. 1971, f. 6.
13
E. Shukriu – Hoti, Kërkime arkeologjike përgjatë rrjedhës së Poshtme të Drinit të Bardhë., , Lirira˝, VII-VIII,
1978-1979, f. 189-200.
14
O. Velimirović – Zizić, Mijele, Vir Pazar ranosrednojovekovna nekropola, në Arheološki Pregled, 1966, 8, f. 155;
B. Babič, Od arheološkoto bogatstvo na SR Makedonija, album – Srednovekoven period vo SR, Makedonija,
Skopje, 1980, f. 103.
15
Z. Vinski, Autochtone kulturelement zur der slavischen Landname des. Balkanraums. Simposium
“Predslavenski” etnički elementi u Balkanu i etnogeneza južnih slovena, Sarajevo, 1969, f. 189.
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duhet thënë se qëndron ende, qoftë edhe pjesërisht, mendimi i thënë shumë vjet më
parë se “shkaku i mungesës së gjetjeve të kulturës së Komanit, (shën. i autorit) në
provincat e Maqedonisë e të Dardanisë duket se e ka burimin në veprimtarinë
relativisht të pamjaftueshme të gjurmimit”.16
Popullsisë autoktone shqiptare i takon edhe varreza e Vermicës në krahinën e
Prizrenit, e përdorur që nga shekujt e parë të erës sonë, por më intensivisht në
mesjetën e hershme, në shekujt IX-XI. Inventari i varrezave të mesjetës së hershme,
të Vermicës, i ekspozuar në muzeun arkeologjik të Prizrenit në 1980, por me sa
dimë ende i pabotuar, është i njohur edhe nga vendgjetje të tjera, ai përbëhet nga
rrathë, vathë e unaza prej bronxi. Në këtë varrezë janë për t’u vënë në dukje dy
fakte: së pari lënda arkeologjike e gjetur në varret e ngjajshme me gjetje nga varreza
bashkëkohore e viseve të tjera shqiptare dhe së dyti mendimet e antropologëve se
në varret e hershme mesjetare të Vermicës, nga studimi i materialit skeletik, rezulton se kemi popullsi dinamike dhe variantin dinariko-mesdhetar (d.m.th. shqiptarët), të ngjashme me ato që janë gjetur në disa varreza bashkëkohëse të vendit
tonë.17 Shekujve IX-XI, periudhës së pushtetit të Perandorisë Bizantine të Ballkanit
i përket varreza e Matiçanes pranë Prishtinës, ku ka edhe stoli luksi: vathë e unaza
të punuara me argjend me teknikën e filigranës e të granulimit.18 Është provuar se
unaza e vathë, si ato të varrezës së Matiçanes nuk kanë të bëjnë me një mjedis të ri,
me sllavët, por janë prodhime të argjendarisë bizantine dhe të përhapura gjerësisht
në viset ballkanike, në shekujt X-XII dhe popullsisë autoktone shqiptare i takojnë
edhe byzylikët, vathët e unazat e zbuluara me gërmimet e bëra në vitin 1980 në një
tumë ilire në fshatin Llashticë të Gjilanit.19
Kështu pra, kultura materiale e mesjetës së hershme e zbuluar në Kosovë dhe
në trevat etnike në ish - Jugosllavi na çon në një përfundim logjik, ajo i takon
popullsisë autoktone shqiptare, pasardhëse e drejtpërdrejtë e banorëve të lashtë, e
cila ende për një farë kohe në burimet historike u quajt me termat administrative
perandorake, bizantine – rome.
Në shek. XII fillon në Kosovë e në trevat e tjera të ish – Jugosllavisë ekspanzioni i shtetit serb të Rashës. Por, shqiptarët që prej kohësh ishin formuar si një popull më vete, në një trevë të gjerë, kishin dalë në skenën politike të Ballkanit me një
ndërgjegje etnike dhe për ta nis një periudhë të gjatë të afirmimit të tyre dhe
përpjekjeve dhe luftërave për unitetin kombëtar.

16
Materiali arkeologjik është parë në ekspozitën e Muzeut. Për materialin skeletik të dhënat janë gojore nga
antropologët Nemeshkeri e A. Dhima.
17
Jovanović – L. Vukanović, N. Barić. New finds from the slavic necropolis at Matičane near Priština, , , Belcano slavica˝ 1972, f. 107-13.
18
Materialet ruhen në muzeun e Prishtinës dhe nuk janë botuar ende.
19
Po aty.
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QERIM DALIPI

RËNIA E MAQEDONISË
SË SOTME PERËNDIMORE
NËN SUNDIMIN OSMAN
DISA TË DHËNA MBI PRANINË E ARBËRVE
PARA INVADIMIT OSMAN
Mungesa e burimeve të shkruara historike për arbërit e hershëm mesjetarë20,
në masë të konsiderueshme, plotësohet nga kultura e Komanit21. Kjo kulturë∗, me
20
Heshtja në burimet e shkruara për ilirët dhe pasardhësit e tyre, arbrit e hershëm mesjetarë, e nga ana tjetër
regjistrimi me mjaft hollësi i fazave të ndryshme të trazirave dhe ndryshimeve të mëdha etnike që nisin që nga mesi i
mijëvjeçarit të parë, me të drejtë, është cilësuar si rrjedhojë e asaj se kronistët e Perandorisë Bizantine kanë regjistruar
vetëm ngjarjet me karakter politik e ushtarak, sepse pikërisht këta faktorë përbënin një rrezik permanent për pushtetin
shtetëror bizantin (A. Buda, Etnogjeneza e popullit shqiptar në dritën e historisë, në: „Iliria”, XII/2, Tiranë, 1982, 12). Në
rrethana të këtilla, arbrit, sikurse edhe popujt e tjerë të Perandorisë Bizantine, ishin nënshtetas të saj dhe përkatësia e
tyre etnike bënte pjesë në kuadër të etnikumit romak - romej (Krah.: G. Ostrogorski, Historia e Perandorisë Bizantine,
Tiranë, 1997, 17). Kështu, si pjesëtarë të kësaj Perandorie, arbrit morën pjesë aktive në jetën shtetërore të saj. Madje, në
një nga momentet më të vështira të Perandorisë, në krye të saj qëndroi iliro-arbërori nga rrethinat e Shkupit Justiniani
(527-565) (Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë – Ilirët dhe Iliria te autorët antikë, vëll. I, përgatitur nga: F.
Prendi – H. Ceka – S. Islami – S. Anamali, Tiranë, 1965, 436, 438).
21
Në fund të shek. XIX, u zbulua varreza e madhe pranë kalasë së Dalmaces, në fshatin Koman të Pukës, nga i cili e
mori emrin Kultura e Komanit (S. Anamali – F. Prendi, Vazhdimësia e kulturës ilire në kulturën e hershme
mesjetare shqiptare, në “Konferenca e parë e studimeve albanologjike”, Tiranë, 1965, 468-473; S. Anamali – M.
Korkuti, Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve në dritën e kërkimeve arkeologjike shqiptare, në “Ilirët dhe gjeneza e
shqiptarëve”, Tiranë, 1969, 35-37; S. Anamali, Mbi kulturën e hershme shqiptare, në “Ilirët dhe gjeneza e
shqiptarëve, 185; i njëjti, Nga ilirët tek arbrit (shqiptarët e hershëm), në “Shqiptarët dhe trojet e tyre”, Tiranë, 1982,
109. Arkeologjia shqiptare i ka kushtuar vëmendje të veçantë hulumtimit të kulturës së Komanit, me ç’rast janë
publikuar një sërë punimesh shkencore: shih punimet e sipërpërmendura; H. Spahiu, A ka gjurmë të kulturës avare
në lëndën e varrezave të hershme shqiptare?, në “Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve”, 203-219; e njëjta, Gjetje të vjetra
nga varreza mesjetare e kalasë së Dalmaces, në “Iliria”, I, Tiranë, 1971, 227-260; e njëjta, Varreza arbërore e kalasë
së Dalmaces, në “Iliria”, IX-X, Tiranë, 1979-1980, 23-40; S. Anamali, Një varrezë e mesjetës së hershme në Bukël të
Mirditës, në “Iliria”, I, 209-224; i njëjti, Antikiteti i vonë dhe mesjeta e hershme në kërkimet shqiptare, në “Iliria”, IXX, 5-12; S. Anamali – H. Spahiu, Varreza arbërore e Krujës, në “Iliria”, IX-X, 47-79; si dhe një sërë punimesh të
tjera po në “Iliria”, IX-X; F. Prendi – K. Zheku, Vazhdimësia etno-kulturore iliro-arbërore në qytetin e Lisit, në
“Iliria”, XIII/1, Tiranë, 1983, 203-207.
∗
Kultura e Komanit lulëzoi në shek. VI-VIII. Veçoritë dërrmuese të saj, duke përfshirë edhe inventarin e
varrezave, tregojnë qartë se ajo është produkt i popullsisë vendase iliro-arbërore (S. Anamali, Problemi i formimit
të popullit shqiptar në dritën e të dhënave arkeologjike, në “Iliria”, XII/2, Tiranë, 1982, 44). Marrë në përgjithësi, ajo
plotëson zbrazëtirën e burimeve të shkruara për arbrit e hershëm mesjetarë dhe dëshmon për vijimësinë e
shqiptarëve nga iliro-arbërorët.
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shtrirjen e saj të gjerë gjeografike, ku sot jetojnë shqiptarët, është e pranishme edhe
në Maqedoninë Perëndimore, në lokalitetet e pellgut të Ohrit (Shën Erazmo, Orovnik e Ladorishtë) dhe në Prilep22. Veç këtyre lokaliteteve arkeologjike, janë të rëndësishme edhe një sërë kështjellash mesjetare në rrethinën e Shkupit, të lidhura me
popullsinë vendase dardane-arbërore23.
Këta faktorë arkeologjik vërtetojnë tezën e sjellë që në shek. XVIII, të studiuesit
J. Tunman, se në historinë e shqiptarëve nuk ka asnjë gjurmë mërgimi, apo siç
konstatonte studiuesi J. G. von Hahn, në gjysmën e shekullit XIX, se meqë shqiptarët nuk janë sllavë dhe meqë burimet nuk flasin për ndonjë shtegtim tjetër (veç atij
sllav), duhet pranuar se shqiptarët janë pasardhës të banorëve të hershëm parasllavë
të atij vendi24.
Pas rënies së Perandorisë së Samuilit (1018), me rastin e themelimit të njësisë
administrative bizantine, Themës së Bullgarisë, Shkupi bëhet seli e saj25. Perandori
bizantin për strateg të kësaj theme emëroi të parin e familjes feudale arbërore të
Arianitëve, patricin David Arianitin26. Më pas, në një burim historik të vitit 1220,
përmendet feudali vendas Georgije ose Gjorgje Lutovoi27, pra Gjergji, i cili është
emër karakteristik arbëroro-shqiptar28, që është shumë i përhapur ndër shqiptarët
edhe në ditët e sotme.
Në një letër të kryepeshkopit të Ohrit, Dhimitër Komatjano, të vitit 1224,
përmendet një pronar tokash me emrin Gjergj Skora në rrethin e Dibrës. Pasardhësit e fisit Skora sot jetojnë në këtë zonë. Në një letër tjetër të këtij kryepeshkopi
përmenden disa persona me emra tipik shqiptar, si: Gjoni, Tanushi dhe gruaja e
S. Anamali, Nga ilirët…, 109; i njëjti, Ilirët dhe shqiptarët, në “E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në
Jugosllavi”, Tiranë, 1990, 37; i njëjti, Kosova dhe trevat etnike në hapësirat e ish-Jugosllavisë në mesjetën e hershme,
në “Kosova”, II, Tiranë, 1994, 11; i njëjti, Antikiteti i vonë dhe mesjeta e hershme…, 8.
23
S. Anamali, Kosova dhe trevat etnike..., 9. Dardania paraqitet si një nga krahinat më pak të romanizuara të
Gadishullit Ballkanik, ku popullsia autoktone i rezistoi më me sukses romanizimit. Ruajtja e vetëdijes etnike të
dardanëve dëshmohet nga kushtimet që ata u kanë bërë perëndive të tyre Dea Dardania dhe Deus Andinus, si dhe
vendi e populli e ruajtën emrin e tyre deri në antikën e vonë. Etnonimi Dardanus, Dardana shpeshherë paraqitej
përkrah ndonjë emri, ndërsa në një mbishkrim romak haset formula nat(ione) Dardanus. Prandaj, mund të thuhet
se popullsia dardane e mbijetoi dyndjen e madhe të popujve barbarë dhe hyri në mesjetë me emrin e ri Arbër (Ф.
Папазоглу, Илирска и дарданска кралевина, në “Илири и Албанци”, научни скупови - серија предавања
одржаних од 21. маја до 4. јуна 1986. године, САНУ (одељење историјских наука), књига XXXIX/10, Београд,
1988, 169.
24
Autoktonia e shqiptarëve në studimet gjermane, përgatitur nga N. R. Çabej, Prishtinë, 1990, 52-54, 81-84.
25
М. Бошкоски, Македонија во XI и XII век – Надворешни упади на територијата на Македонија, Скопје,
1997, 36.
26
Burime tregimtare bizantine për historinë e Shqipërisë (shek. X-XV), përgatitur për botim nga K. Bozhori – F.
Liço, Tiranë, 1975, 34-35 (në tekstin e mëtejmë: Burime tregimtare); Historia e popullit shqiptar, I, Tiranë, 2002,
297.
27
А. В. Соловјев, Срби и византиско право у Скопљу почетком XIII в., në: „Гласник Скопског научног
друштва (оделење друштвених наука), књ. XV-XVI/9-10, Скопље, 1936, 31-35.
28
S. Pulaha, Popullsia shqiptare e Kosovës gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1984, 17.
22
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quajtur Kabasilina (Kabashi)29. Më pas, aty rreth vitit 1257, kur në Arbëri kishte
shpërthyer një kryengritje kundër sundimit të Perandorisë së Nikesë, pretori Gjergj
Akropolitit, që e kishte selinë në Selanik30, pasi mori Ohrin, për të rregulluar “punët
e arbërorëve”, u nis kundër kryengritësve, por për shumë ditë u mbajt i rrethuar
aga ata në Dibër, për ç’arsye u detyrua të kthehej atje nga kishte ardhur31. Nga
radhët e popullsisë arbërore të Dibrës, në vitin 1273, doli bujari Pal Gropa, i cili
zotëronte territore mjaft të gjera në rrethinat e saj32. Krahina e Dibrës, në vitin
1308, sipas një udhëpërshkruesi anonim, ishte në kuadër të “Provincës së
Arbërisë”33.
Kah fundi i shek. XIII (1295), bujari arbëror Progon Zguri, rindërtoi kishën e
Shën Mërisë së Bekuar, në Ohër34. Arbërorët e rrethinës së këtij qyteti, më 1328,
ishin çuar në kryengritje kundër sundimit bizantin35. Midis viteve 1300-1354,
arbërit përmenden në krahinën e Prilepit36, të Pollogut, të Shkupit37, të Kumanovës e
të Shtipit38. Мadje, autori i “Gjenealogjisë së Muzakajve”, Gjon Muzaka, thotë se
kufiri midis “Arbërisë dhe Bulgarisë” ishte te mali Pelister39, në perëndim të
Manastirit.
Me gjithë këtë prani, trevat e Maqedonisë së sotme perëndimore, në tërësi, nuk
u përfshinë në emërtimin etniko-politik Arbanon (Arbëri), sepse në to nuk u
vendos një formacion politik arbëror, por ato qëndruan në mënyrë të pandërprerë
nën sundimin e Perandorisë Bizantine, shtetit bullgar, Perandorisë së Samuilit dhe
P. Xhufi, Dilemat e Arbërit (Studime mbi Shqipërinë mesjetare), Tiranë, 2006, 42.
Burime tregimtare, 157-158.
31
Po aty, 158-159; Одбрани текстови за историјата на Македонскиот народ, I дел, составил Љ. Лапе,
Скопје, 1975, 145-146 (në tekstin e mëtejmë: Одбрани текстови).
32
P. Xhufi, Zotërimi i Gropajve të Dibrës në shek. XIII-XIV, në “Dibra dhe etnokultura e saj”, Simpozium shkencor
(19-21 nëntor, 1993), vëll. I, Dibër, 1995, 101.
33
Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë, vëll. II, përgatitur nga: A. Buda - I. Zamputi - K. Frashëri - P.
Pepo, Tiranë, 1962, nr. 67, f. 110-111 (në tekstin e mëtejmë: Burime të zgjedhura).
34
И. Иванов, Български старини из Македония, София, 1970, бр. 8, f. 38. ; И Божић., Албанија и Арбанаси у
XIII, XIV и XV веку, Глас САНУ (оделење историјских наука), књ. CCCXXXVIII/3, Београд, 1983, 19; J.
Drançolli, Popullsia shqiptare e Kosovës dhe trojeve etnike të tjera në ish-Jugosllavi gjatë shekujve XI-XVII,
“Gjurmime albanologjike” (ser. e shk. hist. ), 22-1992, Prishtinë, 1994, 66.
35
Burime tregimtare, 219.
36
Законски споменици српских држава средњег века, прикупио и уредио С. Новаковић, Београд, 1912, 667
(në tekstin e mëtejmë: Законски споменици); B. Gjuzelev, Die Bulgarisch-Albanische ethnische grenze während des
mittelatters (6. -15. j. h. ), Etudes balkaniques, nr. 3, Sofia, 1991, 87.
37
Законски споменици, 620, 660; Burime të zgjedhura, nr. 73, 74, f. 125, 127.
Të dhënat burimore për praninë e sllavëve na Maqedoninë e sotme Perëndimore janë mjaft të kufizuara. Kështu
p.sh., fisi sllav i Draguvitëve, për herë të parë, përmendet në Pollog në shek. XIII (Historija naroda Jugoslavije,
Zagreb, 1953, 279).
38
Законски споменици, 306, 739.
39
Gj. Muzaka, Memorje, përkëthyer nga Dh. Qiriazi, Tiranë, 1996, 28; Мемоарите на Иван и Константина
Музаки, отъ А. Шоповъ, Периодическо списание на българското книжовно дружество, год XV, София,
1904, 126-127.
29
30
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shtetit mesjetar serb40. Rrjedhimisht, përkatësia etnike e atyre që patën pushtetin në
këto vise, nuk mund të identifikohet edhe me përkatësinë etnike të strukturës së
popullsisë.

RRETHANAT POLITIKE NË PRAG TË BETEJËS SË MARICËS
Pas vdekjes së Stefan Dushanit (1355), Perandoria Serbe hyri në rrugën e
tatëpjetës. Djali i tij, perandori Uroshi V (1355-1371) nuk qe në gjendje që ta ruante
unitetin e shtetit serb përballë prirjeve separatiste të feudalëve të mëdhenj, të cilët u
shkëputën gradualisht nga pushteti qendror serb, duke krijuar zotërimet të
pavarura feudale. Ky proces përfshiu edhe Maqedoninë, ku mbijetuan elementët e
pushtetit serb, respektivisht feudalët e mëdhenj që kishin gëzuar privilegje që në
kohën e Stefan Dushanit. Në këtë drejtim u dalluan vëllezërit Mërnjavçeviq∗, Vukashini dhe Uglesha. Në vitit 1365, i pari u bë i pavarur në Maqedoninë e sotme
Perëndimore, kurse i dyti në Maqedoninë Juglindore, në krahinën e Serit41.
Vukashini, në përpjekjet e tij për zgjerimin e zotërimeve feudale, u ndesh me
sundimtarin arbëror të Myzeqesë, Andrea II Muzaka (1335-1372). Ky i fundit, pasi
mblodhi një ushtri të madhe, i shoqëruar edhe nga baronët dhe fisnikët e tij, i doli
përpara Vukashinit te mali i Pelisterit dhe i shkaktoi disfatë, duke e zënë rob. Kur
ndodhi kjo ndeshje dhe si u veprua me të robëruarin, burimi i cili i sjell këto
informacione nuk thotë gjë42. Mirëpo, meqë, siç do të shohim më poshtë, Vukashini u vra në Betejën e Maricës (1371), atëherë ka hapësirë për të konstatuar se konflikti midis tyre kishte ndodhur para betejës së përmendur. Rrjedhimisht, Vukashini duhej të ishte liruar nga robëria, vetëm pas nënshkrimit të marrëveshjes paqësore me Andrean. Logjikisht, paqja e arritur duhet të jetë ndikuar nga ana e më të
fuqishmit, d.m.th. Andrea II Muzakës, dhe ka gjasa të supozohet se ajo ishte bërë
vetëm atëherë kur sundimtari arbëror i kishte siguruar dhëndrit tij, Andrea
Gropës∗, qeverisjen e Ohrit. Në fakt, Andrea Gropa, pas Betejës së Maricës, ishte
sundimtar i pavarur i këtij qyteti.

Krah.: K. Bozhuri, Vëzhgime rreth shtrirjes së emërtimit Arbanon në kohën bizantine, në “Shqiptarët dhe trojet e
tyre”, 191.
∗
Prejardhja e vëllezërve Mërnjavçeviq ende është e paqartë në shkencën historiografike. Sipas disa burimeve të
pasigurta, ata ishin nga Zeta, Hercegovina, Dalmacia etj. Ekziston mendimi se ndoshta Mërnjavçeviqët ishin vlleh
nga viset e Hercegovinës (Историја на Македонскиот народ, I, 545).
41
Po aty, 542-548.
42
Gj. Muzaka, v. c., 28; Мемоарите на Иван и Константина Музаки, 126-127.
∗
Andrea Gropa pati për grua vajzën e despotit Andrea II Muzaka, Kiranën (Gj. Muzaka, v. c., 38).
40
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BETEJA E MARICËS DHE RRJEDHOJAT E SAJ
Sikurse konflikti ndërmjet Vukashinit dhe Adrea II Muzakës, në atë kohë, në
Gadishullin Ballkanik, kishte edhe shumë konflikte të tjera43. E gjithë kjo situatë
shkonte në favor të shteti osman, sukseset e të cilit ishin edhe si rezultat i forcës së
brendshme dhe të rregullimit shoqëror të tij. Një faktor tjetër i rëndësishëm që
ndikoi në rritjen e fuqisë osmane ishte edhe vendosja e fiseve osmane në trevat e
pushtuara të Ballkanit, të cilat krijonin kushte për stabilizimin e pushtetit të ri
osman dhe shërbenin si pika strategjike për ndërmarrje të reja pushtuese44.
Në rrethana të këtilla, osmanët vunë nën kontroll pjesën më të madhe të
Trakisë∗, me ç’rast jo vetëm që rrezikuan Perandorinë Bizantine, kufijtë e së cilës
vazhdimisht ngushtoheshin, por me sulmet e tyre rrezikuan edhe formacionin
shtetëror të Serit, i cili gjendej pranë zotërimeve osmane në Gadishullin Ballkanik.
Prandaj, sundimtari i tij, Uglesha, që në pranverë të vitit 1371, u detyrua të fillonte
përgatitjet ushtarake “kundër myslimanëve të pafe” 45. Realizimi i këtij projekti
ambicioz nuk ishte edhe i lehtë përballë rritjes së fuqisë së shtetit osman. Krijimi i
një koalicioni antiosman rriste shpresat për fitore. Bashkëkohësi i këtyre ngjarjeve,
murgu Isaii, thotë se Ugleshës i erdhën në ndihmë vëllai i tij, Vukashini dhe
“shumë feudalë të tjerë”46. Midis tyre, përkrah forcave të vëllezërve Mërnjavçeviq,
konsiderohet se me forcat e tij ushtarake mori pjesë edhe despoti i Vlorës, Aleksandri47.
43

K. Frashri, Gjergj Kastrioti Skënderbeu – Jeta dhe vepra (1405-1468), Tiranë, 2002, 34.
А. Стојановски, Македонија во турското средновековие (од крајот на XIV-почетокот на XVIII век,
Скопје, 1989, 13.
∗
Osmanët në vitin 1352 kaluan nga Azia në Evropë dhe pushtuan kështjellën e Cimpes, e cila duhet të gjendet
pranë Sharkojit të sotëm (Historia e Perandorisë Osmane, nën drejtimin e R. Mantranit, Tiranë, 2004, f. 33, shën.
1). Më pas, më 1354, ata pushtuan qytetin e Galipolit (G. Ostrogorski, v. c., 374), të cilin Perandoria Bizantine arriti
ta rikthejë nën sundimin e saj më 1367. Mirëpo, osmanët e rimorën atë më 1376 (Historia e Perandorisë Osmane,
46, 48-49). Midis viteve 1361-1371, Osmanët pushtuan Adrianopojën dhe e bënë kryeqendër të shtetit osman.
Gjerësisht për këtë shih: J. v. Hammer, Historija Turskok /Osmanskog/ carstva, 1, Zagreb, 1979, 57, 61; H. Inalxhik,
Perandoria Osmane, Shkup, 1995, 16; G. Ostrogorski, v. c., 377; A. Ducellier, Byzance et le monde orthodoxee, Paris,
1997, 412-413; П. Шугър, Югоизточна Европа под османско владичество /1354-1804/, София, 2003, 32;
Historia e Perandorisë Osmane, 46; Р. Радић, Време Јована V Палеолога /1332-1391/, Београд, 1993, 342-343; И.
Тютюнджиев – П. Павлов, Бьлгарската дьржава и Османската експанзия (1369-1422), Велико Тьрново,
1992, 7-8; Д. Ангелов – Б. Чолпанов, Бьлгарска военна история през средновековието /X-XV век/, София,
1994, 219).
Pushtimi i qyteteve bullgare të Filipopolit (Plovdivit) dhe të Boruit (Stara Zagorës), konsiderohet se u bë pas rënies
së Adrianopojës dhe pak para betejës së Maricës (И. Тютюнджиев – П. Павлов, v. c., 6-7).
45
А. Стојановски, Македонија, 11-12, 14; С. Новаковић, Срби и Турци XIV и XV века, Београд, 1960, 188.
46
Одбрани текстови, 185; Положението на българския народ под турско робство - Документи и
материали, съставил и редактирал Н. Тодоров, София, 1953, 14 (në tekstin e mëtejmë: Положението).
47
И. Руварац, О кнезу Лазару, Нови Сад, 1887, 118; Ч. Мијатовић, Балшићи – Скице за историју Зете,
Гласник српског наученог друштва, књига XLIX, Београд, 1881, 186; G. Gelcich, La Zedda e la dinastia dei
Balšidi, Spalato, 1899, 81; Historia e popullit shqiptar, I, 374; S. Pulaha, Shqiptarët dhe beteja e Fushë-Kosovës e vitit
44

17

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

Ata, pasi mblodhën një ushtri të madhe∗, iu drejtuan Edrenesë. Mirëpo,
qeveritari i pjesës ballkanike të shtetit osman, Shahin Pasha, pasi u vu në dijeni të
ekspeditës ushtarake të tyre, dërgoi kundër saj forcat e tij ushtarake. Forcat osmane,
duke qenë në numër më të vogël nga ato të kundërshtarëve, kryen një sulm të
befasishëm ndaj tyre, natën e 25 dhe 26 shtatorit 1371. E gjithë kjo ndodhi papritur,
në vendin Çernomen, buzë lumit Maricë, jo larg Edrenesë, ku ushtria aleate ishte
duke kampuar. Ajo u thye keq, ndërsa në fushë të betejës ranë edhe të dy vëllezërit49, me gjasë edhe Aleksandri. Me këtë fitore, osmanëve u hapej rruga për të
depërtuar më lehtë drejt Ballkanit Perëndimor, në radhë të parë drejt Maqedonisë.
Pas ngadhënjimit të osmanëve, situata në Ballkan u bë tepër e vështirë.50,
sidomos në trevat që iu ekspozuan rrezikut osman. Rrjedhimisht, pas Betejës së
Maricës, zotërimi i Serit pushoi së ekzistuari, ndërsa pjesën e tij më të madhe e
pushtoi Perandoria Bizantine51. Djali i Vukashinit, feudali Marko (1371-1395), pas
Betejës së Maricës, në fakt mbeti një sundimtar i parëndësishëm, meqë ushtria e
babait të tij ishte shkatërruar tërësisht nga osmanët në atë betejë. Prandaj, në
mungesë të forcës reale, askush më nuk e njohu atë për kryezot52. Rrjedhimisht, për
t’i rikthyer trevat e humbura, siç qe rasti i qytetit të Kosturit, i cili ndërkohë kishte
kaluar nën sundimin e Balshajve, Marku bëri aleancë me osmanët. Ai, me ndihmën
e reparteve ushtarake osmane, sulmoi dhe vuri nën rrethim Kosturin∗, që mbrohej
nga Balsha II. Qyteti mund të binte, po qe se Balshës II nuk do t’i vinte në ndihmë
vëllai i tij, Gjergji I Balsha. Ndërhyrja ushtarake e këtij të fundit, në fakt u dha fund
përpjekjeve të Markut për rimarrjen e qytetit të humbur53.
1389, Beteja e Kosovës (1389), përmbledhje studimesh, Tiranë, 2005, 16; K. Frashëri, Shqiptarët në betejën e
Kosovës, Beteja e Kosovës (1389), 115; i njëjti, Gjergj Kastrioti Skënderbeu..., 35; etj. ).
∗
Numri i ushtrisë së koalicionit prej 60. 000 ushtarësh (Одбрани текстови, 185; Положението, 14) me të drejtë
është vlerësuar si i tepruar, prandaj është i arsyeshëm konstatimi se ajo do të ketë pasur rreth 20. 000 ushtarë (А.
Стојановски, Македонија..., 15).
49
Одбрани текстови, 185; Положението, 14; А. Матковски – Ќ. Аручи, Македонија и соседните области во
хрониката “Беда и Ул Векаи” од Коџа Хусен (1328-1491), në: “Историја” (Списание на сојузот на друштвата
на историчарите на СР Mакедонија), Скопје, XV/2, 1979, 150-151; А. Стојановски, Македонија..., 15.
50
Gjendjen e vështirë të krijuar na Gadishullin Ballkanik, pas Betejës së Maricës, më së miri e përshkruan murgu i
Malit të Shenjtë, Isaii, i cili thekson: „… fatkeqësi dhe vuajtje e madhe i mbuloi viset perëndimore, saqë as veshët
kanë dëgjuar e as sytë kanë parë ndonjëherë. Pasi humbi jetën despot Uglesha, osmanët u derdhën nëpër gjithë
vendin, sikurse zogjtë nëpër hapësirë, ndërsa të tjerët i mori vdekja. Çdo anë u kaplua nga një uri e madhe, e cila
nuk ka ekzistuar që kur është krijuar bota. Vendi mbeti i shkretuar, pa njerëz, pa gjallesa e pa fryte, sepse nuk u
gjend asnjë princ e asnjë bujar, që t’i mbronte njerëzit. Të gjithë i kaploi frika nga turqit, kështu që zemrat
guximtare të burrave të mëdhenj u shndërruan në zemra të dobëta femrash. Dhe atëherë, me të vërtetë të gjallët ua
kishin zili atyre të cilët kishin vdekur më parë”. (Одбрани текстови, 185-186; Положението, 14-15).
51
А. Стојановски, Македонија..., 16-17.
52
Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд, 1975, 168.
∗
Ekspeditën ushtarake të Markut ndaj Kosturit, të cilën M. Orbini nuk e daton (М. Орбин, Краљевство Словена,
приредио С. Ћирковић, Београд, 1968, 68). Studiuesi P. Xhufi e vendos në vitin 1375 година (P. Xhufi,
Shqiptarët e Jugut në betejën e Fushë-Kosovës, Beteja e Kosovës /1389/, 104).
53
М. Орбин, v. c., 68.
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Pavarësisht se gjendja e krijuar, pas disfatës në Maricë, shkonte në favor të
osmanëve, ajo krijoi rrethana lehtësuese për zotin arbëror Andrea Gropa, i cili,
rreth vitit 1371, u bë i pavarur në Ohër me rrethinë. Ai farkëtoi edhe monedha∗,
dhe në një ekzemplar, në revers, haset legjenda në gjuhën sllave, e cila në përkthim
ka këtë domethënie: “Me mëshirë të perëndisë zhupani i madh Gropa, sundimtar i
Ohrit”54.

Nga kjo legjendë kuptohet se Andrea Gropa për kryeqendër të zotërimeve të tij
kishte Ohrin, ngase ai ishte sundimtar i një krahine të madhe deri në Dibër55. Megjithatë, sundimi i tij, në rrethana të panjohura, mori fund në vitet 1378-1379∗,
kurse nga viti 1380, Ohri me rrethinë hyri në kuadër të zotërimeve të sundimtarit të
fuqishëm arbëror Karl Topisë56 (1359-1388).
∗
Andrea Gropa farkëtoi 5 lloje monedhash, nga të cilat janë evidentuar 23 ekzemplarë (С. Димитријевић, Новац
кнеза Лазара у односу на новац других обласних господара, në: „О кнезу Лазару”, Научни скуп у Крушевцу
/1971/, Београд, 1975, 193-194, 197).
54
Р. Михаљчић, v. c., 170.
55
Gj. Muzaka, v. c., 29-30.
∗
Në vitin 1378, në Ohër u ndërtua kisha e Shën. Klimentit. Në mbishkrimin grek, që ndodhet mbi derën e
brendshme jugore të kësaj kishe, midis tjerash thuhet se ajo u ndërtua gjatë sundimit në Ohër të zhupanit të madh
Andrea Gropa. Një vit më pas (1379), në epitafin sllavisht, të bujarit Ostoja Rajkoviq, në kishën e Shën Mërisë, në
Ohër, përmendet zhupani Andrea Gropa (Охрид и Охридско низ историјата, I, Скопје, 245; Р. Михаљчић, v.
c., 170).
56
Konsiderohet se me rastin е marrjes së Ohrit nga Karl Topia, Andrea Gropa ose i është nënshtruar pushtetit të
tij, ose është tërhequr në Dibër. Në margjinat e një buletini grek të Gjon Lestviçnikut të Kryepeshkopatës së Ohrit,
si koncept i letrës së një igumeni të manastirit të Klimentit, Karli përmendet si ktitor (dhurues) i këtij manastiri
dhe sundimtar i viseve perëndimore dhe bregdetare (Ц. Грозданов, Охридското ѕидно сликарство од XIV век,
Охрид, 1980, 20-21).
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PUSHTIMET OSMANE
Osmanët, në shtator të vitit 1383, pushtuan Serin57, ndërsa midis viteve 13821384, edhe qytetet e tjera të Maqedonisë Juglindore58. Mirëpo, kjo kronologji pushtimesh, në kuptimin kohor dhe hapësinor, nuk do të thotë se Maqedonia e sotme
Perëndimore u kishte shpëtuar sulmeve osmane. Të dhënat burimore indirekte
pikërisht e provojnë një gjë të tillë. Bëhet fjalë për një numër të madh skllevërish të
zënë robër nga osmanët, nga Manastiri, Ohri, Prilepi, Dibra, Shkupi∗ etj., të cilët,
gjatë viteve 1381-1383, shiteshin në tregun e Kandisë të Kretës59. Në të vërtetë,
depërtimi i osmanëve nëpër viset e përmendura mund të mbështetet edhe në burimet osmane. Sipas tyre, gjatë viteve 1382-1383, osmanët depërtuan në zotërimet e
Karl Topisë dhe e vunë këtë sundimtar në pozita vasale∗ ndaj sulltanit60. Detyrimisht, ekspeditat osmane kanë kaluar nëpër viset e përmendura të Maqedonisë së
sotme Perëndimore. Me këtë rast, sulmet e tyre patën karakter plaçkitës, kurse akxhinjtë osmanë u njoftuan me terrenin e vendit.
Burimet osmane japin të dhëna kontradiktore lidhur me kohën e pushtimeve
osmane në Maqedoninë e sotme Perëndimore. Kështu, autorët osmanë të shekujve
XV-XVII, si Idris Bitlisi, Hoxha Sadeddin dhe Sollakzade, duke përshkruar pushtimet osmane në Ballkan, theksojnë se qyteti i Prilepit dhe ai i Manastirit ranë nën
sundimin osman në vitin 138261. Nga ana tjetër, “Kronikat anonime osmane”, të
fundit të shek. XV dhe fillimit të shek. XVI, si dhe kronisti osman i shek. XV, Ashik
Pashazade, theksojnë se Manastiri u nënshtrua nga ana e osmanëve në vitin 138562.
Megjithatë, duke pasur parasysh faktin se osmanët e pushtuan Sofjen më 138563,
atëherë mund të supozohet se pushtimi i qyteteve të përmendura pasoi pas pushtimit të qytetit bullgar, respektivisht midis viteve 1385-1386. Si do që të jetë, fillimisht u pushtua Prilepi, kurse pastaj Manastiri64.
Kronikat osmane janë të njëzëshme rreth mënyrës së pushtimit të Prilepit nga
osmanët. Kështu, Idris Bitlisi thekson se Timurtash Pasha, në fillim zuri vend pranë
këtij qyteti, duke rrethuar kështjellën e tij. Mirëpo, mbrojtësit e saj e dorëzuan atë

G. Ostrogorski, v. c., 382.
А. Стојановски, Градовите на Македонија од крајот на XIV до XVII век, Скопје, 1981, 10.
∗
Shkupi, në vitin 1377, ra nën sundimin Vuk Brankoviqit (С. Димитријевић, pun. i cit., 193).
59
Положението, 17-24.
∗
Karl Topia, më pas, u largua nga vasaliteti osman.
60
Lufta shqiptaro-turke në shekullin XV (Burime osmane), përgatitur për shtyp nga S. Pulaha, Tiranë, 1968, 128130, 295, 311 (në tekstin e mëtejmë: Burime osmane).
61
Po aty, 125-132, 247-249, 294-295.
62
Po aty, 51-53, 62-64.
63
G. Ostrogorski, v. c, 382.
64
Burime osmane, 127, 248-249, 295.
57
58
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pa luftë65. Është indikative se feudali Marko, që sundonte në Prilep me rrethinë66,
ishte dobësuar aq shumë, saqë nuk iu dha shkas kronistëve osmanë për ta përmendur, në një kohë kur e humbi qytetin e tij.
Për dallim nga Prilepi, Manastiri u pushtua me luftë nga osmanët, të cilët nuk e
kursyen këtë qytet të bukur, i cili shkëlqente me prodhime të shumëllojshme. Ata u
ngopën me plaçka të shumta dhe u pasuruan dukshëm67. Sipas të gjitha gjasave,
Manastiri u shndërrua në bazë të fuqishme ushtarake osmane, prej nga duhet të
jenë kryer një varg inkursionesh ndaj trevave jugore arbërore.
Pas nënshtrimit të viseve të sipërpërmendura, në vitet 80 të shek. XIV, pushtimet osmane, siç duket, u shtrinë edhe në Maqedoninë e sotme Jugperëndimore.
Mirëpo, është e paqartë se kur dhe si p.sh. osmanët ia shkëputën Karl Topisë Ohrin.
Në mungesë të informacioneve burimore, disa studiues konsiderojnë se qyteti buzë
liqenit ra në duart e osmanëve gjatë ekspeditës së vitit 1385, kur në afërsi të Beratit
u zhvillua Beteja e Savrës68. Të dhënat e mëvonshme për ngjarjet në Ohër tregojnë
se shtresa qytetare e boljarëve arriti t’i ruante interesat e saj ekonomike në shtetin
osman69. Gjendja e këtillë çon në supozimin se Ohri kaloi nën sundimin osman në
mënyrë paqësore dhe pa tronditje, për ç’arsye ai u kursye nga rrënimet osmane.
Supozimi i sipërpërmendur duket se fiton në peshë edhe në faktin se, për dallim nga Patrikana e Bullgarisë, e cila pas rënies së Tërnovës u ndalua së vepruari,
Kryepeshkopata e Ohrit nën sundimin osman vazhdoi aktivitetin dhe madje në disa
fusha të veprimit e forcoi pozitën e saj. Nuk dihet se kur dhe si u bë legalizimi i
kësaj kryepeshkopate, por nga ana tjetër dihet se kryepeshkopi i kësaj kishe, më
1410, qëndroi në Kostandinopojë, ku zhvilloi bisedime me perandorin bizantin
Manuel II Paleologun (1391-1425), për ta zgjidhur kontestin ndërmjet kryepeshkopatës së tij dhe Patrikanës së Kostandinopojës, se cilës i takonte e drejta mbi juridiksionin e Eparkisë së Sofjes dhe të Vidinit. Kjo tregon se përpara kësaj,
Kryepeshkopata e Ohrit i kishte rregulluar marrëdhëniet me pushtetin osman. Të
paktën, kryepeshkopata nuk do të kishte mundur ta zgjeronte territorin e dioqezës
së saj pa miratimin e pushtetit osman, sepse pikërisht juridiksionin që e vendosi ajo

Po aty, 127, 248; А. Матковски – Ќ. Аручи, Македонија во турската хроника „Таѓут теварих” од Хоџа
Садедин-Ефенди (1361-1520), Гласник на ИНИ (Институт за национална историја), бр. 2-3, Скопје, 1979,
208; Po ata, Македонија и соседните области во хрониката “Беда и Ул Векаи” од Коџа Хусен (1328-1491),
157.
66
Ц. Грозданов, v. c., 20.
67
Burime osmane, 127-128.
68
Ц. Грозданов, v. c., 21-22; А. Стојановски, Градовите..., 15-17, Охрид и Охридско низ истотијата (Од
паѓањето под османлиска власт до крајот на Првата Светска Војна), II, Скопје, 1978, 9; С. Новаковић, v.
c., 278. Në literaturën historiografike si data të pushtimit të Ohrit përmenden edhe vitet 1394 (Historia e popullit
shqiptar, I, 377) e 1408 (И Снегаров., История на Охридската архиепископия, том 2, София, 1995, 1.
69
Ц. Грозданов, v. c., 22.
65
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mbi Mitropolinë e Shkupit, Peshkopatën e Dibrës, të Pollogut të Epërm dhe të Kërçovës, ishin nën sundimin osman70.
Përderisa pushtimi i Ohrit ndërlidhet me Betejën e Savrës, pushtimi i Shkupit
ndërlidhet me Betejën e Kosovës (1389). Në të vërtetë, në rrugën e tij për në
Kosovë, sulltan Murati I (1362-1389), nga Plovdivi mbërriti në rrëzën e Malit të Zi
të Shkupit71. Këtu, pasi mësoi për rëndësinë e qytetit të Shkupit, dërgoi kundër tij
një pararojë prej 40 ushtarësh, të kryesuar nga komandanti osman Evrenoz Beu, i
cili u kthye me disa robër që ia dorëzoi sulltanit72.
Sa i përket datës së pushtimit të qytetit të Shkupit nga osmanët, kronikat osmane
ose nuk e cekin atë, ose më shpesh e përmendin vitin e hixhrit 792 (20. XII. 1389-8.
XII. 1390). Zakonisht, pushtimin e Shkupit ato e konsiderojnë si rrjedhojë të
drejtpërdrejtë të Betejës së Kosovës dhe ngjarjen e vendosin në pranverën e vitit 1390,
d.m.th. një vit pas betejës73. Mirëpo, në bazë të njoftimeve të një burimi vendas, kjo
çështje nuk është shumë enigmatike. Në të vërtetë, në dorëshkrimin nga manastiri i
Shën Teodorit∗, shkruar nga murgu i këtij manastiri, Stefani, bashkëkohës i ngjarjes,
është shënuar: “Në verë 6900 (sipas krijimit të botës) kur osmanët e pushtuan
Shkupin, muaji 6 janar”, d.m.th. 6 janar 139274. Megjithatë, kjo nuk është data e sigurt
e pushtimit të qytetit. Studiuesja D. Bojaniq-Lukaç duke e analizuar këtë informacion
konstaton se 6 janari i vitit 1392, në fakt është data e përfundimit të dorëshkrimit dhe
jo data e pushtimit. Prandaj, sipas saj, qyteti duhet të jetë pushtuar pak kohë përpara,
aty nga fundi i vitit 1391, d.m.th. midis 1.IX.1391, kur fillonte vera e 6900-s dhe
6.I.139275.
Nga ana tjetër, kronikat osmane nuk japin hollësi për pushtimin e Shkupit.
Ashik Pashazade, në kronikën e tij, shkruan: “Sulltani dërgoi Pasha Jigit beun në
Vilajetin e Lazarit, në nahijet e Kratovës, në të gjitha minierat dhe në Shkup. Si përfundim u pushtua shumica e vilajetit të Lazarit”76. Gati në mënyrë identike njofton
edhe Neshriu. Për pushtimin e Shkupit flitet edhe në historinë e Nishanxhi Pashës77.
Përderisa këto kronika flasin për pushtim, disa të tjera tregojnë vetëm për dorëzi70
Supozohet se zgjerimi i dioqezës së Kryepeshkopatës së Ohrit u bë në vitet e para të sundimit osman (i njëjti, 2223).
71
Gjerësisht për udhëtimin e sulltan Muratit për në Kosovë shih: А. Стојановски, Македонија..., 21-34).
72
Burime osmane, 82.
73
А. Матковски – Ќ. Аручи, Македонија и соседните области во хрониката на Солак Заде (1373-1633),
Гласник на ИНИ, бр. 3, Скопје, 1975, 237; Po ata, Македонија во турската хроника „Таѓут теварих” од
Хоџа Садедин-Ефенди (1361-1520), 209; Д. Ѓоргиев, Скопје од турско освојување до крајот на XVII век,
Скопје, 1997, 18.
∗
Manastiri i Shën Teodorit gjendej mbi fshatin Vodno dhe ishte ndërtuar në shek. XIII.
74
Д. Ѓоргиев, v. c., 19.
75
Д. Бојаниќ-Лукач, Како Турците го презеле Скопје, Зборник на Музеј на град Скопје, II-III, Скопје, 19651966, 5-7.
76
Burime osmane, 67.
77
Д. Ѓоргиев, v. c., 20.
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min e qytetit në duart e Pasha Jigit beut. Kështu, Hoxha Hyseni në kronikën e tij
shkruan: “Ndërkohë Shkupi dhe vendet përreth tij iu besuan Pashës Jigit beut”78,
gjë që dëshmohet edhe nga njoftimet e Hoxha Sadeddinit dhe të Sollakzadesë79.
Megjithatë, qyteti u pushtua me anë të forcës. Për këtë informacione interesante
sjell autori i veprës “Historia e dinastisë osmane” (fillimi i shek. XV), Ibën Kemali,
të cilit i është referuar D. Bojaniq-Lukaç. Rrjedhimisht, ushtritë osmane hasën në
rezistencë të organizuar nga mbrojtësit e qytetit. Luftimet u zhvilluan afër një kishe,
e cila gjendej pranë kështjellës së Shkupit. Beteja nuk zgjati shumë, por qe e ashpër.
Mbrojtësit u thyen, ndërsa osmanët pushtuan kishën dhe morën në dorëzim kështjellën. Në këtë mënyrë, Pasha Jigit beu, i shoqëruar nga kalorësit pushtoi Shkupin,
duke bërë rrënime të mëdha në rrethinën e tij, banorët e së cilës cilësoheshin “të
pabesë”80.
Në shenjë hakmarrjeje për rezistencën e organizuar, në shtëpitë e zbrazura “të
të pabesëve”, që ishin në numër të madh, u vendosën shumë spahinj e robër∗. Pasha
Jigit beu filloi rindërtimin e vendit të rrënuar, të cilin e shndërroi në zotërim të tij
feudal81. Rrjedhimisht, Shkupi si qendër e tij, do të shërbejë si bazë, prej ku do të
ndërmerren inkursionet kundër viseve ilire82 (arbërore). Në këtë mënyrë, që në
vitet e para të pushtimit, Shkupi u shndërrua në bazë të fuqishme ushtarake
osmane, prej ku do të niseshin ekspeditat ushtarake pushtuese ndaj vendeve fqinje.
Kur dhe në ç’mënyrë osmanët pushtuan pjesën e mbetur të Maqedonisë së sotme perëndimore, në mungesë të burimeve historike, shumëçka është e pasigurt.
Megjithatë, studiuesit këtë proces e lidhin ngushtë me Betejën e Kosovës dhe pushtimin e Shkupit. Në këtë drejtim, konsiderohet se krahina e Pollogut ra nën sundimin osman pas Betejës së Kosovës, respektivisht, atëherë kur ra edhe Shkupi, ose në
fillim të dhjetëvjeçarit të fundit të shek. XIV83. Duket se, pas rënies së Shkupit, ushtritë osmane iu drejtuan edhe Dibrës. Ata arritën ta shtinë në dorë këtë qytet, me sa
duket, pasi thyen rezistencën e fuqishme të pasardhësve të Andrea Gropës84. Në
këtë periudhë kohore, detyrimisht nën sundimin osman duhet të ketë rënë edhe
Kërçova. Rrjedhimisht, deri në fund të shek. XIV, osmanët rrumbullakuan pushtimin e tërësishëm të Maqedonisë së sotme Perëndimore.
78
А. Матковски – Ќ. Аручи, Македонија и соседните области во хрониката “Беда и Ул Векаи” од Коџа
Хусен (1328-1491), 169.
79
А. Матковски – Ќ. Аручи, Македонија во турската хроника „Таѓут теварих” од Хоџа Садедин-Ефенди
(1361-1520), 209; Po ata, Македонија и соседните области во хрониката на Солак Заде, 237-238.
80
Д. Бојаниќ-Лукач, v. c., 9-11.
∗
Në Shkup u vendosën shumë osmanë nga Evropa dhe Azia, së bashku me gratë dhe fëmijët e tyre (Положението,
7).
81
Д. Бојаниќ-Лукач, v. c., 11.
82
Положението, 7.
83
Тетово и Тетовско низ историјата, I, Тетово, 1982, 92.
84
Б. Панов, Средновековна Македонија, III, Скопје, 1985, 546.
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Rezyme
Me gjithë praninë së pandërprerë të arbërve në Maqedoninë e sotme Perëndimore, kjo si tërësi nuk u përfshi brenda konceptit etno-politik të Arbërisë. Rrethanat e favorshme që u krijuan pas vdekjes së perandorit Stefan Dushani (1355) u
shfrytëzuan nga feudalët e fuqishëm të ish-shtetit të perandorit serb, siç rasti i
Vukashinit, i cili e krijoi një formacion shtetëror të pavarur në Maqedoninë e sotme Perëndimore (1365). Disfata e tij në Maricë i dha njëfarë lirie veprimi feudalit
arbëror Andrea Gropa, i cili krijoi një zotërimin feudal të pavarur (1371-1379) në
trevën Ohër-Dibër. Nga viti 1380 pellgu i Ohrit u bë pjesë e zotërimeve të sundimtarit të Arbërisë së Mesme, Karl Topisë. Mirëpo, ky proces i nisur nuk mundi t’i
shpëtonte invadimit osman. Duke filluar nga viti 1385 dhe gjatë dhjetëvjeçarit të
fundit të shek. XIV, osmanët, njëri pas tjetrit pushtuan qytetet e Maqedoninë e sotme Perëndimore dhe e shndërruan atë në zotërim feudal të tyre.
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RAMIZ ABDYLI

JASHAR BEJ SHKUPI - FIGURË E LIDHJES
SHQIPTARE TË PRIZRENIT
Jashar bej Shkupi zë një vend të rëndësishëm në vargun e gjatë të atdhetarëve
të shquar të Shkupit e të trevës së tij. Shqiptarët ishin popull mbizotërues në krahasim me popujt e ndryshëm pushtues, që u vendosën në këtë qytet dhe natyrisht se
luajtën rol kryesor në jetën e tij shoqërore, ekonomike e politike. Ata lanë gjurmë të
pashlyeshme në analet e historisë së këtij qyteti gjeostrategjik në epoka të ndryshme
historike. Në këtë kuadër do të shquhen edhe gjatë epokës së Rilindjes sonë
Kombëtare85.
Në formimin e Jashar bej Shkupit si personalitet prej atdhetari të shquar do të
ndikojë edukata me të cilën u brumos që nga familja, e cila prej kohësh ishte
ndërgjegjësuar si njëra ndër familjet më të shquara për shqiptarësi, si dhe, duke
qenë njëra nga familjet më të pasura të qytetit, kishte mundësi të investonte në
kultivimin e kësaj ndjenje, jo vetëm te popullata shumicë e këtij qyteti, por edhe më
gjerë86.
Në ndërgjegjen e Jashar beut, që në fëmijëri, la mbresa, gjurmë të pashlyeshme
kryengritja shqiptare e udhëhequr nga Dervish Cara (1843), e cila shpërtheu në
Shkup dhe mori flakë në trevat lindore shqiptare nga Dibra e Manastiri e deri në
Leskoc e Prishtinë, si dhe kërkesa e shtruar tek autoritetet osmane për autonominë
e Shqipërisë87. Ajo do të jehojë fuqishëm ndër banorët e viseve të përfshira në kryengritje, si një çështje që duhej jetësuar, pa marrë parasysh çmimin e saj. Te Jashar
beu me bashkëmendimtarë do të piqej bindja se edhe Shqipëria duhej ta ndiqte
rrugën e fqinjëve të saj, që kishin fituar autonominë në kuadër të Perandorisë Osmane, si një e drejtë e natyrshme dhe e patjetërsueshme e çdo populli.88
Bindja e Jashar beut dhe e shumë atdhetarëve të tjerë për domosdonë e
mëvetësisë së Shqipërisë në kuadër të Perandorisë Osmane do të forcohej më 1877,
pas Traktatit të Shën Stefanit, sipas të cilit, trevat lindore shqiptare i jepeshin Bull85

Prof. dr. Ramiz Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare, Libri I, Prishtinë, 2004, 69.
Prof. dr. Ramiz Abdyli, Pse duhet mbrojtur institucionalisht shtëpinë e Kumbarajve Shkup, “Fakti” Shkup, 30
shtator 2006.
87
Makedonija vo delata na stranskite patepisci 1850-1864, Skopje 1992, 17-19. ; Dr. Aleksandar Matkovski,
Kryengritja e Dervish Carës, Shkup, 1985, 113.
88
Prof. dr. Ramiz Abdyli, Pse duhet mbrojtur institucionalisht...
86
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garisë së madhe, ndërsa ato veriore Serbisë dhe Malit të Zi, përfshirë edhe Shkupin,
vendlindjen e Jashar beut89.
Këta qenë faktorët, të cilët diktuan që Jashar bej Shkupi të përcaktohej për
domosdonë e organizmit të shqiptarëve e ta bashkërendiste veprimtarinë e tij me
drejtuesit e krahinave të tjera të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, me Komitetin e
Stambollit në krye, me synim zhbërjen e Traktatit të përmendur më sipër, duke
ngulmuar që me forcën e armëve të sakrifikohej edhe shqiptari i fundit në mbrojtje
të trojeve etnike. Jashar bej Shkupi që nga fillimi i Krizës së Madhe Lindore (1975),
duke pasur ideal madhor çështjen dhe çlirimin e atdheut të tij, do të shquhej si njëri
nga drejtuesit kryesor të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare të Krahinës së Shkupit e më
gjerë në trevat e Shqipërisë Verilindore gjatë periudhës së kësaj krize (1877-1878).
Me angazhimin e tij të gjithanshëm, si për mobilizimin e vullnetarëve për mbrojtjen e tokave të rrezikuara verilindore shqiptare nga ushtria serbe e bullgare, organizimin e strehimit dhe sigurimit të kushteve për jetesë të refugjatëve90 etj. u kthye në
njërën ndër personalitetet kryesore të organizimit të qëndresës antiserbe e antibullgare, si dhe të mbrojtjes së trevave të tjera që rrezikoheshin të pushtoheshin nga
këto ushtri. Këto rrethana diktuan që krahina e Shkupit të kthehej në një qendër e
nyjë të rëndësishme politike për trevat verilindore shqiptare.91
Për sa u tha më sipër, faktorët e përmendur përbënin të veçantën e Shkupit dhe
në atë kuadër të Jashar beut, i mundësuan që me veprën e tij të zinte vend ndër
figurat e shquara të Epokës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.92
Formimit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit i parapriu periudha parapërgatitore,
kur edhe krahina e Shkupit, e cila në periudhën shkurt-prill 1878 po përjetonte
zhvillimet ndër më të rëndat në historinë e tij; ushtria serbe, me ndihmën e gjithanshme të oficerëve e të armatimit rus, me zjarr e hekur i ishte afruar Shkupit në
një distancë prej 30 kilometrash, ndërkaq çetat vullnetare luftonin me një trimëri të
rrallë kundër ushtrisë serbe, sikundër edhe kundër ushtrisë malaziase. Tashmë,
Serbia, me veprimet që përmbanin elemente të etnocidit, kishte dëbuar shqiptarët
nga krahinat e banuara prej tyre të sanxhakut të Nishit dhe po u kërcënohej edhe
Kumanovës e Shkupit. Ishin çetat shqiptare të zonës Kumanovë - Preshevë që po
përballeshin me çetat serbe në lindje të këtyre zonave, duke përfshirë këtu edhe
luftimet me forcat e ushtrisë serbe. Krahas çetave të tjera shqiptare, do të shquhej
edhe çeta e trimëreshës me nam në krahinën e viseve lindore shqiptare e më gjerë 89

Krah. Historia e popullit shqiptar, II, Tiranë 2002, 147-150.
Prof. dr. Ramiz Abdyli, Pse duhet mbrojtur institucionalisht...
91
Dr. Ramiz Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare, Libri I, Prishtinë, 2004, 63.
92
Krah. Nikola P. Iliħ, Osloboħeњe Južne Srbije, Beograd, 1977, 220; Arkivi i Institutit të Historisë në Tiranë,
dokumente të sjella nga arkivat e Vjenës e të përkthyera në gjuhën shqipe, F. dokumente vjeneze, 3—343, Raport i
konsullit austro-hungarez Kaqiri nga Selaniku, No. 190, dt. 31 korrik 1878, Dërguar Ministrisë së Punëve të
Jashtme në Vjenë (në tekstin në vijim lexo:AIH, Vj... )
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Çeta e Halime Mutllovës93 (në lindje të Luginës së Preshevës). Kjo vashë e veshur
me kostum burrash prej dy vitesh po i përballte me sukses, në bashkërendim edhe
me çetat e tjera shqiptare, sulmet e çetave e të ushtrisë serbe në krahinat e përmendura shqiptare.94
Në ato çaste kritike për copëtimin e mëtejmë të tokave shqiptare, Jashar bej
Shkupi do të shquhej si njëri ndër organizatorët kryesorë në luftë kundër këtyre
rreziqeve e në mbrojtje të viseve shqiptare lindore, të sanksionuara me Traktatin e
Shën Stefanit. I mishëruar me idealet e larta kombëtare, Jashar bej Shkupi ia doli ta
bashkërendonte një aktivitet të ngjeshur me atdhetarë të tjerë të qytetit të Shkupit e
të krahinës së tij, duke i vetëdijesuar për rrezikun që u kërcënohej krahinave të
përmendura më sipër nga pushtimi serb. Për këtë qëllim, Jashar beu, me gjithë
qenien e tij, u vu në mbrojtje të tokave shqiptare që edhe më tej po kërcënoheshin
nga rreziku i pushtimit serb nga veriu dhe atij bullgar nga lindja; vuri në shërbim të
çështjes gjithë pasurinë e tij të madhe që e kishte në Shkup e në krahinën e tij dhe ia
doli të mobilizonte mijëra vullnetarë të krahinës së Shkupit në çeta të armatosura
për të kundërshtuar me forcën e armëve pushtimin bullgar të krahinës së Shkupit.
Ishte pikërisht Jashar bej Shkupi, i cili në periudhën mars-qershor 1878 organizoi
mijëra burra të kësaj krahine, që ishin të gatshëm të sakrifikoheshin në mbrojtje të
tërësisë së trojeve të tyre etnike.95
Jashar bej Shkupi me bashkëveprimtarë, krahas organizimit të çetave të armatosura vullnetare, u shqua edhe me aktivitetin diplomatik, jo vetëm si një nga
përfaqësuesit e Lëvizjes Kombëtare të Shkupit, por edhe më gjerë të viseve etnike
shqiptare. Pikërisht Jashar beu, në burimet angleze, dëshmohet se ishte nismëtar
për hartimin dhe dërgimin e protestave shqiptare drejtuar Perandorisë Osmane dhe
përfaqësuesve të Fuqive të Mëdha të kësaj krahine, duke vënë në dukje se në
mbrojtje të Shkupit e të krahinave të tjera shqiptare, shprehnin gatishmërinë për të
rënë “në fushën e nderit” edhe të shqiptarit të fundit të Krahinës së Shkupit, nëse ajo
do të binte nën “sundimin e egër barbar dhe gjakatar bullgar”.96
Përballë rrezikut që i kërcënohej tërësisë së tokave etnike, Jashar beu do ta
shohë të nevojshme të vihet në krye të atdhetarëve të krahinës së Shkupit dhe në
bashkëveprim me atdhetarët e krahinave të tjera shqiptare97, do të zhvillojë një
93

Jovan Haxi Vasileviq; Ustanak srba u kumanovskoj i krivopalana~koj kazi, 1876-1878, Beograd , 1906, 13-15.
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Krah. Nikola P. Iliħ, Osloboħeњe Ju’ne Srbije Nnikola P. IliΞ, OslobođЊe Ju’ne Srbije, 1877-1878, Beograd,
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R. Abdyli, Jashar bej Shkupi. “Fakti”, Shkup, 10 qershor 2003.
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Prof. dr. Ramiz Abdyli, Veprimtaria e Degës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Shkup, në- Lidhja Shqiptare e
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veprimtari të ngjeshur, në përpjekje për të shpëtuar gjymtimin e mëtejmë të trojeve
etnike shqiptare. Prandaj, ai, në vigjilje të Kuvendit themelues të Lidhjes Shqiptare
të Prizrenit, do t’i deklaronte gazetarit rus të gazetës “Sankt Peterburske Vjedemosti” se motivet e organizimit të Kuvendit të Prizrenit, tubimit gjithëkombëtar shqiptar, e kishin burimin te tradhtia që ua kishte bërë Perandoria Osmane tokave shqiptare, se “sulltani i ka shitur shqiptarët, prandaj ata nuk do ta njohin më atë si sovran”.98 Shih në këto rrethana hamletiane, (“të jesh a të mos jesh”), ai do ta marrë
guximin që të vihet në krye të delegacionit prej disa anëtarësh të Krahinës së Shkupit në Kuvendin Themelues të Prizrenit99(10.06.1878).
Në punimet e këtij tubimi historik të themelimit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Sami Frashëri numëronte midis delegatëve të dalluar të Kuvendit Shaban bej
Prizrenin, Zija bej Prishtinën, Jashar bej Shkupin, Filip Dodën etj.100 Kështu, ai do
të radhitej jo rastësisht përkrah figurave të shquara të Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, si: Iljaz Pashë Dibra, Ali Pashë Gucia etj., për ta përfaqësuar denjësisht jo
vetëm krahinën e Shkupit, por edhe më gjerë - kombin, i cili gjatë gjithë epokës së
veprimtarisë së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit do të qëndrojë i pamposhtur në radhët e linjës atdhetare të kësaj faze të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare101.
Pas përfundimit të punimeve të kuvendit themelues të Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit, Jashar bej Shkupi, jo vetëm do të shquhej për themelimin e Degës së
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Shkup, në krye të së cilës u vu, por do të angazhohej me përkushtim të rrallë për t’i zbatuar vendimet e Kuvendit të Lidhjes, të Këshillit të Përgjithshëm që do të merrej me çështje legjislative dhe Komiteti Qendror, që
kishte funksion ekzekutiv, si dhe organizmave të tjerë qendror e krahinors, që konsistonin në mbrojtjen e viseve shqiptare, të cilat, me vendimet e Kongresit të Berlinit, iu dhanë Malit të Zi, si dhe për përmbushjen e programit për autonominë e
Shqipërisë.102
Që në debatet rreth programit të Lidhjes - kur delegatët e saj u ndanë në dy
grupe: nëse ajo do të ishte organizatë me karakter kombëtar, që do të luftonte jo
vetëm kundër rrezikut të copëtimit të tokave shqiptare, por edhe për të siguruar të
drejtat e popullit shqiptar apo grupimit proislam, i cili do të kishte karakter turkoman, do të shprehte besnikërinë ndaj sulltanit, që përfaqësohej me disa delegatë
98
Shemsi Ajvazi, Lidhja e Prizrenit në shtypin rus (temë magjistrature në dorëshkrim), mbrojtur në Fakultetin
Filozofik të Prishtinës më 1978, 35; Prof. dr. Ramiz Abdyli, Dega e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe rëndësia e saj
historike, 148.
99
Për delegatët e krahinës së Shkupit në Kuvendit themelues të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit shih: Lidhja e
Prizrenit në dokumente osmane, Prishtinë, 1978; Prof. dr. Kristo Frashëri, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 1878-1881,
Tiranë, 1997, Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumente osmane, Prishtinë, 1978, Xhafer Belegu, Lidhja e Prizrenit
1939, 33-38.
100
Prof. dr. Kristo Frashëri, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 1878-1881, 88.
101
R. Abdyli, Lidhja shqiptare e Prizrenit në 120-vjetorin e saj, “Flaka e vëllazërimit” 14. VI. 1998, 12.
102
Xhafer Belegu, vep. e cit.
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turq, myslimanë e boshnjakë. Jashar beu me disa shkupjanë do të radhiteshin
përkrah grupimit të parë, i cili doli fitimtar pas ardhjes së delegatëve nga krahinat e
tjera, sidomos të vilajetit të Shkodrës dhe fitoi shumicën e votave të delegatëve të
mbledhjes së 2 korrikut 1878103, kur u miratua Kanuni i ri. Jashar beu ishte me
vendosmëri përkrah këtyre forcave.104 Sipas tij, Lidhja e formuar në Prizren do të
luftonte për të drejtat e Shqipërisë dhe se veprimtarinë e saj do ta shtrinte vetëm në
trojet shqiptare105. Me këtë program, Lidhja do të shtrihej me degët e saj në të gjitha
viset e Shqipërisë do ta shpallte mobilizimin ushtarak të të gjithë burrave të aftë për
armë, të mblidhte për nevojat e veta një sërë taksash buxhetore, të kishte gjyqe të
veçanta etj. Me kalimin e kohës do të ngrihej platforma për autonominë e Shqipërisë.106
Me atdhetarë të Shkupit e të trevës së tij, Jashar beu ngriti Degën e Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit, apo komitetin në Shkup, në krye të cilës u vu ai vetë, për ta
përmbushur programin e Këshillit Qendror të Lidhjes të 2 korrikut 1878 si dhe
vendimet që pasonin nga kuvendet e mbajtura në qytete të ndryshme të Shqipërisë,
e që përkonin me mbrojtjen e tokave shqiptare, të cilat Kongresi i Berlinit vendosi t’
ua jepte Malit të Zi dhe Serbisë. Sikundër edhe degët tjera të Lidhjes, edhe ajo e
Shkupit do të vihet në mbrojtje të tërësisë së tokave shqiptare dhe në luftë për t’i
përmbushur kërkesat për autonominë e Shqipërisë. Këto dy çështje thelbësore e
karakterizuan Lidhjen Shqiptare të Prizrenit gjatë gjithë periudhës së veprimit të
kësaj organizate ushtarake politike shqiptare, të mbështetur nga shumica dërrmuese e popullit shqiptar, pavarësisht nga përkatësia fetare e sociale, pra me mbështetje gjithëpërfshirëse të atillë që nuk ishte parë që nga Epoka Skënderbejane107.
Në fazën e parë të veprimtarisë së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, në kohën kur
nuk ishte bërë diferencimi i qartë midis kërkesave programatike të Lidhjes due të
qeverisë osmane, krahas Jashar beut, u shquan edhe atdhetarët e tjetër të Degës së
Shkupit, si: Abdyl Efendi Shkupi, Fil Mustafa beu, Galip bej Shkupi, Baku efendiu,
Xhavit efendiu, Xhelaledin beu108 etj. Me kalimin e kohës, pas përpunimit të
Programit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, kur ai mori karakter autonomist-thjesht
shqiptar109, në radhët e Degës së Shkupit, sikurse në degët e tjera u bënë diferencimet, si rrjedhojë e rrethanave të jashtme e të brendshme. Duhet vënë re se të gjitha
burimet diplomatike të kohës flasin qartë se në krye të grupimi militant autonomist
të anëtarëve të Komitetit Qendror të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit do të qëndronte
103
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Prof. dr. Ramiz Abdyli, J. B. Shkupi.
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Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, Prizren, 2001, 117-118.
107
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gjithnjë i patundur Jashar bej Shkupi. Përkrah tij shquhen një plejadë atdhetarësh
shqiptarë të Shkupit e të krahinës së gjerë të tij, si: Abdyl efendi Shkupjani, Xhavit
beu, Baki efendiu110 etj.
Jashar Bej Shkupi dëshmoi një energji të pashtershme prej atdhetari të devotshëm, një vullnet të pamposhtur në organizimin e Degës së Lidhjes dhe në bashkërenditjen e veprimtarisë së tij fal angazhimit të tij vetëmohues, ia doli të shtrijë ndikimin e saj në radhët e popullsisë së qytetit dhe të trevës së gjerë të Shkupit. Jo
vetëm kaq, dega e këtij qyteti me Jashar bej Shkupin në krye, ndihmoi në ngritjen
dhe veprimtarinë e degëve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në qytetet e afërta të
Shkupit, si Kumanovë, Preshevë, Tetovë dhe Kaçanik. Pikërisht Jashar bej Shkupi,
me veprimtarinë bashkërenduese me atdhetarët e tjerë të këtij qyteti e të krahinës,
sensibilizuan me sukses kërkesat programatike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
ndër masat shqiptare të kësaj krahine. Për rrjedhojë, Dega e Lidhjes Shqiptare e
Shkupit, në gjysmën e dytë të vitit 1878, ia doli të dominojë në jetën politike në
Shkup e në kazatë (krahinat) e tij. Sipas një diplomati të huaj, Dega e Shkupit, me
Jashar beun në krye, me veprimet e saj po shkonte “hap pas hapi drejt pavarësimit”111. Kështu, kundër dërgimit të forcave ushtarake në veri për t’ia dorëzuar Malit
të Zi Plavën e Gucinë, Dega e Shkupit organizoi shkupjanët që ta kundërshtonin
dërgimin e forcave ushtarake atje. Sipas një burimi anglez, masa e qytetarëve iu drejtuan Stacionit të Trenit të qytetit për ta ndaluar dërgimin e ushtrisë e të municioneve në viset e përmendura.112 Jashar bej Shkupi provohet se u angazhua me përkushtim për jetësimin e vendimeve të Kuvendit të Dibrës për hapjen e shkollës së
parë shqipe në Shkup në fund të vitit 1878113.
Jashar bej Shkupit i takojnë meritat e mëdha për ngritjen e gjyqit shqiptar në
Shkup, i cili filloi të funksionojë nga qershori i vitit 1879, krahas atij osman. Gjyqi
shqiptar në këtë qytet, sikurse në shumë qytete të Shqipërisë verilindore, qe rezultat
i trysnisë së fuqishme të krahut atdhetar të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Gjyqi
shqiptar i Shkupit, i përbërë prej 20 gjykatësve shqiptarë, gjykonte sipas të drejtës
vendase – Kanunit të Lekë Dukagjinit. Prandaj, gjyqet shqiptare të Epokës së
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit mbanin rregullin në qytet e krahina për faktin se
110

Arkivi i Institutit të Historisë në Tiranë, Dokumente të sjella e të përkthyera në gjuhën shqipe nga Arkivi i
Vjenës, Vj-2. 345-345, Raport i konsullit austro-hungarez nga Shkupi, dt. 29. 12. 1979, dërguar Ministrisë së
Punëve të Jashtme në Vjenë; Po aty, Vj 3. 10. 1979, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë (në tekstin e
mëtejmë lexo VJ.... ), Publiuc Record Forieng Office, 7. 01. 1979, Raport i konsullit anglez nga Selaniku, dërguar
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atyre i nënshtroheshin shumica e banorëve të krahinës Shkupit – shqiptarët.114
Veprimi i këtij gjyqi konfirmohet nga burime të kohës. Konsulli britanik në Prishtinë pohon: “Në Prishtinë dhe në Shkup shqiptarët gjykojnë krejtësisht me gjyqet e
tyre të mbështetur në traditën e tyre”.115
Kontributi që dha Dega e Lidhjes në Shkup për Betejën që u zhvillua ndërmjet
ushtrisë shqiptare dhe asaj malaziase për Hotin, Grudën dhe një pjesë të Kelmendit
(22 prill 1880) lidhet me emrin e Jashar beut, i cili i dërgoi disa vullnetarë nga krahina e Shkupit në këtë betejë116. Koloneli i Garnizonit të Shkupit, Ibrahim pasha, i
largoi disa nëpunës të garnizonit nga puna që ishin dëshmuar si miq të Degës së
Lidhjes e që, sipas tij, kishin ndihmuar shkuarjen e vullnetarëve shqiptarë në betejën e përmendur.117
Siç dihet, pas dështimit të ushtrisë malaziase për ta marrë Plavën Gucinë e më
pas Hotin Grudën e Kelmendin, Fuqitë e Mëdha vendosën që Malit të Zi t’ i jepej
Ulqini me krahinën e tij. Në Kuvendin e Dibrës, në nëntor të vitit 1880, ku morën
pjesë edhe Jashar beu dhe Baki efendiu, delegatë të Degës së Shkupit, anëtarët e
kuvendit u ndanë në dy krahë: në të matur dhe në radikalë. Krahu i parë mori
pozicione për një qëndrim të butë, pa u konfrontuar me Perandorinë Osmane118,
ndërsa krahu i dytë ishte për veprim radikal ndaj Portës së Lartë në rast se Ulqini do
t’i dorëzohej Malit të Zi. Në këtë rast ushtria e Lidhjes do të fillonte me masa radikale,
duke e dëbuar administratën osmane për ta marrë Lidhja situatën në duart e saja.
Delegatët e Shkupit, Jashar beu dhe Baki efendiu, u përcaktuan për grupimin radikal.119 Ndërsa kuvendi i dërgoi dy rezoluta të veçanta Portës së Lartë. Baki efendiu u
përzgjodh njëri nga dy delegatët që do t’ia dorëzonin sulltanit rezolutën e krahut
radikal, i cili u pengua për një kohë në Selanik për të mos iu dorëzuar sulltanit versioni kërcënues të krahut radikal120.
Meqenëse, përgjigjja e sulltanit qëllimshëm po zvarritej, Jashar bej Shkupi, në
cilësinë e kryetarit të Degës së Lidhjes të Prizrenit në Shkup, pas dorëzimit të
Ulqinit Malit të Zi nga forcat e osmane dhe demonstrimit detar të Fuqive të Mëdha,
veproi sipas vendimeve të krahut radikal të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Kështu,
114
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duke e vënë në veprim Komitetin ushtarak të Degës në Shkup, filloi mobilizimin e
burrave të aftë për mbrojtjen e Ulqinit.121
Dega e Lidhjes Shqiptare të Shkupit, nën udhëheqjen e Jashar bej Shkupit, këtij
atdhetari energjik e të guximshëm, sipas burimeve të kohës, ia doli ta organizojë
vetjakisht mbrojtjen e qytetit e të krahinës e më gjerë e nuk përfillte organet osmane, por të gjitha veprimet i bënte në përputhje me vendimet dhe urdhëresat e Këshillit Qendror të Lidhjes në Prizren.122
Pas dorëzimit të Ulqinit, si dhe vonimit të përgjigjes së sulltanit, Jashar bej
Shkupi organizoi Lëvizjen e armatosur kundërosmane në Shkup dhe në krahinën e
tij. Kështu, kur në javën e parë të dhjetorit të 1880-s, Porta e Lartë u përpoq ta
rimerrte kontrollin në Shkup dhe në krahinë e tij, përmes dërgimit të mytesarifit të
ri – Arif beut, i cili do ta zëvendësonte Qemal efendiun, forcat e armatosura të
Degës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, nën udhëheqjen e tij, më 4 dhjetor 1880
dëbuan qeveritarin osman, bllokuan Urën e Gurit mbi Vardar, për ta penguar
ardhjen e përforcimeve të ushtrisë osmane dhe vunë kontroll të plotë në Shkup,
qytet me rëndësi të veçantë gjeostrategjike. U sekuestruan një sasi armësh nga depot e ushtrisë osmane.123 Mirëpo, u lejua që ushtria osmane të vendosej në Kalanë e
qytetit.124 Megjithatë, kjo ngjarje ishte e një rëndësie të veçantë për Shkupin e për
krahinën e tij, sepse ai u çlirua përkohësisht nga zgjedha osmane dhe filloi jetësimi i
programit të autonomisë së Shqipërisë.125 Siç dihet, ndikimin e saj, Dega e Lidhjes
Shqiptare e Shkupit e shtriu deri te Ura e Gurit.126 Ndërkaq Sami Frashëri, pas
përhapjes së lajmit, i shkruante Jeronim de Radës: “Lidhja Shqiptare që e ka kërthizën në Prizren, në Gegëri me 10.000 shqiptarë të armatosur kanë zënë Ysqyp
(Shkupin R. A.) dhe udhën e hekurt”127, që do të thotë linjën hekurudhore, e cila
gjendet përtej Vardarit. Dokumentet e konsujve në Shkup nuk e provojnë këtë.128
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Kjo ngjarje, në fakt shënonte ditën e çlirimit të Shkupit, kur pushoi së funksionari administrata osmane, e cila u zëvendësua me administratën shqiptare, ndërsa
Jashar bej Shkupi zuri postin e prefektit, komandantit të forcave të armatosura dhe
komandantit të policisë (mytesarifit).129 Ndërsa konsulli anglez në Selanik pohonte
se Jashar bej Shkupi kryente funksionin e “kryetarit të Komitetit (lokal R. A.), të
prefektit dhe të kryekomandantit të Shkupit’’.130 Ndërsa Jashar bej Shkupi mori
postin e prefektit (mytesarifit) të dëbuar osman e të komandantit të forcave të
armatosura dhe komandantit të policisë së këtij qyteti e të krahinës së tij131. Kjo
ngjarje përbënte kthesën historike të Degës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në
Shkup, si dhe të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare në përgjithësi. Fal vetëmohimit të
drejtuesve të saj, me Jashar bej Shkupin në krye, Dega e Lidhjes Shqiptare në Shkup
e shtriu kontrollin e plotë edhe në kazatë e banuara kryesisht me shqiptarë.132 Ai
qeverisi e komandoi Shkupin afër katër muaj, nga 4 dhjetori 1880 deri në 22 mars
1881.133
Duhet të vihet në dukje se çlirimi i Shkupit, sipas konsullit anglez në Selanik,
ishte në lidhje të ngushtë me zhvillimet në viset tjera të Shqipërisë Veriore. Ai
shkruan se “Lëvizja në Shkup është në lidhje të ngushtë me ngjarjet në Shkodër dhe
me zhvillimet në Prizren dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë së Sipërme”.134 Gazeta
ruse “Sankt Pjeterburske vjedomosti” e 25 shkurtit 1881, njoftonte opinionin rus se
“Lidhja Shqiptare zotëronte plotësisht qytetet: Prizren, Shkup, Pejë, Gjakovë e
Prishtinë dhe se në këto qytete ishte asgjësuar plotësisht pushteti osman”.135
Konsulli anglez në Selanik vlerësonte lart qeverisjen e Shkupit nga Jashar beu si
perfekt i qytetit. Efektet e qeverisjes së Degës së Shkupit vlerësoheshin nga ai si të
një niveli të lartë. Ai e merrte Shkupin si shembull të rendit e të qetësisë në gjithë
Vilajetin e Kosovës. Kjo për faktin se administrata e prefektit të ri, me Jashar bej
Shkupin në krye, po ndërmerrte masa të rrepta ndëshkimi (dënimi) ndaj kundërvajtësve të rendit në qytet. Sipas tij, hotelet e hanet inspektoheshin vazhdimisht nga
agjentë të dërguar nga Këshilli lokal i Lidhjes dhe të gjithë të huajve u kërkoheshin
pasaporta e dokumente të tjera, të nevojshme për kalim kufijsh.136 Gazetari anglez,
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Stjuart Glennie, i cili kishte ardhur në Perandorinë Osmane, dëshironte ta vizitonte
Vilajetin e Kosovës në pjesën e parë të muajit shkurt 1881. Glennie kontaktoi për
këtë me Jashar bej Shkupin, i cili e pajisi atë me leje qëndrim. Me rekomandimin e
tij, gazetari anglez thotë se kishte të drejtë ta vizitonte gjithë Vilajetin e Kosovës, të
Shkodrës dhe vilajetet e tjera shqiptare. Sipas këtij gazetari, Jashar beu kishte biseduar lirshëm me të në favor të Lëvizjes shqiptare për autonomi.137
Në një njoftim të konsullit anglez në Selanik thuhet se linja hekurudhore Selanik-Mitrovicë, ishin nën kontrollin e saj dhe se ushtarët e saj po e pengonin transportimin e materialit luftarak dhe të ushtarëve nga Selaniku drejt Mitrovicës.
Ndërsa, vihej në dukje se interesat tregtare Qeveria e Përkohshme kishte vendosur
të mos pakësoheshin138.
Po atë ditë që u çlirua Shkupi nga ushtarët e degës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit nën udhëheqjen e Jashar bej Shkupi, u organizua një tubim i madh popullor
në sheshin e qytetit pranë xhamisë së sulltan Muratit. Para turmës së madhe
fjalimin e mbajti Jashar bej Shkupi. Në fjalimin e tij, ai vuri në dukje se “shqiptarët
janë ngritur kundër qeverisë osmane, sepse po i humbin krahinat më të bukura”,
duke kërkuar nga të pranishmit të mos jepnin “më djemtë ushtarë”, por të rrinin
“në shtëpitë e tyre në pritmëri”139.
Disa burime të proveniencave të huaja, dëshmojnë se Jashar bej Shkupit i përkasin meritat më të mëdha për organizimin e pushtetit dhe të administratës
shqiptare në vend të asaj osmane gjatë periudhës dhjetor 1880 - mars 1881. Gjatë
asaj periudhe të qeverisjes së Shkupit nga Dega e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në
Shkup, fal angazhimit të këtij atdhetari të devotshëm, në bashkëveprim me
atdhetarët e tjerë të Shkupit e të krahinës së tij, pati aktivitet të frytshëm. Konsulli
anglez në Selanik e vinte në dijeni qeverinë e tij se pasi ishte vendosur pushteti i
Lidhjes Shqiptare në Shkup, kryeadministrator i ri i qytetit dhe i gjithë sanxhakut të
Shkupit i ngjashëm me atë të mytesarifit ishte vënë Jashar bej Shkupi, personalitet i
shquar i Lëvizjes Kombëtare i kësaj ane dhe luftëtar i devotshëm për autonominë e
Shqipërisë. Sipas konsullit të përmendur, Jashar bej Shkupi po udhëhiqte me sukses
Lëvizjen Shqiptare dhe “qeverisjen e qytetit, me ndihmën e Këshillit të Ri administrativ, me anëtarë që mbështesin kthesën historike të Lidhjes në Shkup e në trevën e
tij140.

137

FO 78/3316, Raport i konsullit anglez nga Selaniku nga informatat e agjentit të tij në Shkup, dt. 22 shkurt 1881,
dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Londër.
138
FO 78/3316, Raport i konsullit anglez nga Selaniku, dt. 20 shkurt 1881, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme
në Londër.
139
Prof. dr. S. Rizaj, vep. e cit., 176-177.
140
Po aty. Prof. dr. S. Rizaj, vep. e cit., 177.

34

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Më 4 janar të vitit 1881 në Shkup arriti një kontingjent i ushtrisë së Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit me Sylejman Vokshin në krye. Kjo datë gabimisht merret si
dita e çlirimit të Shkupit,141 sepse çlirimi i tij, siç u vërejt, u bë më 4 dhjetor, që do të
thotë një muaj më parë. S. Vokshi me ushtrinë e tij qëndroi disa ditë, apo rreth një
javë në Shkup, prej nga do t’i drejtohej Prishtinës. Më 8 janar, me rastin e ardhjes së
tij në Shkup, Jashar bej Shkupi organizoi një tubim të madh popullor që u mbajt
pranë njërës nga xhamitë e qytetit. Pas fjalimit, të cilin e mbajti komandanti i forcave të armatosura të Lidhjes, Jashar bej Shkupi kërkoi nga të pranishmit që të jepnin
besën se do t’ u bindeshin urdhërave të Lidhjes. Ata u betuan se njihnin vetëm
Lidhjen Shqiptare si autoritet të tyre dhe jo autoritetet osmane. Më pas, Jashar beu i
shoqëruar nga 40 burra të armatosur, shkoi në konak të mytesarifit, Tajar Pashas, i
cili ia kishte dalë që fshehurazi të hynte në qytet, me ndihmën e ushtarëve osmanë
të strehuar në Kala. Jashar beu ia komunikoi vendimin e Degës së Lidhjes Shqiptare
të Shkupit, se ai mund të qëndronte në konak, por me kusht që t’i zbatonte urdhërat e Lidhjes.142 Këtë njoftim e bënte të ditur edhe konsulli i përgjithshëm anglez në
Selanik, në raportin që ia dërgonte Ministrisë së Punëve të Jashtme në Londër.143
Jashar bej Shkupi do ta qeverisë me sukses Shkupin në periudhën dhjetor 1880
- gjysma e dytë e marsit 1881, gjithnjë me direktivat e Komitetit Qendror në
Prizren, rrjedhimisht Qeverisë së Përkohshme.144
Diplomatë e gazetarë të huaj pohojnë se gjatë qeverisjes së Shkupit nga Dega e
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, me Jashar bej Shkupin në krye, shkruajnë se në atë
qytet mbretëronin rendi e qetësia, madje vihej në dukje se kjo gjendje funksiononte
shumë më mirë se gjatë periudhës së qeverisjes osmane”.145 Këtë konstatim e kanë
bërë edhe diplomatë të huaj, si dhe gazetari anglez që i vizitoi atëkohë Shkupin dhe
Kosovën, Stjuart Glinne. Sipas tij, kundërvajtësit e rendit dhe të qetësisë ndëshkoheshin rreptësisht, u pezulluan gjakmarrjet, cuba dhe njerëz të tjerë jashtë ligjit nuk
bridhnin më të pandëshkuar, ndërsa “shtëpitë me nam të keq janë ngujuar dhe nëse
ndonjë shqiptar shkel urdhërat e saj ai bëhet objekt talljeje publike”,146 pohonte një
diplomat i huaj për këtë ngjarje.
Jashar bej Shkupi, në cilësinë e prefektit, një kujdes të veçantë ia përkushtoi
parandalimit të konfliktit ndëretnik në Shkup e në krahinat e tij mbi baza nacionale, duke marrë në mbrojtje minoritetin sllav të qytetit e të krahinës. Sipas konsullit
141

Historia e Popullit shqiptar II, 218; K. Frashëri etj.
Xh. Belegu, vep. e cit.
143
FO 78/3316, Raport i konsullit të përgjithshëm britanik në Selanik, dt. 11 janar 1981. dërguar Ministrisë së
Punëve të Jashtme në Londër.
144
PRO FO, Raport i konsullit britanik nga Selaniku, datë 16 dhjetor 1980, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme
në Londër.
145
Prof. dr. S. Rizaj, vep. e cit., 176, 177.
146
Prof. dr. Ramiz Abdyli, Jashar bej Shkupi.
142

35

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

anglez në Selanik, Blunt, krerët e Lidhjes (Shqiptare të Prizrenit R. A.) po ndiqnin
një politikë pajtuese kundrejt “banorëve të krishterë”.147 Edhe Jovan Haxhi Vasileviqi, shkencëtar serb i cili e vizitoi Shkupin pak vite më vonë, pohon se minoriteti
sllav i Shkupit, që ishte i lidhur me ekzarkatin bullgar, e kishte pranuar pushtetin e
Lidhjes në Shkup, pasi kishte marrë udhëzimet e drejtueseve më të lartë fetarë të tij
nga Stambolli148.
Nuk dihet se si ushtria osmane me Ibrahim pashën ia doli të hynte në qytetin e
Shkupit e në krahinën e tij. Këtë informacion ia dërgon konsullit anglez në Selanik
agjenti i tij sekret nga Shkupi149. Ai pohon se pasi kishin arritur dy trena me ushtarë
osmanë, me Ibrahim pashën në krye, ishte vënë lidhja me ushtrinë osmane që po
qëndronte në Kalanë e Shkupit dhe më 7 mars pashai osman ia doli të depërtojë në
Shkup e në krahinën e tij.150
Kristo Frashëri thotë se gabimi i Degës së Shkupit qëndronte në faktin se ajo
kishte lejuar të strehohej garnizoni osman në Kala. Mirëpo, kjo dukuri nuk ishte
karakteristike vetëm për degën e Shkupit. Në këtë formë, ushtria osmane gjeti strehim edhe në qytetet e tjera ku e mori pushtetin Lidhja Shqiptare e Prizrenit. Më 22
mars 1881 Jashar beu dhe 11 atdhetarë të shquar të Degës së Lidhjes së Prizrenit të
Shkupit e të krahinës së tij u arrestuan në pabesi nga Ibrahim Pasha. Ata u ftuan në
bisedime nga ky pasha dinak. Pasi u bindën që t'i linin armët në korridorin e
konakut të prefektit, ndërhyri me shpejtësi njësiti special i ushtrisë osmane të Vilajetit të Kosovës, i cili, në kohën kur drejtuesit e Degës së Shkupit po hynin në
konak, ishte fshehur prapa mureve të Kalasë së qytetit. Pas çarmatosjes ata u kapën,
iu vunë prangat e hekurit, në këmbë e duar dhe nën përcjelljen e njësitit të përmendur ushtarak u dërguan me tren në Selanik dhe më tej u internuan në kështjellën
famëkeqe të Rodosit, në detin Egje. Arrestimi i këtyre atdhetarëve, me Jashar beun
në krye, përbën përmbylljen e kapitullit të Epokës së Degës së Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit në Shkup. E shohim të arsyeshme të vëmë re se shumë diplomatë të huaj
të akredituar në qytetet shqiptare e vlerësonin Degën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Shkup si njërën ndër vatrat më të rëndësishme të qëndresës dhe të aktivitetit
që dëshmoi ajo gjatë gjithë periudhës së veprimtarisë së kësaj organizate politikeushtarake. Edhe Xhafer Belegu151 e vlerëson lartë rolin e Degës së Lidhjes Shqiptare
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të Shkupit, e cila, sipas tij, ngjitej në krye të degëve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
krahas degëve të Pejës e të Prizrenit.152
Do të na lejohej të konstatonim se sukseset që i radhiti Dega (nënkomiteti) e
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në krahinën e Shkupit, gjatë Epokës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, pa dyshim se një meritë e veçantë i përshkruhet atdhetarit e kryedrejtuesit të saj - Jashar bej Shkupit. Mund të konstatohet se Jashar bej Shkupi,
duke qenë drejtues i Degës (nënkomitetit) të Lidhjes së Shkupit, Dega (apo Komiteti) e Shkupit, ishte e palëkundur në zbatimin e vendimeve të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe i qëndroi besnike platformës e kërkesave programatike autonomiste të saj. Në këtë kuadër ajo kreu me sukses detyrat
e besuara nga Qeveria e Përkohshme e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, me Ymer
Prizrenin në krye, që u formua në shkurt të vitit 1881, kur Abdyl Frashëri në
fjalimin e tij të zjarrtë, siç e vlerëson një diplomat i huaj153, i emocionoi të pranishmit e ndër ta edhe Jashar bej Shkupin, njëri nga pjesëmarrësit e kësaj ngjarjeje me
interes të veçantë kombëtar.
Mund të thuhet, me të drejtë, se bazuar në shumë dokumente të kohës me të
cilët disponojnë diplomatë të huaj të akredituar në viset etnike shqiptare, Shkupi
ishte ndër qytetet e para të çliruara nga administrata osmane, ndërsa figura qendrore e tij ishte prefekti i parë shqiptar i këtij qyteti, Jashar bej Shkupi. Nuk ka dyshim
se figura e tij do të shëmbëllejë gjatë gjithë Epokës së veprimtarisë së Degës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Shkup, në krahinën e tij të gjerë, duke lënë kështu gjurmë të pashlyeshme në kujtesën historike të popullit shqiptar të trevave lindore
shqiptare. Nuk ishte e rastit që Dega (nënkomiteti) e Lidhjes së Shkupit nga shumë
analistë të kohës dhe në burime të proviniencave të ndryshme vlerësohet si njëra
nga degët më të fuqishme të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
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Rezyme
Jashar bej Shkupi, i cili vinte nga një familje me traditë atdhetarie shkupjane,
hyri në radhët e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit që nga themelimi i saj. Ai, me atdhetarë të Shkupit e të rretheve, ngriti Degën apo Komitetin e Lidhjes në Shkup. Nga
viti 1879 u radhit përkrah forcave radikale të Degës së Shkupit dhe e përfaqësoi atë
në disa kuvende të Këshillit qendror të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Kështu,
Jashar bej Shkupi qeverisi me Shkupin, në cilësinë e prefektit dhe kryetarit të Degës
nga 4 dhjetori i vitit 1880 deri më 23 mars 1881. Ai shtiu në dorë administratën osmane në qytet e në rrethe dhe përgatitej për organizimin e luftës së armatosur kundër pushtuesve osman. Ai e qeverisi Shkupin, duke mbajtur në një nivel të kënaqshëm rendin në atë qytet, për çka flasin edhe diplomatët e huaj. Mirëpo, atij iu kurdis kurthi nga Ibrahim Pasha dhe në pabesi, më 23 mars 1881, me 11 anëtarë të
tjerë të kësaj dege, arrestohen dhe dërgohen në kazamatin e Rodosit.
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SKËNDER ASANI

VEPRIMTARIA ATDHETARE E
JOSIF BAGERIT SIPAS GAZETËS BULLGARE
“AVTONOMIJA”
Kontributi i krahinës së Rekës për çështjen kombëtare ka qenë i jashtëzakonshëm. Nga kjo krahinë kanë dalë personalitete kombëtare të shquara, siç është edhe
rilindësi ynë, Josif Bageri. Për fat të keq, kjo krahinë nga shqiptarët është lënë pas
dore dhe nuk i kanë kushtuar vëmendje të duhur rëndësisë që ka ajo në historinë
tonë të përbashkët. Këtë mangësi të shqiptarëve e kanë shfrytëzuar ndër shekuj me
mjeshtëri sllavët (bullgarët e serbët, dhe pas vitit 1945 edhe maqedonasit), të cilët
duke shfrytëzuar përkatësinë fetare të shqiptarëve, me masa të ndryshme dhe me
presione, e kanë synuar konvertimin e kësaj popullsie autoktone shqiptare në sllave.
Veprimtaria atdhetare e Josif Bagerit në Sofje është pasqyruar realisht nga mediet e
shkruara. Veçojmë këtu gazetën ditore “Avtonomija”154, e cila botohej në Sofje, që
publikonte artikuj e memorandume të përgatitura nga Josif Bageri. Në këtë shkrim
po paraqesim vetëm disa pjesë të veprimtarisë atdhetare të Josif Bagerit, të pasqyruara në këtë gazetë. Në një nga numrat e gazetës bullgare “Avtonomija” të datës 30
gusht 1898, u botua i plotë fjalimi i Josif Bagerit, i mbajtur para mërgatës shqiptare
në Sofje. Që në fillim të fjalimit, Josif Bageri pohon “përderisa kam frymë, kam
shpresë”. Pastaj më tej ai thekson se ka shpresë të madhe jo vetëm te vetja, te patriotët e pranishëm në sallë, por edhe tek e gjithë mërgata shqiptare në Evropë. Ai
shprehet: “... duke u bazuar në të kaluarën e lavdishme të atdheut tonë, dëshiroj që
atë ta shohim të lirë, të zhvilluar dhe të prosperueshëm, që t’ia kenë lakmi Evropa,
por edhe bota në tërësi”.155
Më tej vazhdon: “Të nderuar vëllezër shqiptarë, cili është ai faktor që mund të
na bashkojë, të na bëjë një, përveçse Shqipëria dhe se bashkimin e popullit mund ta
arrijmë vetëm me patriotizëm. Dikujt i duket i çuditshëm bashkimi i shqiptarëve.
Kur kuptuan formimin e shoqërisë “Dëshira”, këta zëra kundër shqiptarëve dhe Shqipërisë u neutralizuan”156. Ai foli për çështje që ishin shumë të rëndësishme, ndër të
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tjera, edhe për këtë shoqëri. Shoqëria, sipas tij, në veprimtarinë e vet kishte për
synim disa çështje kombëtare. Si hap të parë kishte bashkimin e shoqërive në tërë
Shqipërinë, pastaj si çështje të dytë e kishte hapjen e shkollave në gjuhën shqipe, si
dhe bashkimin e Arnautllukut (Shqipërisë). Shoqëria “Dëshira” u themelua më 1
dhjetor 1893, kurse motoja e saj ishte: “Fëmijë, të rritur dhe pleq të bashkohemi
rreth luftës për atdheun! “ Më tej, në këtë fjalim J. Bageri thekson se ilirët dhe
trakasit janë popujt më të vjetër të Ballkanit dhe për këtë arsye shqiptarët kanë
argumentin historik për ta pasur shtetin e tyre kombëtar. “Le të shpresojmë se një
ditë do t’i shohim shqiptarët dhe Shqipërinë, të integruar me popujt e pjesës së zhvilluar evropiane. Ne si popull, për gjashtë shekuj, edhe pse kemi qenë të paarsimuar,
prapëseprapë kemi arritur që të ruajmë gjuhën dhe kjo na bën të fortë që t’i bëjmë
ballë çdo stuhie. A e di kjo Evropë e përparuar se kush e ka shpëtuar dhe se kjo
Evropë që është sot është fal kryetrimit të shqiptarëve, Gjergj Kastriotit Skënderbeut”157- u drejtohet ai pjesëmarrësve në mbledhje. Në një artikull të 18 shtatorit
1898, me titull “Отъ едно писмо”, jepet gjerësisht përmbajtja e një letre. Në fillim i
mëshohet faktit se shoqëria shqiptare që funksionoi me sukses prej disa vitesh në
kryeqytet (Sofje), në ato ditë kishte ardhur para shuarjes së saj (para vdekjes së saj).
Anëtarët më të devotshëm kishin paralajmëruar se do të jepnin dorëheqjen dhe
kërkonin që të mbahej Kuvendi i Përgjithshëm i Shoqërisë, ku do të shqyrtohej
situata e krijuar. Në këtë letër më tej thuhet se këta anëtarë në kërkim të dorëheqjes,
në Kuvendin e Përgjithshëm të Shoqërisë do të kërkonin largimin e kryetarit dhe
vënien në krye të saj të një personi që gëzonte autoritet e që kishte virtyte kombëtare. Dorëheqjet u bënë më 6 shtator nga anëtarët më të devotshëm të shoqërisë: Josif
Bageri, nënkryetar i shoqërisë, Kristo P. Luarasi, A. Shkoba etj. Shkaqet për dorëheqje i panë te kryetari i shoqërisë D. Popov, i cili me veprimet e një politike bizantine të udhëheqjes, kishte synuar përçarjen e kolonisë shqiptare. D. Popovin e
mbështesnin një grup i vogël prej 4-5 personash, të cilët s’kishin të bënin fare me
shqiptarët dhe Shqipërinë dhe dëshironin që me anë të patriotizmit të rrejshëm të
përfitonin personalisht të mira materiale.158
Në njërën nga mbledhjet e shoqërisë, kryetari i saj D. Popov ishte prononcuar
se populli shqiptar ishte i detyruar që të bashkëpunonte me grekët për t’i arritur
synimet e veta. Josif Bageri polemizoi ndaj prononcimit të D. Popovit dhe këmbëngulte: “Ne shqiptarët jemi shumë të shqetësuar e të irrituar nga kjo deklaratë. E
vërteta është krejt e kundërt, se historia na mëson që në periudha të ndryshme Greqia
ka qenë kundër interesave tona. Sa po shohim një anëtar të shoqërisë sonë që po
trumbeton se Greqia është ajo që po na mbrojtka interesat e Shqipërisë, por kjo është
157
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vetëm hipokrizi dhe një tradhti nga ana e z. D. Popov ndaj vendlindjes së vet, Shqipërisë”. Anëtarë të tjerë të shoqërisë mbështetën këtë fjalim dhe deklaruan se duhej të
kishte urgjentisht rizgjedhje. Të gjithë anëtarët e shoqërisë e mbështesnin moralisht
dhe materialisht veprimtarinë atdhetare të Josif Bagerit me shokë.159 Më 28 nëntor
1898, korrespodenti i kësaj gazete në Kostandinopojë (Stamboll) informonte se më
25 nëntor në këtë qytet, pa asnjë paralajmërim, ishin arrestuar Sim. Iv. Bageri, Todor.
Iv. Bageri dhe Em. Iv. Bageri, të gjithë me prejardhje nga Nistrova e Shqipërisë.
Korrespodenti, në vazhdim të raportit të tij, theksonte: “Burgosja e tyre e papritur na
ka shqetësuar tej mase, sepse ata janë nga kolonia shqiptare dhe janë njerëz shumë të
ndershëm. Pasi u arrestuan, ata u rrahën brutalisht me shkopinj dhe iu shkaktuan
lëndime të rënda. Vetëm të nesërmen kuptuam se cili ishte shkaku i arrestimit, ata
akuzoheshin se gjatë vizitës Kostandinopojës kanë bërë agjitacion te shqiptarët e
këtushëm për ta përgatitur një kryengritje të përgjithshme në pranverë në Shqipëri,
për t'ia thyer përfundimisht kryet tiranit. Mirëpo, policia, pa asnjë dëshmi bindëse, po
i mban nën arrest. Ku janë Fuqitë e Mëdha evropiane për të ndikuar në lirimin e tyre
dhe kur ndodh kjo padrejtësi në kryeqendrën e Perandorisë Osmane, çka mbetet për
në provincat e largëta? “160
Kjo gazetë, po më 28 nëntor të vitit 1898, boton një artikull tjetër me titull
“Allbanski Otdell”, ku përshkruhet veprimtaria atdhetare e kolonisë shqiptare në
Sofje. Që nga viti 1893 shoqëria “Dëshira” luajti rol të rëndësishëm në botimin e
teksteve shkollore në gjuhën shqipe dhe Sofja ishte shndërruar në të vetmen rrugë
lidhëse për të futur librat në Shqipëri. Po ashtu, kjo shoqëri dha një kontribut të
çmuar për orientimin e drejtë të Lëvizjes Kombëtare për ta çliruar Shqipërinë nga
zgjedha osmane dhe për ta penguar propagandën asimiluese të shteteve fqinje. Nuk
është e rastësishme që Josif Bageri më 28 nëntor 1898, në orën 8 të mbrëmjes,
mbajti Kuvendin themelues të shoqërisë (Bashkimi). Kjo datë dhe emri i shoqërisë
u zgjodhën pikërisht për të kujtuar dhe për të simbolizuar të madhin Skënderbe për
dy çështje: simbolika e parë lidhej me datën 28 nëntor 1443, kur në Krujë u hoq
flamuri osman dhe u ngrit flamuri i Kastriotëve me shqiponjën dykrerëshe. Simbolika e dytë kishte të bënte me faktin se Skënderbeu, për të parën herë, i bashkoi
shqiptarët për të luftuar dhe krijoi shtetin mesjetar shqiptar në Evropë.161 Me iniciativën e Josif Bagerit, por edhe me përkrahjen nga shoqëria “Bashkimi”, më 13 dhjetor të vitit 1898, u vunë themelet e shkollës në gjuhën shqipe. Kjo shkollë filloi mësimin me 40 nxënës, numër ky që vinte duke u rritur dhe, sipas parashikimeve të
nismëtarëve të hapjes së kësaj shkolle, numri i nxënësve do të arrinte në 200.162
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Josif Bageri do të botonte një proklamatë të shoqërisë shqiptare “Bashkimi”, ku
thuhej se më 20 dhjetor, ditë e diel, në orën 2 të mesditës, do të mbahej Kuvendi, në
selinë e shoqërisë në rrugën “Vitoshka”, ku do të diskutohej për zgjidhjen e disa
lëvizjeve shoqërore dhe për këto arsye sugjeroi që të gjithë anëtarët të merrnin pjesë
në kohën e duhur.163 Gazeta “Avtonomija”, me këmbënguljen e Josif Bagerit, më 30
qershor të vitit 1899, riboton Memorandumin e shqiptarëve drejtuar Konferencës
së Paqes në Hagë, i cili ishte publikuar më parë në gazetën “Ла Либерте”164. Në
brendinë e këtij memorandumi, u ishte kushtuar theks i veçantë synimeve të
shqiptarëve për emancipim, për çlirim nga Perandoria Osmane dhe për orientim
kah vlerat evropianoperëndimore.165

Numrat në vijim të kësaj gazete nuk na japin të dhëna për rrjedhën e këtij tubimi; Албански Отдъл,
Автономия, бр. 19, София, 28. 12. 1898, f. 21.
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Rezyme
Programi i shoqërisë “Bashkimi” kishte për synim që të bashkojë rreth vetes
gjithë potencialin kombëtar në luftën për çlirim dhe bashkim kombëtar. Josif Bageri, në fjalën e rastit të Kuvendit themelues, theksoi se shqiptarëve në këtë periudhë
u duhet ngritje e vetëdijes kombëtare si parakusht i domosdoshëm për të pasur
shtetin e tij kombëtar dhe se shoqëria “Dëshira” duhej të angazhohet që këtë ideal
ta ketë parim kryesor në agjendën e saj të veprimit. Përgjithësisht, mund të përfundohet se kontributi i Josif Bagerit dhënë emancipimit të përgjithshëm kombëtar
shqiptar ishte i madh, ndërsa një dimension tij pasqyrohet denjësisht në faqet e
gazetës bullgare “Avtonomija”.
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FEHARI RAMADANI

QËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ
ÇËSHTJES SHQIPTARE
GJATË VITIT 1912
“Ne të gjithë kemi fe Perëndinë
dhe nënë e atë Shqipërinë...“
Naim Frashëri
Përfundimi i sundimit osman në Gadishullin Ballkanik ishte ndër temat më të
rrahura në qarqet diplomatike vjeneze, duke filluar nga fundi i shek. XIX. Diskutimet për këtë çështje do të shtohen sidomos në fillim të dhjetëvjeçarit të dytë të
shek. XX. Në atë kohë do të rriten edhe përpjekjet e shteteve ballkanike për të
pushtuar territoret evropiane të Perandorisë së sulltanëve. Mirëpo, në Vjenë, opinionet ishin të ndara lidhur me qëndrimin që duhej mbajtur në rast se do të ndodhte
diçka e tillë. Qarqet ushtarake, mendonin se Austro-Hungaria duhej të ndërhynte
dhe të merrte pjesë në ndarjen e territoreve, kurse në anën tjetër qëndronte Ballhausplatzi∗, që mendonte të ndërtonte politikën ballkanike mbi tri elemente:
mospërzierje në luftë, ndarjen e territoreve midis shteteve ballkanike dhe krijimi i
një Shqipërie të pavarur, por të lidhur me Vjenën166.
Rritja e interesimit të Austro-Hungarisë për Shqipërinë i bindi rrethet e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare se pikërisht nga Austro-Hungaria duhej pritur ndihma më
efikase, për zgjidhjen e çështjes kombëtare167.
Drejtuesit e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare shpresonin se ndihma e jashtme do
të vinte, në radhë të parë, nga Austro-Hungaria. Kjo është edhe arsyeja pse kontaktet më të shumta, sidomos në tre-katër vjet para Shpalljes së Pavarësisë, Ismail
Qemali dhe atdhetarë të tjerë i patën me përfaqësuesit zyrtarë të Perandorisë së
Dyfishtë në kryeqytete të ndryshme të Ballkanit dhe të Evropës. Gjatë viteve 1909,
1910 dhe 1911, ata zhvilluan disa herë bisedime me përfaqësues të autorizuar të
Vjenës, në të cilat shtruan haptazi çështjen e shkëputjes së Shqipërisë nga Perando∗

Ballhausplatz - ishte Ministria e Punëve të Jashtme e Austro-Hungarisë.
Puto, A. 1978. Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912-1914, Tiranë, 8 Nëntori, f. 89-90.
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ria Osmane dhe u përpoqën të ndikojnë për një angazhim më të madh e më të qartë
të Austro-Hungarisë në favor të pavarësisë shqiptare.
Megjithëse, Austro-Hungaria deklarohej publikisht se ishte kundër kryengritjeve shqiptare dhe i porosiste krerët e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare që të drejtat e
tyre të kërkonin t’i realizonin nëpërmjet rrugës paqësore dhe në kuadër të shtetit
osman, në ndonjë rast, ajo fshehurazi dërgonte armë në Shqipëri dhe në kontaktet,
që përfaqësuesit e saj kishin me ata osmanë, kërkonin që Porta e Lartë të mbante
qëndrim më të butë ndaj shqiptarëve. Qeveria e Vjenës i konsideronte shqiptarët si
një elementë shumë të rëndësishëm, kundër politikës pansllaviste të Rusisë.
Në përpjekje për ta organizuar një kryengritje të përgjithshme, prijësit e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare ishin të vetëdijshëm se nevojitej që të siguronin të paktën
përkrahjen e një fuqie të madhe, në mënyrë që përpjekjet e tyre të kurorëzoheshin
me sukses. Ishte koha kur shtetet ballkanike negocionin për themelimin e aleancës
ballkanike. Prandaj, në Shkup, Selanik, Manastir, Prizren e Janinë, personalitete
shqiptare do t’u drejtohen konsujve britanikë dhe austro-hungarezë për të siguruar
mbështetjen e tyre materiale, ushtarake, politike dhe morale për kryengritjen që do
të shpërthente. Mirëpo, asnjëra nga ato fuqi nuk u tregua e gatshme ta mbështeste
autonominë e Shqipërisë, me anë të luftës së armatosur. Njëri nga udhëheqësit më
të shquar të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, Hasan Prishtina, i kishte deklaruar konsullit austro-hungarez në Selanik, Kral, në një takim që zhvilloi me të, më 5 janar
1912168, se shqiptarët nuk do të hiqnin “dorë nga kërkesa për jetësimin e një ekzistence më të mirë kombëtare dhe duhej të synonin për autonomi”. Kur ai ia shtroi pyetjen konsullit nëse shqiptarët mund të shpresonin të paktën në një përkrahje energjike diplomatike nga Vjena për sigurimin e të drejtave të tyre ose “të një autonomie”, përgjigjja ishte se shqiptarët, për shkak të rrethanave të brendshme e të jashtme, duhej të këmbëngulnin që shpëtimin e kombit ta kërkonin me anë të rrugës së
evolucionit dhe jo të revolucionit. Ndërkohë, Vjena zotohej se nuk do të lejonte që
“një fuqi e madhe të vendosej në territorin shqiptar”169.
Fehim bej Zavalani, njëra nga figurat e shquara të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare në Vilajetin e Manastirit, në janar të vitit 1912, iu drejtua, në emër të Komitetit të
Fshehtë Shqiptar, konsullit austro-hungarez në Selanik, Kral dhe kërkoi ndihmën e
Vjenës për kryengritjen shqiptare që do të shpërthente. Përgjigjja ishte e ngjashme
me atë që iu dha Hasan Prishtinës në Selanik170.
Abdyli, R., Hasan Prishtina, Prishtinë, Rilindja, 1990, f. 57.
Abdyli, R., Lëvizja Kombëtare Shqiptare 1911-1912, Libri 2, Prishtinë, Instituti i Historisë, 2004, f. 155-156;
Historia e popullit shqiptar, vëllimi i dytë, Rilindja Kombëtare, Vitet 30 të shek. XIX-1912, 2002, Tiranë, Toena, f.
464.
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të sjella nga Arkivi Shtetëror në Vjenë dhe të përkthyera në gjuhë gjuhën shqipe, Vj. 22-2-218. (Më tej: AIH, Vj... ).
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Ballhausplatzi i bëri një vërejtje konsullit në Selanik lidhur me qëndrimin që ai
kishte mbajtur në një takim me Hasan Prishtinën, në ditët e para të janarit të
1912-s. Shefi i ri i diplomacisë vjeneze, Berchtoldi*, i cili kishte marrë drejtimin e
Ministrisë së Jashtme pas vdekjes së Aehrenthalit, në shkurt të atij viti, e qortonte
sidomos konsullin për atë pjesë të bashkëbisedimit, në të cilën ai, duke iu përgjigjur
pyetjes së përfaqësuesit shqiptar mbi qëndrimin që do ta mbante Austro-Hungaria
në rast të një kryengritje të re shqiptare, me pakujdesi kishte deklaruar se “ne do të
shfaqim simpatitë tona (për shqiptarët - F. R.) edhe në atë rast (zhvillimit të kryengritjes - F. R.) me njëfarë mënyre”. Ministri e udhëzonte konsullin që në një takim
të dytë t’i thoshte haptazi Hasan Prishtinës se “çdo lëvizje kryengritëse shqiptare do
të bëhej au risque et péril∗ të pjesëmarrësve”. Këtë vijë këshillohej ta mbante edhe
me udhëheqës të tjerë shqiptarë171. Interesi i Austro-Hungarisë, thuhej më tej në
udhëzim, ishte “ruajtja e kombit shqiptar dhe e territorit të tyre të trashëguar”, fuqizimi i tij, si dhe ngritja në “fushën kulturore dhe ekonomike”, të cilat mund të realizoheshin në kuadër të shtetit osman, me anën e “këshillave miqësore e konfidenciale” që Vjena i kishte dhënë dhe do të vazhdonte t’ia jepte Portës. Lëvizjet
kryengritëse të viteve të fundit, sipas ministrit të Jashtëm, kishin penguar
“përparimet kulturore dhe ekonomike” të popullit shqiptar due kishin “paralizuar”
përpjekjet e Qeverisë austro-hungareze për të ndihmuar në këtë drejtim. Ministri e
udhëzonte konsullin që në takimet e ardhshme me drejtuesit shqiptarë, t’ua bënte
të qartë se “shpëtimi i kombit nuk mund të arrihet me anën e revolucionit, por me
evolucion”172. Qeveria austro-hungareze, edhe në fillim të vitit 1912, vazhdonte të
kërkonte nga shqiptarët, që t’i përqendronin përpjekjet në zhvillimin e tyre kulturor dhe ekonomik, që, sipas saj mund të arrihej në kuadër të shtetit osman. Vjena
kërkonte nga drejtuesit shqiptarë të hiqnin dorë nga kryengritjet e armatosura
kundër Perandorisë Osmane, sepse ato, sipas saj, dëmtonin interesat kombëtare të
vetë shqiptarëve. Sipas diplomatëve vjenezë, zhvillimi kulturor dhe ekonomik i
Shqipërisë ishte kusht i domosdoshëm në rrugën e sigurimit të autonomisë, ose të
pavarësisë së Shqipërisë. Nuk mund të kishte një shtet autonom ose të pavarur
shqiptar, pa arritur paraprakisht një nivel kulturor dhe ekonomik.
Raport i konsullit austro-hungarez në Selanik, Kral për ministrin e Jashtëm, Aehrenthal. Selanik, 18 janar 1912;
Abdyli, R., vep. e përm., Libri 2, f. 156.
*
Leopold Berchtold (1863-1942). Pas vdekjes së Aehrenthalit, më 17 shkurt 1912, mori postin e ministrit të
Jashtëm të Austro-Hungarisë. Përkrahës kryesor i krijimit të Shqipërisë, autor i ultimatumit kundër Serbisë më
1914. Ishte i vendosur të mos i bëheshin lëshime territoriale Italisë. Dha dorëheqje, më 15. I. 1915, për shkak të
përfundimit pa sukses të bisedimeve me Italinë. Pas shpërbërjes së Austro-Hungarisë do të tërhiqet nga jeta
politike.
∗
Me rreziqet dhe pasojat për pjesëmarrësit.
171
Puto, A., Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912-1914, Tiranë, 1978, 8 Nëntori, f. 96.
172
AIH, Vj. 22-1-1830. Kopje e një urdhri sekret nr. 311, i ministrit të Punëve të Jashtme, për konsullin në Selanik,
Kral. Vjenë, 25 janar 1912; Puto, A. Pavarësia shqiptare..., f. 96-97.
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Monarkia Austro-Hungareze nuk e përkrahu idenë e zhvillimit të një kryengritje shqiptare edhe nga shkaku se qarqet politike të Serbisë dhe Malit të Zi përpiqeshin t’i përfitonin krerët e Lëvizjes Shqiptare në Kosovë, gjë që binte në
kundërshtim me politikën e ndjekur nga Qeveria e Vjenës në Gadishullin Ballkanik. Ajo ishte e interesuar t’i thellonte mosmarrëveshjet shqiptaro-serbe, prandaj
zhvilloi një aksion në Stamboll, duke kërkuar nga Porta e Lartë që ndaj shqiptarëve
të ndiqte politikën e lëshimit, në mënyrë që të mos u jepte atyre pretekst për një
kryengritje të re173, e cila sipas qarqeve politike vjeneze, ishte në kundërshtim me
interesat si të shqiptarëve ashtu edhe të Perandorisë Osmane.
Megjithatë, drejtuesit e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare mendonin ndryshe nga
këshillat që ua jepnin diplomatët austro-hungarezë. Ndonëse ata nuk arritën ta
siguronin mbështetjen e Qeverisë vjeneze për fillimin e kryengritjes së përgjithshme, atdhetarët shqiptarë nuk hoqën dorë nga një ide e tillë. Në shpërthimin e
kryengritjes, veç të tjerash ndikoi edhe dhuna që ushtruan xhonturqit gjatë
zgjedhjeve parlamentare në fillim të vitit 1912. Turqit e rinj arritën t’i fitonin
zgjedhjet si rezultat i mjeteve të ndryshme që përdorën: ryshfetit, mashtrimit e deri
edhe ndjekjet policore. Si rezultat i këtyre masave, në parlamentin e ri nuk u zgjodh
asnjëri nga ish-deputetët e opozitës, si Ismail Qemali, Hasan Prishtina etj. Masat e
marra nga xhonturqit dhe rezultatet e zgjedhjeve e acaruan edhe më shumë gjendjen në Shqipëri. Përpjekjet për organizimin e kryengritjes vazhduan deri në mesin e
prillit, kur filluan përleshjet e armatosura ndërmjet popullsisë shqiptare të Malësisë
së Gjakovës dhe forcave osmane. Luftimet ndërmjet kryengritësve dhe forcave
qeveritare vazhduan edhe në muajt që pasuan derisa kryengritësit arritën ta
çlironin Shkupin, më 12 gusht 1912. Në qendër të bisedimeve, që Hasan Prishtina i
zhvillonte me përfaqësuesit e Qeverisë osmane për ndërprerjen e kryengritjes, qëndronte kërkesa për autonominë e Shqipërisë. Pas shumë hezitimesh, më në fund,
më 18 gusht, Porta e Lartë shpalli se kishte pranuar memorandumin e Hasan Prishtinës, ndonëse me disa ndryshime jo pa rëndësi. Megjithëse, kryengritja e përgjithshme përfundoi pa i arritur objektivat e caktuar, ajo përgatiti terrenin për shpalljen
e pavarësisë174.
Qeveria austro-hungareze e shihte me shqetësim përkeqësimin e gjendjes në
Shqipëri. Përfaqësuesit e Aehrenthalit, ndërsa u jepnin sigurime shqiptarëve se
Austro-Hungaria nuk do ta lejonte copëtimin e Shqipërisë nga shtetet e interesuara175, në anën tjetër Lëvizja e armatosur në Shqipëri dhe sidomos mundësia e ndërhyrjes së Fuqive të Mëdha dhe të shteteve fqinje, në “zgjidhjen” e çështjes ballkaCana, Z., Lëvizja Kombëtare në Kosovë, Tiranë, 1982, f. 189; Gjermeni, S., art. i përm., f. 74.
Historia e popullit shqiptar…, 2002, f. 491-492, 494-496.
175
Prela, Z., Problemi shqiptar dhe politika austro-hungareze (1897-1912), 1962, Në Mbi Lëvizjen Kombëtare
Shqiptare, (Përmbledhje studimesh kushtuar 50-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë). Tiranë, f. 150.
173
174
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nike, e preokuponin Austro-Hungarinë. Për t’i ulur tensionet ndërmjet shqiptarëve
dhe Qeverisë osmane Vjena ndërhyri pranë Portës së Lartë. Ajo udhëzonte përfaqësuesin e saj në Stamboll që ta këshillonin Qeverinë osmane, që kjo e fundit të evitonte çdo agresion ushtarak kundër shqiptarëve. Sipas diplomatëve të Ballhausplatzit e vetmja rrugë për të vendosur qetësinë dhe rregullin në Shqipëri ishte
“akordimi i koncesioneve lehtësuese të një administrate”, e cila do t’i kishte “parasysh karakteristikat lokale (kombëtare - F. R.)” dhe në këtë mënyrë do të shmangshin edhe “konsekuencat e paparashikueshme”176.
Austro-Hungaria kishte frikë se kryengritjen do ta shfrytëzonin shtetet ballkanike për copëtimin e territoreve që ende ishin nën Perandorinë Osmane177. Vjena
ishte e interesuar që të ruhej status quo-ja në Ballkan, prandaj ajo iu përmbajt me
korrektësi asnjanësisë. Për Qeverinë e Vjenës e vetmja rrugë për vendosjen e qetësisë në Shqipëri ishte njohja e disa të drejtave shqiptarëve178 nga ana e Portës së Lartë.
Realisht, Perandoria e Dyfishtë kishte interes ta përkrahte kryengritjen shqiptare, por nuk e ndjente veten ende të përgatitur për t’u përballur në një luftë me
Rusinë dhe shtetet ballkanike, nga njëra anë, por ishte edhe rivaliteti me Italinë, nga
ana tjetër. Prandaj, ajo kufizohej në ruajtjen e status quo-s në Perandorinë Osmane
dhe në Shqipëri dhe frenimin e konflikteve, duke përkrahur zhvillimin e arsimit
shqiptar179 dhe të kulturës shqiptare.
Qëndrimi i Vjenës ndaj kryengritjes së përgjithshme, megjithatë, ndryshonte
nga ai i Fuqive të tjera të Mëdha. Konsujt e saj, të akredituar në qendrat shqiptare,
ndiqnin me vëmendje zhvillimin e ngjarjeve. Kështu, konsulli austro-hungarez u
transferua nga Vlora në Berat, qendër e kryengritjes në Jug dhe i inkurajonte aspiratat shqiptare180. Italia pohonte se nga Vjena vinin armë për shqiptarët, më 1912181.
Gjithashtu, sipas studiuesit Albert Mousset, Austro-Hungaria u dërgonte armë
kryengritësve në Shqipëri182. Më 13 gusht, menjëherë pasi kryengritësit kishin çliruar Shkupin∗, ministri i Jashtëm i Austro-Hungarisë, Berchtold, i quajti të arsyeshme 14 kërkesat e shqiptarëve, të përmbledhura në Memorandumin e Hasan Prishtinës dhe bëri përpjekje që ato të përkraheshin edhe nga Fuqitë e tjera të Mëdha.
Berchtoldi u propozoi Fuqive të Mëdha që të ndërmerrnin një hap kolektiv në
176

Po aty, f. 173, 174.
Rahimi, Sh., Lufta e shqiptarëve për autonomi (1897-1912), Prishtinë, 1978, Rilindja, f. 212.
178
Gjermeni, S., Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj Kryengritjes së vitit 1912. Në Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e
shtetit shqiptar gjatë shek. XX, (Përmbledhje studimesh). Tiranë, 2008, f. 75.
179
Ermenji, A., Vendi që zë Skënderbeu në historiografinë e Shqipërisë, Botim II, Tiranë, 1996, f. 303.
180
Skendi, S., Mendimi politik dhe veprimtaria kryengritëse shqiptare 1881-1912 (Përkthyer prej Sejfi Protopapës).
New York, 1958, f. 31.
181
Poincaré, R., Lufta e parë dhe e dytë Ballkanike si dhe konferenca e Londrës (1912-1913). Shkup-PrishtinëTiranë: Logos A, 2006, f. 91.
182
Mousset, A., Shqipëria përballë Europës (1912-1929). Tiranë, Dituria, 2004, f. 11.
∗
Më pas kryengritësit shqiptarë, çliruan Kumanovën, Preshevën, Tetovën etj.
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Stamboll për të kërkuar zbatimin e politikës së decentralizimit, e cila do t’i përshtatej gjendjes etnike reale në Perandorinë Osmane. Ai kërkoi gjithashtu që të këshilloheshin qeveritë ballkanike nga Fuqitë e Mëdha për të mbajtur një qëndrim
paqësor. Kjo ndërmarrje diplomatike e Vjenës kishte për qëllim të detyronte Stambollin t’i përkrahte kërkesat shqiptare dhe ta parandalonte ndërhyrjen e shteteve
ballkanike. Mirëpo, propozimi i Vjenës nuk gjeti mbështetje te partnerët e saj evropianë. Kundër propozimit të Berchtoldit u shprehën edhe monarkitë ballkanike, të
cilat u deklaruan se zbatimi i politikës së decentralizimit do të çonte në krijimin e
Shqipërisë autonome dhe se ato “shqetësoheshin” në këtë rast për fatin e bashkatdhetarëve të tyre në Perandori183. Qeveria osmane, nga ana tjetër, e konsideronte propozimin e ministrit të Jashtëm austro-hungarez si ndërhyrje të huaj në punët e
brendshme të shtetit osman184.
Propozimi i Vjenës u kundërshtua ashpër nga qeveria franceze, e cila atëkohë
mbante qëndrim antishqiptar. Sipas kryeministrit të atëhershëm të Francës, Raymond Poincaré, nënshtetasit osmanë me kombësi bullgare, serbe dhe greke e
“vlerësojnë si të papranueshëm me interesat e tyre kombëtare” dhënien shqiptarëve
të privilegjeve të veçanta; ideja e kontit Berchtold do ta nxiste “përplasjen e kombësive” dhe copëtimin e Turqisë Evropiane, konsideronte ai. Ato të drejta që qeveria
osmane do të vendoste vetvetiu t’ua jepte shqiptarëve, Qeveria franceze do ta
këshillonte që po me atë vullnet t’u bënte lëshime përkatëse ose të ngjashme serbëve, bullgarëve dhe grekëve. Kjo ishte përgjigjja që Poincaré i jepte kërkesës së
Berchtoldit për të ndërhyrë bashkërisht pranë Portës së Lartë për t’ua bërë disa
lëshime shqiptarëve. Në veprën e tij mbi Luftërat ballkanike dhe Konferencën e
Londrës, Poincaré, ndër të tjera, shkruan: “Kisha ngarkuar z. Bopar (ambasadori
francez në Stamboll - F.R.) t’i bënte të ditur me kujdes Portës... besimin tonë se përparësitë e dhëna shqiptarëve do t’u jepeshin edhe të krishterëve të Ballkanit”. Edhe
Qeveria britanike nuk ishte dakord me propozimin e ministrit të Jashtëm austrohungarez. Edward Grey, ministër i Jashtëm i Britanisë së Madhe, synonte të ndërKrah.: Historia e popullit shqiptar..., 2002, f. 493; Abdyli, R., vep. e përm., Libri 2, f. 379-380; Skendi, S. Mendimi
politik..., f. 31-32; Murzaku, Th. 1987. Politika e Serbisë kundrejt Shqipërisë gjatë Luftës Ballkanike 1912-1913.
Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë- Instituti i Historisë, f. 89; Prela, Z. Problemi shqiptar dhe
politika..., f. 182; Puto, A. Pavarësia shqiptare..., f. 99-100; Mehmeti, D. 1987. Politika e Fuqive të Mëdha
imperialiste ndaj kryengritjeve çlirimtare shqiptare të viteve 1908-1912. Në Studime Historike, Nr. 3, Tiranë, f. 172173; Mousset, A., vep. e përm., f. 11; AIH, Vj. 22-14-1435. Telegram i shifruar, nr. 160, i kontit Szögyény për
Vjenën. Berlin, 16 gusht 1912; AIH, Vj. 22-22-2260. Dokument nr. 3744. Vjenë 29 gusht 1912; AIH, Vj. 22-141449. Njoftim për ambasadorin austro-hungarez në Petërburg, Berlin, Londër, Romë dhe Paris. Vjenë 29 gusht
1912; Métais, S., Histori e shqiptarëve- nga ilirët deri te Pavarësia e Kosovës, Tiranë, Shtëpia Botuese 55, 2006, f. 270;
Përmbledhje dokumentesh mbi kryengritjet shqiptare (1910-1912), përgatitur nga Nika, N., Prishtinë, Instituti i
Historisë, 2003, f. 322; Rappaport, A., Rrjedhja e punëvet në Shqipní, (përkthyer prej Karl Gurakuqit), Tiranë,
Mbrothësija, 1928, f. 20.
184
AIH, Vj. 22-14-1446. Telegram konfidencial, nr. 72 A-H, i Pallaviçinit për ministrin e Jashtëm. Jenikoj, 25 gusht
1912.
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hynte në Stamboll, për ta penguar zbatimin e të drejtave që qeveria osmane ua
njohu shqiptarëve185. Moszbatimi i propozimit të Berchtoldit i hapi rrugë Luftës
Ballkanike. Përshpejtimi i Luftës së Parë Ballkanike ishte rezultat i Marrëveshjes së
Shkupit, sipas së cilës shqiptarëve u siguroheshin disa të drejta kombëtare, që më
pas do të çonin në krijimin e Shqipërisë autonome, e cila binte në kundërshtim me
planet pushtuese të monarkive ballkanike, pasi ato kishin synime pushtuese ndaj
territoreve shqiptare.
Aleanca Ballkanike∗ u krijua në kundërshtim me interesat e Austro-Hungarisë
dhe të Lidhjes Trepalëshe186. Perandoria e Dyfishtë bëri përpjekje të mëdha për ta
shpërbërë atë, duke nxitur mosmarrëveshjet midis Serbisë dhe Bullgarisë187, por
nuk ia arriti qëllimit.
Qëndrimin e vendosur të Vjenës, për t’i kundërshtuar synimet e aleatëve ballkanikë për t’i pushtuar territoret shqiptare, e kishin të qartë edhe në Shën Petërburg. Prandaj, fillimisht Qeveria cariste ruse bëri përpjekje t’i bindte shtetet ballkanike të hiqnin dorë nga planet e tyre për ta filluar luftën kundër Perandorisë Osmane.
Në një takim, që ministri i Jashtëm rus, Sazonov, pati me ministrin fuqiplotë të
Bullgarisë në Rusi, Paprikov, më 13 shtator, e njoftoi diplomatin bullgar se Rusia
nuk ishte e gatshme t’i mbështeste planet e mësipërme të aleatëve ballkanikë.
Madje, Sazonov, e kërcënoi diplomatin në fjalët: “Nëse ju keni vendosur ta zgjidhni
çështjen me luftë... nuk do të keni asnjë mbështetje nga Rusia”. Sipas Sazonovit, nëse
shtet ballkanike mendonin se mund ta tërhiqnin Rusinë në një “luftë të parakohshme”, atëherë theksonte ai: “Gënjeheni”188. Për sa kohë Qeveria ruse nuk e ndjente
veten të përgatitur për t’u ndeshur ushtarakisht me Austro-Hungarinë, bënte
përpjekje t’i bindte aleatët e saj ballkanikë të mos e fillonin luftën, pasi kishte frikë
nga reagimi i Vjenës.
Ndonëse propozimi i Berchtoldit, (13 gusht 1912) nuk gjeti mbështetje, Qeveria e Vjenës vazhdoi interesimin e saj për çështjen shqiptare. Austro-Hungaria ishte
e vendosur të mos lejonte që bregdeti lindor i Adriatikut të binte në duar të Itali-

Poincaré, R., vep. e përm., f. 158, 162-163, 177.
Aleanca Ballkanike zë fill më 13 mars të vitit 1912, kur bisedimet dyvjeçare midis Serbisë dhe Bullgarisë
përfunduan me nënshkrimin e një marrëveshjeje ndërmjet tyre. Aleanca serbo-bullgare do të zgjerohet me
Marrëveshjen mbrojtëse midis Bullgarisë dhe Greqisë (29 maj), midis Greqisë dhe Serbisë në shtator, midis
Greqisë dhe Malit të Zi në gusht dhe midis Malit të Zi dhe Serbisë në shtator. Nënshkrimi i këtyre marrëveshjeve
çoi në krijimin e Aleancës Ballkanike. Marrëveshjet politike u plotësuan edhe me konventa të veçanta ushtarake, në
të cilat precizohej aksioni i përbashkët ushtarak dhe rajonet e zhvillimit të luftës, për secilin aleat. (Stojanov, P.
1969. Makedonija vo vremeto na Balkanskite i Prvata Svetska Vojna. Skopje, s. 34, 36).
186
Murzaku, Th., Politika e Serbisë..., f. 80.
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Topalović, Ž. 1931. Za Balkanski sporazum. Zagreb: Jugoslovenske Štampe, s. 24.
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Абаџиев, Ѓ., Балканските Војни и Македонија (избарани дела). Битола, 1992, с. 38.
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së189. Fillimi i Luftës Ballkanike, rriti shqetësimet në Ballhausplatz190 në lidhje me të
ardhmen e Shqipërisë. Sipas një protokolli mbi një konferencë të mbajtur nga fundi
i tetorit 1912, në Ministrinë e Jashtme në Vjenë, ishte arritur në konstatimin se
Austro-Hungaria kishte “interesa vitale” që të mos lejonte vendosjen e një shteti të
madh apo të vogël në brigjet lindore të Adriatikut dhe të detit Jon. Për ta penguar
pushtimin e bregdetit shqiptar, përveç mjeteve diplomatike, u shqyrtua edhe
mundësia e një ndërhyrjeje ushtarake. Sipas pjesëmarrësve të konferencës, duke
pasur parasysh gjendjen e re që ishte krijuar në Ballkan, pas sulmit aleat mbi
Perandorinë Osmane, quhej “e dëshirueshme” që Shqipëria të bëhej “autonome apo
krejt më vete pasi të zhdukej sovraniteti” osman. Në lidhje me territorin që do përfshinte shteti i ri, sipas pjesëmarrësve të konferencës, do të ishte në interesin e Monarkisë që “sa të jetë e mundur të përmbledhë në gjirin e vet të gjithë shqiptarët që
banojnë në tokat turke të Evropës dhe të ketë kufij të natyrshëm”. Do të ishte në
interes të Austro-Hungarisë, që ky shtet të shtrihej sa “të jetë e mundur në anën
lindore”, megjithëse ishin të vetëdijshëm se kjo ishte e vështirë të realizohej, duke
pasur parasysh pushtimet që kishin bërë aleatët ballkanikë dhe mbështetjen që ata
gëzonin te disa fuqi të mëdha. Duke marrë parasysh situatën e krijuar, u konstatua
se për ta krijuar një “Shqipëri e cila mund të jetojë”, ishte e nevojshme që brenda saj
të përfshiheshin territoret deri në lumin Kallama. Greqisë do t’i jepeshin territoret
në jug të atij lumi dhe e shumta edhe Janina me rrethinën e saj. Shqipërisë do t’i
jepeshin edhe territoret perëndimore të Vilajetit të Manastirit, Korça deri në vargmalet në lindje të atij qyteti, qyteti i Manastirit dhe territoret midis liqenit të Ohrit
dhe të Prespës, si dhe pjesa më e madhe e prefekturës së Dibrës. Nga territoret e
Vilajetit të Kosovës, duhej të përfshiheshin në Shqipërinë autonome, të paktën
“territoret thjesht shqiptare të prefekturës së Prizrenit dhe të Pejës”, kurse sa i
përkiste Vilajetit “thjesht shqiptar të Shkodrës”, duhej të pengoheshin sa të ishte e
mundur synimet pushtuese të Malit të Zi. Pra, Malësia, qyteti i Shkodrës dhe fusha
e saj, duhej t’i mbeteshin Shqipërisë. Zgjidhja më e mirë do të ishte Shqipëria
autonome nën një “mbrojtje ndërkombëtare”, pasi kjo do t’i neutralizonte synimet e
fqinjëve. Parapëlqehej që Fuqitë mbrojtëse të kishin kompetenca vetëm në sigurimin e integritetit, por të mos përziheshin në punët e brendshme191 të Shqipërisë.
Deri në fillim të Luftës së Parë Ballkanike, Austro-Hungaria mbante një qëndrim të rezervuar ndaj kryengritjeve shqiptare, duke iu përmbajtur politikës së saj të
ruajtjes së status quo-s në Ballkan, por fillimi i luftës nxori në shesh mundësinë e
189

AIH, Vj 22-22-2268. Përshkrim i një interviste me kancelarin gjerman, von Bethman Hollweg në Buchlau.
Vjenë, 7 e 8 shtator 1912.
190
Kadri, H. K. 1331 (sipas kalendarit musliman), 1912. Türkiye’nin çökϋşϋ. İstambul, f. 310.
191
Po aty, Vj. 22-23-2312. Protokoll nr. 4170 mbi një konferencë të mbajtur në Ministrinë e Jashtme në Vjenë, pa
datë (Konferenca është mbajtur midis 25 e 30 tetorit 1912).
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copëtimit të trojeve shqiptare192, çka e nxiti Qeverinë e Vjenës të mbështeste krijimin e një shteti autonom shqiptar.
Me gjithë kundërshtimin e Vjenës dhe të Fuqive të tjera të Mëdha, më 8 tetor
të vitit 1912 filloi Lufta e Parë Ballkanike, me sulmin e Malit të Zi kundër ushtrisë
osmane. Dhjetë ditë më vonë edhe shtetet e tjera (Serbia, Bullgaria dhe Greqia) e
sulmuan Perandorinë Osmane193. Ata sulmuan jo vetëm territoret e banuara nga
bashkëkombësit e tyre, por edhe territoret shqiptare. Depërtimi i ushtrive aleate në
thellësi të tokave shqiptare, alarmoi diplomacinë vjeneze. Prania e tyre në Shqipëri,
nuk i konvenonte jo vetëm Austro-Hungarisë, por as Italisë194. Mirëpo, Qeveria
austro-hungareze ishte më e vendosur për të kundërshtuar këtë agresion. Në fund
të tetorit të vitit 1912, Berchtoldi i kërkoi ambasadorit të tij në Berlin, Szögyenyt, që
të siguronte mbështetjen e Gjermanisë për mbrojtjen e interesave vitale të AustroHungarisë, të cilat, sipas tij, ishin të lidhura ngushtë me një “zhvillim të lirë të
Shqipërisë”195. Ministri i Jashtëm austro-hungarez interesohej vetëm për Shqipërinë.
Ai nuk shprehej kundër ndryshimeve territoriale në Ballkan, përderisa Shqipëria
nuk do të prekej prej tyre dhe për sa kohë asnjë shtet nuk do të pushtonte territore
në bregdetin lindor të Adriatikut196.
Fillimi i Luftës së Parë Ballkanike dhe pushtimet territoriale që bënë aleatët
shqetësuan qarqet qeveritare në Vjenë. Tanimë u bë e qartë se status quo-ja në
Ballkan nuk mund të ruhej. Prandaj, në Ministrinë e Punëve të Jashtme, u shqyrtua
gjendja e krijuar pas fillimit të luftës. Atje u mor një vendim sekret mbi “interesat
vitale dhe sekondare austriake në Ballkan”, sipas të cilit ishte interes “vital i Monarkisë” të pengohej vendosja e çfarëdolloj fuqie të madhe apo të vogël, në brigjet e
Adriatikut dhe të Jonit. Për arritjen e këtij qëllimi, u konstatua se do të përdoreshin
jo vetëm mjetet diplomatike, por do të “zbatoheshin gjithashtu edhe masat më ekstreme”. Sipas vendimit në fjalë, Ballhausplatzi do të insistonte në krijimin e shteti
autonom shqiptar, por në rast të “pushimit tërësisht” të sovranitetit osman në Ballkan, atëherë do të formohej një “Shqipëri independente”, e cila do të ishte e dëshirueshme të kishte shtrirje sa më të gjerë në Lindje, megjithëse kjo do të ishte e vështirë të realizohej, pas pushtimeve të kryera nga shtetet ballkanike197.

Murzaku, Th., Politika e Serbisë..., f. 104.
Schevill, F., Ballkani- Historia dhe qytetërimi. Tiranë, 2002, f. 384; Reuter, J., Shqiptarët në Jugosllavi, Tiranë,
Botimpex, 2003, f. 28; Malcolm, N., Kosova- një histori e shkurtër. Prishtinë, KOHA, Tiranë, Shtëpia e Librit, 2001,
f. 261-262.
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Јелић, М., Албанија- Записи о људима и догађајима, Београд, 1931, с. 6.
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Prela, Z., Problemi shqiptar dhe politika..., f. 188; Rappaport, A., vep. e përm., f. 21-22.
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Gjermeni, S., art. i përm., f. 81.
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AIH, A-IV-175. Një vendim sekret i Ministrisë së Jashtme austro-hungareze mbi interesat vitale dhe sekondare
austriake në Ballkan në kohën e krizës ballkanike 1912.
192
193

53

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

Qeveria vjeneze kërkonte nga aleatët e saj të Lidhjes Trepalëshe që të përkrahnin qëndrimin e saj në lidhje me çështjen shqiptare. Prandaj, Qeveria e Romës dhe
ajo e Berlinit, i deklaronin Serbisë se ato solidarizoheshin me qëndrimin e AustroHungarisë në lidhje me çështjen shqiptare. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Kiderlen, deklaronte në emër të tri Fuqive të Trepalëshit, se ato “do ta kundërshtonin
energjikisht daljen e Serbisë në detin Adriatik”. Nga ana tjetër, Roma ishte e
detyruar të përkrahte qëndrimin e Vjenës ndaj çështjes ballkanike, pasi nuk dëshironte që t’i linte pozita të favorshme Austro-Hungarisë në Shqipëri dhe në Ballkan.
Diplomatët italianë, Xholiti dhe San Xhuliano, pohonin se Italia nuk do të lejonte
daljen e Serbisë në Adriatik dhe se do të “favorizonte formimin e Shqipërisë autonome”198.
Megjithëse, Austro-Hungaria dhe Italia ishin aleate ndërmjet tyre dhe kishin
interes të përkrahnin krijimin e një shteti të pavarur shqiptar, prapëseprapë Italia
tregohej e gatshme t’i bënte më tepër koncesione Serbisë në lidhje me pretendimet
e saj territoriale. Në një projekt të saj, të 26 nëntorit, ajo kundërshtonte projektin
austro-hungarez, i cili parashikonte krijimin e “Shqipërisë së madhe”. Sipas Qeverisë italiane, Serbisë duhej t’i njiheshin më shumë koncesione si dhe të krijohej një
shtet neutral shqiptar nën kontrollin e huaj. Për italianët ishte e pamundur që
shqiptarët të “jetonin të pavarur”199.
Austro-Hungaria ua bëri të qartë edhe Fuqive të Antantës se ajo nuk do të
lejonte Serbinë t’i realizonte synimet e saj ndaj territoreve shqiptare. Në një takim,
të cilin diplomati austro-hungarez i akredituar në Paris, konti Seçen, e zhvilloi me
kryeministrin dhe ministrin e Jashtëm francez, Raymond Poincaré, më 6 nëntor, e
njoftoi atë me qëndrimin e Vjenës, lidhur me të ardhmen e Shqipërisë. Sipas tij,
Vjena ishte e vendosur “të mos lejonte asnjë dalje të Serbisë në Adriatik”. Qeveria
austro-hungareze, vinte në dukje diplomati në fjalë, kundërshtonte krijimin e një
Shqipërie të vogël, ashtu siç parashikonte ministri i Jashtëm rus, Sazonov. Seçen
vinte në dukje se duhej të krijohej një “Shqipëri me mundësitë e ekzistencës dhe
zhvillimit”200.
Megjithëse Rusia dhe Franca dëshironin që Serbia të merrte sa më tepër toka
shqiptare, përballë presionit të Vjenës u detyruan t’i këshillonin serbët të ishin më
të përmbajtur në kërkesat e tyre. Më 13 nëntor 1912, diplomati serb në Bukuresht,
Ristiç, shkruante se miqtë e tyre francezë dhe rusë i këshillonin që të mos e
“tepronin sa i përket një dalje në Adriatik”201, sepse kjo gjë kundërshtohej me vendosmëri nga Vjena.
Prela, Z., Problemi shqiptar dhe politika..., f. 191-192, 195.
Po aty, f. 204
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Poincaré, R., vep. e përm., f. 298.
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Njëri nga intelektualët shqiptarë të kohës, Eqrem bej Vlora, në kohën kur Lufta
e Parë Ballkanike kishte filluar ndodhej në Vjenë. I shqetësuar për zhvillimin e
ngjarjeve në Ballkan dhe për të ardhmen e Shqipërisë, ai ia drejtoi disa pyetje
Qeverisë së austro-hungareze. Eqrem beu u interesua nëse Qeveria austro-hungareze do të ishte në gjendje të garantonte bregdetin shqiptar deri në Prevezë, përfshirjen e territoreve shqiptare brenda kufijve të Shqipërisë së ardhshme. Nëse AustroHungaria, në Konferencën Ndërkombëtare që do të mblidhej për të vendosur për të
ardhmen e Ballkanit, do të dështonte në përpjekjet e saj për ta siguruar integritetin
e Shqipërisë, a do të ishte në gjendje ajo që të përkrahte një “rezistencë nacionale”
mendonte Austro-Hungaria ta pushtonte Shqipërinë etj. Në përgjigje të pyetjeve të
mësipërme, Qeveria austro-hungareze theksonte se kishte pikësynim mbrojtjen e
interesave të Shqipërisë “të paktën deri në lumin Kallama”. Nëse përpjekjet e Vjenës
në Konferencën Ndërkombëtare nuk do të përfundonin me sukses, për mbrojtjen e
interesave të Shqipërisë, atëherë ajo do ta “përkrahte fshehurazi rezistencën nacionale”. Në lidhje me një pushtim të mundshëm të Shqipërisë nga Austro-Hungaria
theksohej se një gjë e tillë nuk do të ndodhte “në asnjë mënyrë”202.
Nga takimet e mësipërme, të zhvilluara me diplomatët vjenezë, Eqrem bej
Vlora arriti, ndër të tjera, në këto përfundime: së pari, në rast se trupat osmane do
të shpartalloheshin nga ato aleate, atëherë shqiptarët duhej të organizonin urgjentisht një Kuvend, i cili do ta shpallte pavarësinë dhe asnjanësinë e Shqipërisë. Së
dyti, Austro-Hungaria, edhe në rast të një fitoreje osmane në Luftën Ballkanike, do
ta mbështeste idenë e “autonomisë shqiptare”. Së treti, në rast se ushtritë osmane
pësonin disfatë të plotë, Vjena do të “njihte dhe mbronte ekzistencën e një Shqipërie
të lirë e të pavarur”203.
Edhe gjatë kohës kur zhvillohej Lufta e Parë Ballkanike, shqiptarët vazhdonin
të shpresonin në ndihmën e Qeverisë vjeneze. Në ditarin e tij, Atë Pal Dodaj jep të
dhëna mbi gjendjen politike në Shqipërinë e Veriut në prag të Shpalljes së
Pavarësisë. Në shënimet e 7 nëntorit të vitit 1912, ndër të tjera, shkruante: “Më
thonë se krerë e Gjakovës e të Pejës nuk janë nënshtruar dhe enden nëpër male.
Thuhet gjithashtu se ata ia kanë lënë fatin Austrisë”. Sipas Pal Dodajt, myslimanët e
“Shqipërisë së Sipërme do të preferonin njëmijë herë të kalonin nën Austrinë”, në
vend që t’i nënshtroheshin sundimit të ndonjë shteti ballkanik204.
Pushtimet e bëra nga shtetet ballkanike në Shqipëri, i bindën udhëheqësit e
Lëvizjes Kombëtare Shqiptare se e vetmja rrugë e shpëtimit të popullit shqiptar
ishte shpallja e pavarësisë së plotë, pasi Perandoria Osmane nuk kishte gjasa të
202
AIH, Vj. 22-11-1137. Bisedimet me Eqrem bej Vlorën prej 15-19 tetor 1912; Po aty, Vj. 22-11-1145. Përgjigjet e
projektuara për pyetjet që bëri Eqrem bej Vlora. Vjenë, 1912.
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Vlora, E. Bej, Kujtime 1885-1925, Tiranë, Shtëpia e Librit & Komunikimit, 2003, f. 288.
204
Nika, N., Përmbledhje dokumentesh…, f. 349.
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mbante çfarëdo pushteti në pjesën evropiane. Prandaj, krerët e Lëvizjes Kombëtare
vazhduan përpjekjet e tyre për të siguruar mbështetje të jashtme për realizimin e
këtij synimi. Në radhë të parë mbështetja për një veprim të tillë do të kërkohej nga
Austro-Hungaria. Në fund të tetorit të vitit 1912, Ismail Qemali, bashkë me disa
atdhetarë të tjerë, si Luigj Gurakuqin, Kristo Meksin, Dhimitër Beratin etj., u nis
nga Stambolli për në Bukuresht, ku ndodhej kolonia më e madhe shqiptare e asaj
kohe. Atje ai u takua me të dërguarin austro-hungarez në kryeqytetin rumun, princin K. E. Fyrstenberg, nga i cili kërkoi që t’i raportonte Ministrisë së Jashtme që ajo
ta mbështeste në ndërmarrjen e tij. Vjena e ftoi menjëherë për bisedime205. Para
nisjes për në Vjenë, ai i deklaroi një gazetari italian se nuk shihte ndonjë zgjidhje të
problemit shqiptar, përveçse një ndërhyrjeje austro-hungareze206. Në atë kohë
Ismail Qemali besonte se Austro-Hungaria ishte e vetmja Fuqi mbrojtëse e
Shqipërisë207.
Në nëntor, Ismail Qemali shkoi në Vjenë për të biseduar me kabinetin austrohungarez, në lidhje me rrethanat e reja të krijuara në Ballkan, në të cilat shpallja e
autonomisë në suaza të Perandorisë Osmane ishte e pamundur. Në Austro-Hungari, ai zhvilloi bisedime të niveleve të ndryshme me përfaqësues të disa fuqive e veçanërisht me Berchtoldin, shefin e diplomacisë austro-hungareze208. Pas sigurimeve të
mara në Vjenë, më 9 nëntor, ai dërgoi një telegram në Vlorë, në të cilin thuhej; “E
ardhmja e Shqipërisë është siguruar... ruani qetësinë. I jepni rretheve lajmin e gëzueshëm...”209. Takimin e parë ai e zhvilloi më 12 nëntor në Ballhausplatz. Në bisedat e
zhvilluara me diplomatët austro-hungarezë, udhëheqësi shqiptar theksoi se bashkëkombësit e tij dëshironin pavarësinë e Shqipërisë, pasi kjo ishte rruga e vetme për
vendosjen e qetësisë në Gadishullin Ballkanik. Rappaport, i cili më 1912 ishte referent për të gjitha çështjet shqiptare pranë Qeverisë austro-hungareze210, deklaroi se
qeveria e tij gjithmonë kishte “ushqyer simpatinë për zhvillimin nacional të popullit
shqiptar” dhe se dëshironte që shqiptarët, të dilnin nga “ngatërresat ballkanike si një
trup kompakt”. Mirëpo, edhe në prag të shpalljes së pavarësisë, Qeveria austro-hun205
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gareze vazhdonte ta shihte me dyshim Ismail Qemalin211, për shkak të lidhjeve që ai
kishte mbajtur në të kaluarën me Qeverinë greke dhe simpatitë e shfaqura për politikën italiane. Udhëheqësi shqiptar zhvilloi një bisedë të drejtpërdrejtë me ministrin e Jashtëm të Austro-Hungarisë, Berchtoldin. Në “Kujtimet” e tij, ai shkruan se
kur arriti nga Bukureshti në Vjenë mori një telegram nga një “mik personal” i tij në
Budapest, i cili e ftonte të shkonte në atë qytet për t’u takuar me një ‘personalitet të
lartë”. Në Budapest vizitën e parë ia bëri kontit Andrashi, në shtëpinë e të cilit u
takua me kontin Hadik, një mik i vjetër i Andrashit dhe ish-nënsekretar shteti.
Pikërisht Hadiku i tha se personaliteti që donte të bisedonte me të ishte vetë Berchtoldi. Ismail Qemali u takua me ministrin e Jashtëm po atë mbrëmje në shtëpinë e
Hadikut. Lidhur me përmbajtjen e bisedës, Ismail Qemali ka shkruar se Berchtoldi i
kishte “aprovuar pikëpamjet (e tij - F.R.) mbi çështjen kombëtare”. Pas këtij takimi,
ministri i Jashtëm austro-hungarez ia plotësoi Ismail Qemalit kërkesën për t’i vënë
në dispozicion anijen212 “Baron Bruck” që do ta nxirrte fshehurazi, atë dhe shokët e
tij në Durrës, pasi bregdeti shqiptar ishte bllokuar nga flota greke213.
Një ditë para se të nisej për në Shqipëri, më 18 nëntor, Ismail Qemali i dërgoi
një telegram komisionit përgatitor për Shpalljen e Pavarësisë. Në telegram, ndër të
tjera, ai shkruante: “Përpara të premtes jemi në Durrës. Është e domosdoshme që
delegatët të mblidhen në Durrës ose në Vlorë... Çështja jonë politike është siguruar
përfundimisht”214.
Në Vjenë ishin të bindur se interesat e tyre në Ballkan mund të siguroheshin
vetëm nga “një Shqipëri e pavarur”, e cila do ta pengonte shtrirjen serbe. Teksa
ushtria serbe i afrohej bregdetit shqiptar, Vjena paralajmëroi Beogradin, se ajo nuk
do të lejonte pushtimin e ndonjë porti detar në Adriatik. Ajo ishte e vendosur të
mos lejonte asnjë fuqi armike të zinte vendin e Portës së Lartë në Shqipëri215.
Më 19 nëntor Ismail Qemali u nis nga Triestja për në atdhe. Para nisjes, ai i
deklaroi shtypit se “me të mbërritur në vend do të Shpallej Pavarësia e Shqipërisë
dhe do të formohej Qeveria e Përkohshme”216. Po atë ditë, Berchtoldi i drejtoi nënkonsullit të tij në Durrës, Rudney, një telegram, me të cilin e porosiste që të “trego211

AIH, Vj. 22-24-2407. Raport dite, nr. 4398, mbi një vizitë të Ismail Qemalit në Vjenë, më 12 nëntor 1912; Po aty,
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hej i afrueshëm” me Ismail Qemalin dhe udhëheqësit e tjerë shqiptarë dhe t’u jepte
atyre çdo ndihmë kur ata të zbrisnin në Durrës217. Më 21 nëntor Ismail Qemali,
Luigj Gurakuqi dhe katër atdhetarë të kolonisë shqiptare në Rumani arritën në
Durrës.
Krahas përkrahjes që u jepej përfaqësuesve shqiptarë, Qeveria e Vjenës bënte
presion mbi qeveritë e shteteve ballkanike që të përmbaheshin nga synimet e tyre
për pushtimin e territoreve shqiptare. Më 12 nëntor, ministri austro-hungarez në
Cetinë, kërkoi nga mbreti Nikolla të përmbahej nga operacionet kundër Lezhës dhe
Shëngjinit. Gjithashtu, Austro-Hungaria, e përkrahur edhe nga Italia, ndërhyri
edhe pranë Qeverisë serbe, nga e cila kërkoi që të mbante qëndrim të “moderuar
dhe të arsyeshëm” e njëkohësisht ia bëri të qartë se nuk do të se nuk do të toleronte
një port ushtarak serb në Adriatik218. Insistimi i Vjenës për ta penguar pushtimin e
bregdetit shqiptar nga Serbia dhe mbështetja që ajo u jepte shqiptarëve, irritoi
serbët. Pas pushtimit të Prizrenit nga ushtria serbe dhe dhunës që këta kishin
ushtruar mbi popullsinë e pambrojtur shqiptare, konsulli austro-hungarez në atë
qytet, Prohaska, kishte marrë nën konsullatën e tij disa shqiptarë. Si kundërpërgjigje serbët e keqtrajtuan konsullin219. Gjithashtu, ata shkatërruan kishat katolike
shqiptare, me arsyetimin se ato ishin “ndërtesa austriake prandaj duheshin fshirë”220.
Pushtimi i pjesës më të madhe të territoreve shqiptare nga ushtritë e aleatëve
ballkanikë i shtyu disa përfaqësues shqiptarë që ndodheshin në Durrës, nga mesi i
nëntorit t’i drejtonin një lutje perandorit të Austro-Hungarisë, Franc Jozefit I. Të
vetëdijshëm se të gjitha çështjet e pazgjidhura në Ballkan, trajtoheshin nëpër
forumet evropiane, të cilat vendosnin fatin e ballkanasve, përfaqësuesit shqiptarë
kërkonin që Austro-Hungaria të mos lejonte pushtimin e tokave shqiptare nga fqinjët ballkanikë. Ata kërkonin që të sigurohej një autonomi e gjerë në kuadër të
Perandorisë Osmane, si një variant më i pranueshëm për Fuqitë e Mëdha ose nëse
osmanët do të largoheshin përfundimisht nga Ballkani, atëherë të sigurohej pavarësia e Shqipërisë221.
Në mes të nëntorit, pasi morën sigurimet e nevojshme nga Vjena se do të
mbështetej pavarësia e Shqipërisë, në Vlorë u mblodh Kuvendi mbarëkombëtar, në
të cilin morën pjesë përfaqësues nga të gjitha pjesët e Shqipërisë. Pas diskutimeve
që u bënë, Kuvendi, më 28 Nëntor 1912, shpalli Pavarësinë e Shqipërisë.
Puto, A., Pavarësia shqiptare..., f. 110.
Swire, J., vep. e përm., f. 128.
219
Durham, E., vep. e përm., 1995, f. 247.
220
Freundlich, L., Golgota shqiptare- Akuza kundër shfarosësve të popullit shqiptar. Tiranë: Lilo, f. 63.
221
AIH, Vj. 22-2/6-697. Shtojca e një relacioni nr. 74/1, të konsullatës në Durrës. (Lutje e delegatëve shqiptarë të
ndodhur në Durrës drejtuar madhërisë së tij Franz Josefit I). Durrës, 13 nëntor 1912.
217
218

58

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Në ditën e shpalljes së Pavarësisë, në një njoftim që Ministria e Jashtme austrohungareze ua dërgonte konsujve të saj në Janinë, Vlorë, Durrës dhe Shkodër, i
porosiste ata që pa e kompromentuar pozitën e tyre si përfaqësues të huaj, t’u jepnin të kuptonin krerëve shqiptarë se Qeveria italiane dhe ajo austro-hungareze
ishin mjaft të interesuara për “autonominë dhe pavarësinë e Shqipërisë”. Udhëzoheshin konsujt që t’i nxisnin udhëheqësit shqiptarë, që sa më shpejt të formonin një
qeveri kombëtare, e cila do të mund t’i drejtohej për ndihmë si Qeverisë italiane
ashtu edhe asaj austro-hungareze222. Pas formimit të Qeverisë shqiptare, Ministria e
Jashtme i dërgonte një telegram konsullit të saj në Durrës, Von Rudney, të cilin e
porosiste që të “këshillonte shqiptarët myslimanë” që të bashkoheshin me qeverinë
e Vlorës, kurse shqiptarët ortodoksë duhej të bindeshin se autonomia nuk do të
sillte për ta “nënshtrimin... nën shqiptarët myslimanë”, pasi qeveria e re do t’i
respektonte interesat dhe të drejtat e të gjithë shqiptarëve, pavarësisht se cilit besim
i përkisnin223. Në momentet më të rëndësishme të historisë së popullit shqiptar,
Qeveria e Vjenës, i këshillonte shqiptarët e të gjitha besimeve fetare që ata të ishin
të bashkuar, t’i përkrahnin vendimet e Kuvendit të Vlorës dhe të mos binin pre e
propagandave të huaja antishqiptare.
Megjithëse Austro-Hungaria vazhdimisht kishte shprehur dashamirësinë e saj
ndaj kërkesave të popullit shqiptar, arsyeja pse ajo mbështeste zhvillimin kulturor
të tyre dhe nuk mbështeti hapur kryengritjet shqiptare të viteve 1909-1912, sipas
princit Lichtenstein, anëtar i Komitetit austriak për Shqipërinë∗, ishte të kërkonte
në atë kohë pavarësinë e Shqipërisë do të thoshte të “shtroje për zgjidhje çështjen
turke në Evropë”, e cila do të sillte një situatë të rrezikshme politike224, për tee cilën
nuk ishin të përgatitur Perandoria e Dyfishtë dhe aleatët e saj.
Konsiderojmë se studiuesi Stavro Skendi, me të drejtë konstaton se një arsye e
përgjithshme që i “ktheu shqiptarët drejt” Austro-Hungarisë ishte nevoja për të ecur
në një hap me kombet e tjera të Ballkanit. Në krahasim me armiqtë që i rrethonin,
shqiptarët e ndjenin veten të vetmuar dhe se nuk mund ta fitonin pavarësinë kombëtare pa një mbështetje të jashtme. Shumica dërrmuese e atdhetarëve shqiptarë
shpresonin se mbështetja e jashtme do të vinte para së gjithash nga Perandoria
Dualiste, “tek e cila ata shikonin interesa të njëjta”. Në tërësi shqiptarët, sipas studi222

Po aty, Vj. 22-14-1427. Njoftim i MPJ për konsujt e saj në Janinë, Vlorë, Durrës dhe Shkodër. Vjenë 28 nëntor
1912.
223
Po aty, Vj. 22-10-1053. Telegram shifër, nr. protokoll. 3841, i MPJ për konsullin në Durrës, Von Rudney. Vjenë,
10 dhjetor 1912.
∗
Në dokument nuk jepen të dhëna mbi kohën e themelimit të Komitetit austriak për Shqipërinë. Komiteti
përbëhej nga katër seksione: letrar, shkencor, ekonomik dhe humanitar dhe kishte për qëllim të ndihmonte shtetin
e ri shqiptar dhe në përgjithësi popullin shqiptar në fushat e mësipërme.
224
AIH, A-V-103. Lichtenstein, Qëllimi dhe pikësynimi i Komitetit austriak për Shqipërinë. (Vepër në dorëshkrim, e
cila ndodhet pranë Arkivit të Institutit të Historisë në Tiranë).
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uesit në fjalë, ishin pro politikës së Austro-Hungarisë, të cilën ata e konsideronin si
stimul më të madh për zhvillimin e ndërgjegjes së tyre kombëtare dhe një mbrojtëse të mirë të interesave të tyre225. Nga ana tjetër, Austro-Hungaria angazhohej për
një Shqipëri sa më të madhe, e cila do të shërbente si një “pykë e futur në mes të mes
të sllavëve të Jugut”226.

225
226

Skendi, S., Zgjimi..., f. 253, 258.
Skendi, S., Mendimi…, f. 31.
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Rezyme
Simpatia që gëzonte Qeveria austro-hungareze te pjesa më e madhe e atdhetarëve shqiptarë ishte rezultat i mbështetjes së vazhdueshme që ajo i dha çështjes
shqiptare. Krerët e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare ishin të vetëdijshëm se autonomia
apo pavarësia e Shqipërisë nuk mund të arrihej duke u mbështetur vetëm në forcat
e brendshme, por se ishte e domosdoshme edhe mbështetja e jashtme. Sipas pjesës
më të madhe të tyre, kjo mbështetje mund të vinte vetëm nga Austro-Hungaria,
pasi interesat e saj në Gadishullin Ballkanik përputheshin me ato të popullit shqiptar.
Ndonëse Qeveria austro-hungareze nuk i përkrahu drejtpërdrejt kryengritjet
shqiptare, ajo ishte mbështetësja dhe mbrojtësja kryesore e Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare dhe e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Edhe shtrirja territoriale e
shtetit të ri shqiptar, që u njoh nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër ishte
rezultat, në radhë të parë, i angazhimit të diplomacisë së Ballhausplatzit. Duke
filluar nga gjysma e dytë e shek. XIX, Vjena ishte dhe mbeti, edhe pas shpalljes së
pavarësisë kombëtare, aleati më i besueshëm dhe më i rëndësishëm i popullit shqiptar. Pa ndihmën e Austro-Hungarisë, shqiptarët do të kishin pësuar humbje edhe
më të mëdha se ato të viteve 1912-1913.
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HALIM PURELLKU

KAZAJA E KËRÇOVËS NË KRYENGRITJEN E
PËRGJITHSHME SHQIPTARE TË VITIT 1912
Kryengritja shqiptare kundërosmane, e cila filloi nga mesi i muajit prill të vitit
1912, në krahinat e Dukagjinit, Plavës e Dibrës, i tejkaloi suazat lokale-krahinore
dhe u shndërrua në kryengritje të përgjithshme shqiptare, që shtrihej apo së paku
ndihej nga kufijtë më të skajshëm veriorë deri në kufijtë më të skajshëm jugorë të
Shqipërisë (Arnautllukut). Kështu, në dekadën e dytë të muajit maj të vitit 1912,
kryengritja zgjerohej me shpejtësi të madhe edhe në Vilajetin e Manastirit, përkatësisht edhe në kazanë e Kërçovës. Shkaqet dhe motivet për shpërthimin e kryengritjes shqiptare ishin komplekse, që do të thotë ato ishin të karakterit: social, kulturor,
politik dhe kombëtar. Në kryengritje qenë përfshirë jo vetëm masat, por edhe një
pjesë e elitave të shoqërisë shqiptare të kohës (intelektuale, politike, ekonomike
etj.), duke i dhënë kryengritjes dimensione të seriozitetit të plotë në planin ideor
dhe në atë organizativ. Autonomia e Shqipërisë në kufijtë e saj etnikë e gjeografikë
ishte objektivi sublim i kësaj kryengritjeje shqiptare, si fazë kalimtare drejt pavarësisë.227
Objekt trajtimi i këtij punimi studimor janë çështje dhe segmente të veçanta të
Kryengritjes së Përgjithshme Shqiptare të vitit 1912 në Kazanë e Kërçovës, sikurse
janë: organizimi politik, organizimi militarist, format dhe shkalla e intensitetit të
veprimeve kryengritëse, si dhe niveli i relacioneve politike me vatrat tjera kryengritëse dhe me Qendrën drejtuese të kryengritjes.
Për hartimin e këtij punimi u jam referuar burimeve historike dhe literaturës
përkatëse, ndonëse në numër të pakta, si rrugë për të arritur te faktet historike. Në
prezantimin dhe sintetizimin e fakteve historike, konform kërkesave metodologjike, burimet i janë nënshtruar “kritikës së brendshme” (hermetike) adekuate.
***

227
Shih gjerësisht: Historia e popullit shqiptar, II, Tiranë, 2002, fq. 461-500; Prof. dr. Ramiz Abdyli, Lëvizja
Kombëtare Shqiptare 1911-1912, Libri 2, Prishtinë, 2004; Б. Храбак, Арбанашки устанци 1912 године, në
„Врањски гласник”, књ. XI, Врање, 1975 etj.
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Në vitin 1911 ideja për një kryengritje të përgjithshme shqiptare për çlirimin e
Shqipërisë nga sundimi turk-osman po forcohej edhe në kazanë e Kërçovës, e cila
përbëhej nga nahija e Kërçovës dhe ajo e Poreçes. Nën ndikimin e kryengritjes
shqiptare në Malësinë e Mbishkodrës (mars-fillimi i qershorit 1911) dhe të programit të saj autonomist, sikundër në Vilajetin e Manastirit edhe në kazanë e Kërçovës
u duk një aktivitet politik pro kryengritjes, veçanërisht në radhën e nëpunësve me
kombësi shqiptare në pushtetin vendor të kësaj kazaje. Autoritet e këtushme
osmane, me qëllim që të pengonin sadopak zgjerimin e kryengritjes së Malësisë në
Kazanë e Kërçovës, kishin vënë në shënjestër aktivitetin politik në favor të
kryengritjes të nëpunësve shqiptarë në këtë kaza. Për ndjekjen e aktiviteteve politike të këtyre nëpunësve shqiptarë, autoritet osmane kishin angazhuar edhe “punëtorët arsimorë” serbë, përkatësisht mekanizmat e propagandës serbe në këto anë.228
Megjithatë, përpjekjet e atdhetarëve shqiptarë për shtrirjen e kryengritjes në
gjithë Shqipërinë gjetën mbështetje edhe në kazanë e Kërçovës. Kështu, nga shtatori
i vitit 1911 edhe ndër popullatën shqiptare në trevat e Kërçovës dhe të Gostivarit,
gjithnjë e më shumë përqafohej ideja për kryengritje të përgjithshme shqiptare me
qëllim të çlirimit të Shqipërisë nga sundimi turk-osman. Ndërkohë filluan përgatitjet për kryengritje, veç tjerash, edhe me organizimin e çetave si bërthama të forcave
kryengritëse.229 Nga fundi i vitit 1911, në Kazanë e Kërçovës qenë organizuar njëmbëdhjetë çeta, të cilat me veprimet e tyre kishin paralizuar pushtetin osman në
këtë kaza.230
Që në vitin 1911, burimet e proveniencave shqiptare e serbe flasin për ekzistimin e një Komiteti Shqiptar në Manastir, i cili merrej dhe me organizimin e
çetave,231 por nuk kishin të dhëna që do të dëshmonin për ndonjë kontribut të këtij
komiteti në organizimin e çetave dhe të lëvizjes kryengritëse në përgjithësi në
kazanë e Kërçovës, që ishte pjesë e sanxhakut të Manastirit në vitet 1911-1912.
Ashtu sikundër Kryengritja e Përgjithshme Shqiptare në vitin 1912, në shkallë
kombëtare, qe inspiruar, organizuar dhe udhëhequr nga njerëz të arsimuar, edhe në
kazanë e Kërçovës ajo qe organizuar dhe udhëhiqej po nga persona të arsimuar,
sikundër ishin: Ali Jonuzi-Drogomishti, Haki efendiu (efendi-titull nderi që i jepej
një njeriu me shkollë në kohën e pushtetit osman) dhe nëpunës shqiptarë në administratën vendore osmane, emrat e të cilëve për momentin janë të panjohur etj.
228

Државен архив на Република Македонија (më tej: ДАРМ), Скопје, Фонд (më tej: ф. ) Дипломатски архивБелград, Микрофилм (më tej: М. ) 876, ПП Бр. 490, Битољ, 16/29. o4. 1911, Vicekonsulli serb, M. P. Cemoviq,
Ministrisë së PJ, në Beograd. (Administrata shtetërore serbe njësimin e kohës e bënte sipas kalendarit të vjetër
gregorian, i cili dallonte nga ky i sotmi për 13 ditë).
229
Po aty, М. 877, ПП Бр. 1179, 15/28. 10. 1911, konsulli serb Lub. Mohajlloviq, Ministrisë PJ, në Beograd.
230
Prof. dr. Ramiz Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare 1911-1912, Libri 2, Prishtinë, fq. 138.
231
Po aty, fq. 446 dhe 467; ДАРМ, Скопје, ф. Дипломатски архив-Белград, М. 876, ПП Бр. 490, Битољ, 16/29.
o4. 1911, Vicekonsulli serb, M. P. Cemoviq, Ministrisë së PJ, në Beograd.
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Gazeta e kohës “Shkupi”, si figurë qendrore në organizimin dhe udhëheqjen e kryengritjes në Kazanë e Kërçovës e veçonte Ali Jonuzin-Drogomishtin.232 Një udhëheqës politik tjetër kryesor ishte edhe Haki efendiu, siç thuhet në dokument “shqiptar
nga Teqeja, kazaja e Kërçovës”.233 Mirëpo, meqë në burimin historik nuk ubikohet
qartë ky lokalitet, ne në këtë rast nuk jemi në gjendje të saktësojmë se për cilin
lokalitet - teqe bëhet fjalë. Sipas një logjike, ai mund të ishte nga lagjja Teqe e fshatit
Zajaz, një person me emër të tillë ka ekzistuar në këtë lagje, por sipas logjikës tjetër,
ai mund të ishte një klerik nga Teqeja bektashiane “Hadër (Hajdar) Baba”, në
fshatin Brod (sot qyteza Makedonski Brod) në afërsi të Kërçovës, e cila nga propaganda serbe e kohës cilësohej si qendër në të cilën gjenin “vendstrehim të gjithë
keqbërësit nga Kërçova”.234
Ndërkaq, në pranverë të vitit 1912 qendër e veprimtarisë politike e organizative të lëvizjes kryengritëse-revolucionare në Kazanë e Kërçovës ishte fshati Zajaz.
Në Zajaz, si duket, qe ngritur një Komision (Komitet/Shtab) i kryengritjes, sepse
këtu njëherazi ishte dhe vendtakimi i çetave shqiptare, ku me siguri merrnin
instruksione dhe detyra konkrete në funksion të koordinimit të veprimeve të tyre
politike e revolucionare.235
Një shkak që favorizonte shpërthimin e kryengritjes shqiptare kundërosmane
në vitin 1912, ishte dhe kriza parlamentare në Perandorinë Osmane, e cila
shpërtheu pas shpërndarjes së parlamentit osman më 18 janar 1912. Kjo krizë parlamentare ngriti tensionin në marrëdhëniet midis partive politike osmane:
Komitetit “Bashkim e Përparim” (Ittihad ve Terakki) apo Komiteti xhonturk dhe
Partisë “Liri e Marrëveshje” (Hyrijet ve Ittilaf). Rivaliteti i egër i këtyre dy partive,
gjatë zhvillimit të procesit zgjedhor, reflektoi edhe në acarimin e marrëdhënieve të
gjithëmbarshme politike e shoqërore në Shqipëri (Arnautllëk). Në këtë kuadër,
gjatë viteve 1911-1912 qenë intensifikuar edhe veprimet e propagandave bullgare
dhe serbe në funksion të planeve ekspansioniste të qendrave të tyre - Sofjes e
Beogradit, për çka dhe në mars të vitit 1912 pasoi ulja e tensioneve midis këtyre dy
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Kryengritësit e Shqipnis, gazeta “Shkupi”, nr. 32, Shkup, 30 gusht 1912, fq. 2.
ДАРМ, Скопје, ф. Дипломатски архив-Белград, М. 904, ПП Бр. 466, Битољ, 18/31 маја 1912, L. Mihajlloviq,
konsull i Serbisë në Manastir, Ministrisë së PJ në Beograd.
234
Po aty, Ф. 17-Министерство на надворешни работи на Кралството Србија-Белград (1839-1918), кут. 5, арх.
един. 127, лист 243, 248, у Солуну, 18. 11/1. 12. 1911, Letër e B. Radenkoviq, i nënshkruar me pseudonimin
“murgu Vasilije”, për z. Jovanoviq.
235
Архив на институтот за национална историја (më tej: АИНИ), Скопје, ФК. II. 3/8, Инвентар бр. 22/67,
Извештаи на австриските конзули-Македонија 1911-1912, Shtojcë për raportin ddo., Manastir, 14. o6. 1912,
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propagandave në kazanë e Kërçovës.236 Veprimi i këtyre propagandave, nëpërmjet
çetave të tyre të armatosura dhe më shumë kontribuonin në acarimin e situatës
politike edhe në këtë kaza. Më 11 shkurt të vitit 1912 kishte shpërthyer një bombë
në konakun qeveritar në Kërçovë, me ç’rast mbetën të plagosur pesë persona, nga të
cilët dy ishin nëpunës. Autor i këtij akti terrorist ishte një bullgar, i cili u arrestua.237
Sipas konsullit Halla, ky akt terrorist në Kërçovë ishte i treti që kishte ndodhur në
Vilajetin e Manastirit, që mund të ishte i motivuar nga interesi bullgar për prishjen
e zgjedhjeve parlamentare. Sipas tij, menjëherë pas atentatit myslimanët me banim
përreth konakut, i sulmuan bullgarët të cilët i hasnin në rrugët e qytezës së
Kërçovës dhe vranë dy prej tyre e plagosën dhjetë veta, kurse nga radhët e muhamedanëve nuk pati asnjë të plagosur. Një gjakderdhje më e madhe u pengua nga
xhandarmëria.238 Për këtë akt, nga ana e autoriteteve në Kazanë e Kërçovës u
arrestuan 20 bullgarë, të cilët shpejt u liruan, me përjashtim të njërit. Nga ana tjetër,
autoritetet arrestuan dy muhamedanë, me akuzë për “shfrenimet kundër bullgarëve”. Të akuzuarit për gjykim do t’i dorëzohen gjyqit ushtarak në Shkup.239
Gjatë zgjedhjeve të reja parlamentare, pushteti xhonturk (i Komitetit “Bashkim
e Përparim”) bënte shkelje flagrante të sistemit zgjedhor në Shqipëri. Xhonturqit
insistonin që, nëpërmjet manipulimit dhe falsifikimit të procesit të votimit, të siguronin me forcë fitoren e kandidatëve të vet.240 Personalisht valiu i Manastirit, në
mars të vitit 1912, shkoi në Kazanë e Kërçovës për të ushtruar presion mbi zgjedhësit.241 Si duket ky presion i valiut dhe i pushtetit të xhonturqve rezultoi i suksesshëm
edhe në këtë kaza. Pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare në Sanxhakun e
Manastirit, në këtë kuadër edhe në Kazanë e Kërçovës, fitoi lista e Komitetit Xhonturk, me këta kandidatë: Pançe Dorev, bullgar, ish-deputet, Feti bej, myslimanoficer, Trajan Nale, grek, ish-deputet dhe dr. Dimitrieviq, serb, ish-deputet.242
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Në kazanë e Kërçovës, pas përgatitjeve të para për kryengritje, u kalua në riorganizimin apo dhe në krijimin e çetave të reja, të cilat në pranverë të vitit 1912 u
riaktivizuan, me Nuhi Shutovën si komandant i tire. Nga fundi i marsit të këtij viti
ata vepronin243 dhe siç do të vërejmë në vazhdim, veprimi i tyre, nga fundi i marsit e
deri në dekadën e parë të muajit maj 1912, kufizohej në aksione mobilizuese.
Ndërkaq, deri në maj të vitit 1912 numri i çetave të armatosura kryengritëse shqiptare dukshëm qe shtuar dhe qe zgjeruar lëvizja revolucionare kundër pushtetit
osman në këtë kaza.244 Sipas të dhënave të konsullit serb dhe atij austro-hungarez
në Manastir, në pranverë të vitit 1912 në trevën e Kërçovës vepronin rreth dhjetë
çeta kryengritëse shqiptare, të njohura si çeta kaçake. Çetat drejtoheshin nga prijësit e tyre dhe mesatarisht numëronin nga 6-8 pjesëtarë, por kishte dhe të tilla që
numëronin më shumë pjesëtarë; deri në 13 apo dhe deri në 17 veta, pra të gjitha
çetat së bashku numëronin një efektivë të rregullt në njerëz prej më shumë se 80/90
vetash. Po sipas të dhënave konsullore, prijës të këtyre çetave ishin: Nuhiu (Nuhi
Shutova, i biri Xhemë Pashaliut - H.P.) nga fshati Shutovë, Ramiz Seferi (me siguri i
biri i Sefer Kaçakut - H. P.) nga fsh. Zajaz, me 10 veta, Ali Deda nga “Sotika” (kujtoj
se duhet të jetë Sateska) me 17 veta, Bilalli dhe Hasani nga fsh. Kolari, Ilazi nga fsh.
Berikovë, Ali Ollomani nga fsh. Tuhin, Shaqir Letniku nga fsh. Garanë, Ali Jonuzi
(Ali Drogomishti) nga fsh. Drogomisht i Vogël me 13 veta, Abdul Gjoka nga “Tajmishte” (?) me 3-4 veta, Shukriu nga “Perane” - ndoshta Perane eventualisht mund
të identifikohet me fsh. Garanë?) dhe Maliqi për të cilin nuk jepen të dhëna se nga
cili fshat ishte. Çetat kishin jatakë dhe ithtarë në çdo fshat shqiptar të kësaj treve.
Jatakët dhe ithtarët, në rast nevoje, u bashkoheshin çetave dhe kështu numri i pjesëtarëve të çetave mund të rritej dukshëm. Sipas burimeve diplomatike, këtyre çetave
si korrier u shërbenin barinjtë, kurse “onbashët” (tetarët) dhe xhandarët, të shpërndarë nëpër fshatra, ishin në mbrojtje të çetave.
Nga sa shihet, lëvizja kryengritëse në Kazanë e Kërçovës qe shtrirë në të gjitha
vendbanimet shqiptare, si dhe në radhët e të gjitha shtresave sociale: njerëz të
arsimuar, nëpunës të administratës, xhandarë, fshatarësi etj.245
Lëvizja revolucionare shqiptare, nëpërmjet çetave kryengritëse, në Kazanë e
Kërçovës qe intensifikuar gjatë muajit maj të vitit 1912. Sipas konsullit austro-hun243
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garez, Halla, gjatë gjithë muajit maj 1912 gjendja në Kazanë e Kërçovës “është
shndërruar shumë keq”.246 Nga Malësia e Gjakovës, në fillim të muajit maj, nga ana
e një grupi udhëheqësish të kryengritjes u lëshua kushtrimi për bashkimin e forcave
kryengritëse nën drejtimin e një qendre të vendosjes politike.247 Si duket ky kushtrim jehoi edhe në Kërçovë. Me qëllim të bashkimit dhe të vendosjes së një bashkërendimi të lëvizjes kryengritëse të Kazasë së Kërçovës, me atë të “Trevave të Sipërme” të Shqipërisë në luftën kundërosmane, Haki efendiu, si përfaqësues i Kërçovës,
në maj të vitit 1912, shkon me mision, siç theksohej në dokument, “për punë popullore” - kombëtare në “Trevat e Sipërme” të Shqipërisë dhe qëndroi në Gostivar, në
Tetovë, në Prizren dhe në Shkup. Nga ky mision, Hakiu qe kthyer në Kërçovë nga
fundi i majit të të njëjtit vit.248 Në këtë kuadër, edhe Halla, konsulli austro-hungarez
në Manastir, njoftonte se “një grup shqiptarësh të Kazasë së Kërçovës” kishin qëndruar në Kosovë, në maj të vitit 1912, me qëllim që edhe treva e Kërçovës të bashkohej “me kryengritësit e Shqipërisë së Veriut”. Për hetimin e kësaj çështjeje dhe
për vërtetimin e këtyre lajmeve, nga ana e autoriteteve osmane qe ngarkuar Mustafa
pasha, komandant i divizionit të Manastirit.249 Për mungesë të të dhënave nuk jemi
në gjendje, për momentin, të vlerësojmë se a bëhet fjalë për të njëjtin delegacion
nga Kërçova, në krye me Haki efendiun, apo për dy delegacione të veçanta që kanë
udhëtuar ndërkohë për në Kosovë. Gjithashtu, mbetet çështje për hulumtime të
mëtejshme nëse “grupi i shqiptarëve të Kazasë së Kërçovës” dhe Haki efendiu, gjatë
qëndrimit të tyre në “Trevat e Sipërme” të Shqipërisë, përfshirë dhe Kosovën, me
cilat personalitete morën kontakt atje dhe çfarë ishin rezultatet e atyre takimeve. Në
këtë kuadër, indikativ është fakti se Haki efendiu qëndroi dhe në Prizren, kurse nga
Prizreni në Kuvendin e Junikut mori pjesë Jahja aga me të gjithë bajraktarët e
Lumës.250 Sidoqoftë, Kral, konsulli austro-hungarez në Selanik, njofton se tashmë
në qershor të vitit 1912, me përpjekjen e disa personaliteteve-figurave, ishte bërë
përparim në arritjen e marrëveshjes së ndërsjellë ndërmjet krahinave të Shqipërisë
për kryengritje të përbashkët kundërosmane.251
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E rëndësishme është se vendimi që u mor në Kuvendin e Junikut (21-25 maj
1912), apo besa e lidhur për kryengritje të të gjithë Shqipërisë,252 hasi në jehonë pozitive edhe në kazanë e Kërçovës. Nga gjysma e majit edhe në trevën e Kërçovës
kishte shpërthyer revolta kundër pushtetit osman, nëpërmjet aksioneve të çetave
kryengritëse. Mirëpo, nga fundi i majit, që korrespondon me kohën kur Haki efendiu ishte kthyer në Kërçovë, revolta po merrte përpjesëtime më të gjera nëpërmjet
intensifikimit të veprimeve sulmuese të çetave me mbështetje dhe të popullatës.
Ndaj dhe autoritet osmane të vilajetit, në Manastir, dhe ato vendore në krye me kajmekamin e Kërçovës, nga mezi i muajit maj 1912 e në vazhdim, ndërmorën masa
energjike politike e ushtarake për ta shtypur revoltën në kazanë e Kërçovës. Nga
fundi i majit 1912 qenë intensifikuar aksionet energjike të ekspeditave të ndjekjes të
forcave osmane kundër çetave në këtë kaza. Qëllimi kryesor i këtyre ekspeditave
osmane të ndjekjes, siç pohonte kajmekami i Kërçovës, ishte kapja e prijësve të çetave dhe, në rast se nuk mund të arrihet kjo, atëherë alternativa ishte përzënia e tyre
nga kjo trevë. Nuhi Shutova me çetën e tij ishte nga caqet kryesore të ekspeditave të
ndjekjes osmane, sepse sipas gjasave ai ishte komandanti i çetave kryengritëse në
këtë trevë. Nga Stambolli i qe urdhëruar valiut në Manastir që me çdo kusht të
kapej Nuhiu, ndaj dhe mbi bazë të këtij urdhëri kajmekami i Kërçovës kishte ndërmarrë ekspeditë të ndjekjes kundër Nuhiut. Përgjithësisht, ekspeditat e ndjekjes kësaj here nuk rezultonin me sukses, sepse çetat kishin mbështetje të popullatës, por
dhe u ndihmonte edhe oportuniteti i strukturave të xhandarmërisë vendëse.253 Përballë një aksioni të këtillë energjik të forcave osmane, çetat shqiptare, me siguri
edhe për t’i shmangur dhunën osmane mbi popullatën civile, tani u detyruan të
vendosen nëpër male.254
Meqë nga fundi i majit revolta në Kërçovë po merrte përpjesëtime të reja serioze, kurse ekspeditat osmane të ndjekjes nuk rezultonin të suksesshme, pushteti
osman ndërmori masa plotësuese konkrete ushtarake e politike për të shtypur
kryengritjen. Ditët e fundit të majit, dërgoi në Kërçovë trupa shtesë redifë (rezervistë) nga Anadolli. Krahas përqëndrimit të forcave shtesë, ndërkohë nga Manastiri
arriti në Kërçovë dhe një “Komision” osman, i përbërë nga kryetari i gjyqit të apelit,
shefi i policisë dhe një nëpunës, me qëllim të hetimit nga afër të situatës në Kërçovë
dhe për të ndikuar në qetësimin e shqiptarëve. Gjatë qëndrimit në Kërçovë “Komisioni” osman, fillimisht do t’i ftojë të gjithë kryepleqtë e fshatrave shqiptare të kësaj
treve për bisedime (negociata). Me qëllim që nga ata të informohet mbi gjendjen
252
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politike në terren, “Komisioni” kërkoi nga kryepleqtë informata konkrete mbi
numrin eventual të pushkëve dhe mbi modelin e tyre që kishte në dispozicion popullata nëpër fshatra, pastaj mbi atë se sa municion është sjellë nga Dibra dhe
Gostivari në trevën e Kërçovës, si dhe nëse ka persona të tillë nëpër fshatra që
nxisin popullatën në kryengritje dhe kush janë etj. Meqë pushteti nuk ishte në gjendje t’i kapte udhëheqësit e kryengritjes, sepse ata mbroheshin me sukses nga jatakët
e tyre, “Komisioni” gjithashtu tentonte që t’i bindte Nuhi Shutovën, prijësin e çetave dhe Aliun, (nuk theksohet se për cilin Ali është fjala, por duket se bëhet fjalë për
Ali Jonuzin-Drogomishtin), udhëheqësin kryesor të kryengritjes, që t’i dorëzohen
pushtetit, sepse që të dy këta konsideroheshin “fajtorë politikë”. Nga ana tjetër, me
qëllim të qetësimit të situatës, “Komisioni” osman i urdhëroi kajmekamit të Kërçovës që të “qetësonte shpirtërat” dhe autoritetet osmane t’i shmangeshin çfarëdo
provokimi që do të shkaktonte reagim të shqiptarëve, por dhe njëkohësisht organet
vendore të marrin masa konkrete për shtypjen e kryengritjes. Në këtë kuadër, me
kërkesë të “Komisionit”, autoritetet përkatëse bënë spastrimin e kontingjentit të
xhandarmërisë; të xhandarëve dhe të çaushëve të karakollëve të Kazasë së Kërçovës
nga elemente të dyshimta si bashkëpunëtorë të çetave dhe zëvendësimin e tyre me
elementë të sigurta.255
Mirëpo, masat konkrete politike e ushtarake të ndërmarra nga pushteti osman,
dislokimi i trupave osmane shtesë; misioni i “Komisionit” osman; spastrimet në
xhandarmëri etj., nuk do të rezultojnë me efekte të pritshme, sepse edhe Kërçova
tanimë ishte pjesë Besëlidhjes shqiptare në luftën çlirimtare kundërosmane. Kështu,
ekspeditat osmane të ndjekjes së çetave kryengritëse shqiptare, edhe përpjekjet
luftarake midis tyre, do të vazhdojnë edhe në gjysmën e parë të muajit qershor.
Suksesi kryesor i kësaj vale të ekspeditave osmane ishte vrasja e Nuhi Xhemë
Shutovës, udhëheqës i çetave nga një ekspeditë ndjekje e xhandarmërisë osmane
pas një përleshje me çetën e tij, sipas gjasave rreth 6-8 të qershorit 1912, në fshatin
Sërbicë. Nga qarqet serbe, vrasja e Nuhiut vlerësohej si sukses i pushtetit osman në
shtypjen e kryengritjes shqiptare.256
Ndonëse konsullit serb në Prishtinë njoftonte se në fillim të dekadës së tretë të
muajit qershor “në gjithë Shqipërinë ndihej një heshtje e vogël”,257 veprimet luftarake në trevën e Kërçovës vazhdonin edhe në gjysmën e dytë të qershorit.258 Ndërko255

ДАРМ, Скопје, ф. Дипломатски архив-Белград, М. 904, ПП Бр. 466, Битољ, 18/31 маја 1912, L. Mihajlloviq,
konsull i Serbisë në Manastir, Ministrisë së PJ në Beograd.
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hë, edhe revolta antiqeveritare në ushtri qe shtrirë edhe në garnizonin osman të
Kërçovës dhe nga këtu dezertuan disa ushtarakë.259 Me qëllim të furnizimit me
armatime, të cilat aq shumë u mungonin, cak i forcave kryengritëse pothuajse në
gjithë Shqipërinë ishin transportet ushtarake osmane. Brenda një muaji (qershorfillimi i korrikut), qenë sulmuar dhe grabitur 15 transporte ushtarake në vise të
ndryshme të Shqipërisë, pra edhe në Kërçovë.260 Më 30 qershor 1912 një grup i
madh shqiptarësh sulmuan në afërsi të Kërçovës një karvan ushtarak osman dhe
rrëmbyen dhjetë barrë pushkë e municione.261 Ndërkohë, në ditët e para të korrikut
1912 u qe urdhëruar gjashtë batalioneve me redifë osmanë që të largoheshin nga
Kërçova, me detyrë që të angazhoheshin në shtypjen e kryengritjes që kishte
shpërthyer në hapësirën midis Tiranës dhe Lezhës.262
Ndërkaq, në gjysmën e parë të korrikut kryengritja shqiptare po merrte gjithnjë e më shumë hov si në veri ashtu dhe në jug të Shqipërisë.263 Për rrjedhojë, nga
mezi i korrikut pothuajse gjithkund në “Trevat e Sipërme” të Shqipërisë pushteti
“legal” osman po zëvendësohej me atë shqiptar, pra edhe në Tetovë e në Gostivar.264
Gjithashtu, në fillim të korrikut ishin të shpeshta përpjekjet luftarake ndërmjet
ushtrisë dhe kryengritësve shqiptarë në Dibër të Vogël dhe në Rekë të Dibrës.265
Mirëpo, ndonëse përreth Kërçovës, në Gostivar dhe në Rekë të Dibrës, kryengritja
vazhdonte gjatë muajit korrik, burimet që i kam nëpër duar nuk flasin për ndonjë
përpjekje luftarake në kazanë e Kërçovës. Arsyet për këtë mbeten çështje të hulumtimeve të mëtejshme. Një arsye mund të ishte fakti se forcat osmane ndoshta ia
dolën t’i përzënë çetat kryengritëse nga kazaja e Kërçovës dhe ato tani vepronin në
trevat përreth, Rekë të Dibrës, Gostivar etj. Arsyeja tjetër mund të ishte që repartet
e mbetura xhonturke në kazanë e Kërçovës ishin strukur në qytezën e Kërçovës,
mbi bazë të urdhërit që t’u shmangeshin përleshjeve me shqiptarët, por dhe në
kushtet e rrënimit të sistemit politik osman dhe të anarkisë në ushtri është e mun-
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dur që dhe çetat shqiptare të kenë vazhduar veprimtarinë e tyre përreth qytezës së
Kërçovës.266
Në rrethana të këtilla edhe Qeveria e re osmane, më 23 korrik, kishte lëshuar
një urdhër telegrafik mbi tërheqjen e ushtrisë nga Shqipëria, ndërsa një telegram
me përmbajtje të tillë kishte arritur edhe në Manastir. Pas këtij urdhëri, Qeveria
osmane priste që kryengritësit shqiptarë të ktheheshin nëpër shtëpitë e tyre dhe
kështu të përfundonte kryengritja.267 Kështu, kur pothuajse në tërë vilajetin e Kosovës, pushteti osman qe zëvendësuar me atë shqiptar, nga fundi i korrikut pushuan
për një kohë veprimet luftarake.268
Sidoqoftë, me rëndësi është edhe fakti se çetat e kazasë së Kërçovës nuk qenë
likuiduar nga ana e forcave osmane, sepse ato dhe prijësit e tyre do të veprojnë edhe
në ngjarjet e reja që vijnë pas kryengritjes. Kështu, çetat shqiptare u shquan në
luftën kundër ushtrisë serbe për mbrojtjen e Kërçovës, gjatë 4-5 nëntori të vitit
1912269 apo Ali Deda, prijës i njërës nga çetat, u shqua në organizimin e kryengritjes
kundërserbe në trevën e Kërçovës gjatë Kryengritjes së Shtatorit të vitit 1913.270
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Rezyme
Kryengritja e Përgjithshme Shqiptare e vitit 1912 u shtri edhe në Kazanë e
Kërçovës. Përgatitjet për kryengritje kishin filluar që nga gjysma e dytë e vitit 1911,
të cilat rezultuan me organizimin e njëmbëdhjetë çetave të armatosura deri në fund
të këtij viti. Organizatorët kryesorë të kësaj kryengritjeje ishin: Ali Jonuzi-Drogomishti, Haki efendiu dhe nëpunës shqiptarë në pushtetin vendor të kësaj kazaje.
Ndërkaq, qendra e veprimtarisë organizative e drejtuese ishte në fshatin Zajaz, ku
ishte ngritur një Komision (Komitet/Shtab) i kryengritjes.
Në pranverë të vitit 1912, në Kazanë e Kërçovës u riaktivizuan çetat kryengritëse të drejtuara nga prijësit e tyre, në numër gjithsej rreth dhjetë çeta me një
efektiv në njerëz rreth 80/90 vetash. Nga fundi i marsit e deri në dekadën e parë të
majit 1912, veprimtaria e çetave kufizohej në aksione mobilizuese. Nga mezi i majit,
nëpërmjet çetave kryengritëse, nën komandën e Nuhi Shutovës dhe të mbështetura
edhe nga popullata, në trevën e Kërçovës kishte shpërthyer revolta kundërosmane.
Lëvizja kryengritëse qe shtrirë në të gjitha vendbanimet shqiptare, por edhe në radhët e të gjitha shtresave sociale në Kazanë e Kërçovës. Drejtuesit e kryengritjes
qenë angazhuar për bashkimin dhe bashkërendimin e lëvizjes kryengritëse të
Kërçovës me atë të “Trevave të Sipërme” të Shqipërisë, rreth një qendre kombëtare
të vendosjes politike.
Autoritet osmane të Vilajetit të Manastirit dhe ato vendore, në krye me kajmekamin e Kërçovës, nga mezi i muajit maj e në vazhdim, ndërmorën masa energjike
politike e ushtarake për ta shtypur revoltën në Kazanë e Kërçovës, e cila po merrte
përpjesëtime të mëdha. Në këtë kuadër, u organizuan ekspedita të ndjekjes së forcave osmane kundër çetave, u dislokuan trupa shtesë redifësh nga Anadolli, ndërsa
nga fundi i majit nga Manastiri arriti në Kërçovë një “Komision” osman për ta hetuar nga afër situatën, u riorganizuan efektivat nëpër karakollë etj. Të gjitha këto
masa të pushtetit shoqëroheshin me përplasje luftarake të çetave me forcat osmane,
që rezultuan me vrasjen e Nuhi Shutovës, që konsiderohej sukses i pushtetit në
shtypjen e kryengritjes. Mirëpo, revolta vazhdonte edhe gjatë qershorit dhe nga
sukseset më të mëdha të kryengritësve shqiptarë ishte sulmi mbi një transport
ushtarak osman, më 30 qershor, dhe rrëmbimi i dhjetë barrëve pushkë e municione. Burimet e kohës, ato që i zotëroj, nuk flasin për ndonjë veprim politik e të
armatosur të kryengritësve në Kazanë e Kërçovës, gjatë muajit korrik e në vazhdim,
por kjo nuk do të thotë se qenë shpartalluar çetat kryengritëse nga ana e pushtetit
osman.
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QERIM LITA

SHPËRNGULJA E SHQIPTARËVE NGA
MAQEDONIA NË TURQI (1953-1959)
PËRMIRËSIMI I MARRËDHËNIEVE JUGOSLLAVO-TURKE (1951)
Shpërngulja e dhunshme e shqiptarëve nga trevat e tyre etnike, që ishin nën
pushtimin jugosllav, gjatë viteve 1953-1959, përbën njërin ndër problemet e
mprehta historike, të cilit historiografia shqiptare fare pak i ka kushtuar kujdes.
Nisur nga ky fakt, ky punim synon që me forcën e dokumenteve, t’i ofroj lexuesit
disa të dhëna të argumentuara, të cilat flasin qartë se ky akt vandal antishqiptar, u
shpik nga klika komuniste jugosllavo-maqedonase.
Që në fillim duhet të vihet në dukje, se sipas burimeve arkivore të Komitetit
Qendror të Lidhjes Komuniste të Maqedonisë (më tej KQ LKM), procesi i shpërnguljes së shqiptarëve për Turqi, së pari filloi në Maqedoni (1953-1957), që më pas
kjo të shtrihet edhe në Kosovë, Sanxhak, Mal të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë (19571959).271 Po këto burime provojnë se fenomeni i shpërnguljes së shqiptarëve, të cilët
ishin nën pushtimin jugosllav, zgjati deri në shpartallimin e kësaj federate komuniste, mirëpo intensiteti më i lartë i saj ishte midis viteve 1953-1959, prandaj ky
punim shkencor ka objekt trajtimi këtë temë.
Duhet vënë në dukje se kjo ide antishqiptare rezultoi menjëherë pas përmirësimit të marrëdhënieve turko-jugosllave (1951), që këta të fundit do ta shfrytëzojnë për depërtimin e dhunshëm të shqiptarëve nga këto troje dhe kolonizimin e
tyre me popullatë sllave. Qeveria komuniste jugosllave ishte plotësisht e bindur se
me përmirësimin e marrëdhënieve politike dhe diplomatike me Turqinë, në njërën
anë, si dhe zbatimin e një presioni të dhunshëm ndaj shqiptarëve, në disa drejtime,
do të ndikojë, siç thuhet në një dokument “në rritjen e menjëhershme të tendencës
271

Republika e Turqisë e pranonte çdo kërkesë të banorëve të Federatës jugosllave, të cilët shprehnin dëshirën të
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pas fillonte procedura e dokumentacionit të nevojshëm për t’u shpërngulur në Turqi.
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për shpërngulje në Turqi”. Gjithnjë sipas këtij dokumenti shpërngulja “është e lidhur për disa arsye: tradita e kësaj dëshire që nga Lufta Ballkanike, rezistenca e
popullatës myslimane, e cila nuk është e liruar nga konservatorizmi dhe fanatizmi
fetar-ndaj ndërtimit socialist, propaganda në Turqi (që përcillet nëpërmjet letrave
dhe shtypit te ne), dhe aktiviteti i autoriteteve të ndryshme (politike dhe fetare) nga
ndikimi i të cilëve ende nuk janë larguar masat e pakicave.”272
Për zbatimin sa më parë të kësaj politike, J. B. Tito dhe kabineti i tij, gjatë vitit
1951, organizuan disa takime sekrete me ambasadorin turk në Beograd, Fuad Kyprili. Ky diplomat, në këto takime, do të pajtohet që të ripërtërihet Konventa e para
Luftës së Dytë Botërore, e arritur midis Turqisë dhe Mbretërisë jugosllave, e cila
parashihte shpërnguljen e shqiptarëve nga këto vise për në Turqi.273 Sa për fillim, të
dyja palët ranë në ujdi, që Jugosllavinë ta vizitonin misionarë të ndryshëm turq, me
detyrë speciale që në vendbanimet shqiptare të propagandonin politikën e shpërnguljes, sigurisht duke e lavdëruar Turqinë. Pa vonuar shumë, kjo ide do të fillonte
të zbatohej në praktikë, respektivisht ca qindra qytetarë të Republikës së Turqisë,
gjatë verës së vitit 1951, do të qëndronin nëpër disa qendra të rëndësishme shqiptare, si në: Shkup, Tetovë, Kumanovë, Gostivar, Manastir etj. Gjatë kontakteve me të
afërmit e tyre, edhe me shtresat e ndryshme shqiptare, si me zejtarë, tregtarë, klerikë myslimanë etj., lavdëronin Republikën e Turqisë dhe politikën e saj si dhe jetesën shumë të mirë. Kjo propagandë, së shpejti u përhap në mbarë hapësirën shqiptare nën pushtimin jugosllav, me çka faktikisht, u ringjall politika e vjetër hegjemoniste serbe, e cila në vete përmbante dy pika: shpërnguljen e shqiptarëve nga
trojet e tyre etnike dhe kolonizimin e tyre me kolonë serbë.274 Këtë më së miri e
sqaron elaborati i Byrosë Politike të KQ të LKM-së, i hartuar enkas për shpërnguljen në të cilin, përveç tjerash, thuhet: “Për ringjalljen e aksionit të shpërnguljes, rol
të rëndësishëm pati përmirësimi i marrëdhënieve tona (të Jugosllavisë - Q. L.) me
Turqinë dhe ardhja e shtetasve turq te ne, prej të cilëve numri më i madh ishin
tregtarë dhe njerëz të pasur, të cilët jetën në Turqi e paraqesin shumë të mirë dhe të
lehtë. Veç kësaj, një numër i madh flisnin në emër të Republikës së Turqisë”, e cila
do të kujdesej për “myslimanët” (shqiptarët - Q. L.) e Jugosllavisë, se do t’u mundësojë të shpërngulen dhe se Qeveria atje do të kujdeset për punë, shtëpi etj.275
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Jugosllavisë Federative dhe
Republikës së Turqisë, te masa e përgjithshme shqiptare krijoi dy rryma të ndrysh272

Државен Архив на Македонија, Фонд ЦК СКМ, к. 29, dok. 137. fq. 673-690 (në tekstin e më tejm lexo: AM.
1. 427. 29. 137/673-690)
273
AM. 1. 427. 49.. 3/9-16.
274
Arhiv Vojno Istoriskog Institutа, Београд(më tej lexo:AVII. ), Mikrofilm 344, POV. XH. OB.
Br. 4881/39 Beograd.
275
AM. F. 1. 427. 60. 7. /116-129; Qerim Lita, Naçertania. K. Cërvekovski dhe identiteti shqiptar në Maqedoni
1945-1954, fq. 549-564.

76

STUDIME ALBANOLOGJIKE

me politike. Krahu intelektual, që në fillim e kuptoi se prapa këtij akti ekzistonte një
prapavijë politike, kuptohet në dëm të çështjes shqiptare. Për ta, autoritetet e
Beogradit, nëpërmjet kësaj politike, dëshironin të krijonin klimë pozitive për turqizimin e shqiptarëve, sepse sipas tyre: “Me përmirësimin e marrëdhënieve jugosllavo-turke, turqit do të gëzojnë më shumë të drejta dhe privilegje, ndërsa ne shqiptarët nëse dëshirojmë ta ruajmë ekzistencën tonë të vobektë do të duhet patjetër të
tregohemi si turq dhe të turqizohemi... etj”276
Për dallim nga inteligjenca, një grup elementesh të involvuara nga ana e pushtetit “popullor” nëpër organizata të ndryshme shoqërore, sipërmarrje, madje edhe
brenda “Bashkësisë Fetare Islame”, e shfrytëzuan për ta manipuluar masën e gjerë
të pavetëdijshme shqiptare, duke zhvilluar propagandë se kjo ishte: “në të mirën e
myslimanëve” dhe se: “Një ditë pushteti turk do ta shtrojë çështjen e shpërnguljes së
tyre.” Madje, ata mbronin qëndrimin se “Kjo çështje është dashur të lejohet shumë
herët nga ana e pushtetarëve jugosllavë.”277
Siç do të vërehet në vazhdim, një luftë e ashpër do të zhvillohet midis këtyre dy
rrymave, që fatkeqësisht fituese doli rryma proqeveritare, e cila arriti që ta përfitojë
një pjesë bukur të madhe të popullatës shqiptare, duke ia imponuar asaj tezën antishqiptare (shpërnguljen), që në fakt edhe ishte qëllimi kryesor i autoriteteve komuniste të Maqedonisë.

HAPJA E SHKOLLAVE NË GJUHËN TURKE
DHE FILLIMI I TURQIZIMIT
Masat që u ndërmorën kundër shkollës shqipe gjatë viteve 1949-1950, zbuluan
maskën e planeve të fshehta fashizoide antishqiptare të regjimit komunist të Federatës jugosllave. Përderisa në atë kohë pushteti “popullor” maqedonas, ndërmori
një sërë masash politiko-ideologjike kundër inteligjencës shqiptare, kryesisht kundër kuadrit arsimor, në vitin 1951, për ta ndalur zhvillimin e mbarë që kishte marrë
shkolla shqipe në Maqedoni, si në kohën e regjimit të mbretërisë jugosllave nën
pretekstin e “zbatimit me konsekuencë” të njohjes së plotë të të drejtave kombëtare
për çdo “pakicë”, pushteti propagandoi me të madhe hapjen e shkollave turke në
krahinat e pastra shqiptare.278
Për ta zbatuar këtë projekt antishqiptar sa më parë, në qershor të vitit 1951, një
ekip i Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë (më tej KQ i LKJ),
zhvilloi një vizitë zyrtare në Maqedoni, ku mbajti disa takime me komitetet e vendit
276
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të PKM-së, me detyrë speciale për ta studiuar gjendjen politike, respektivisht
mundësinë për hapjen e shkollave turke në këtë Republikë, sidomos në pjesën
veriperëndimore të saj. Ekipi në fjalë, në raportin që ia dërgon KQ të PKJ, do të
konstatojë: “Te pakicat nacionale, sidomos te shqiptarët dukshëm është përforcuar
elementi armiqësor, në radhë të parë tek elementi shqiptaro-madh, qendra e të cilit
është Athina.”279 Sipas vlerësimit të ekipit të përmendur, mundësitë për hapjen e
shkollave turke në këto vise, janë shumë të vogla, për shkak se siç thuhej: “Ekipi
hasi në problem ndërmjet turqve dhe shqiptarëve (Tetovë), i cili problem nuk është
i qartë për organizatën partiake dhe rreth të cilit ekzistojnë mendime kontradiktore
edhe te vetë anëtarët e PK(M-Q. L.).”280
Nuk vonoi shumë, që mbi projektin e hartuar (zyrtarisht nga ASHAS) KQ i
PKM-së, të formonte një Komision, me qëllim të zbatimit të vendimeve të KQ të
LKJ-s, e që kishin të bënin në hapjen e shkollave turke në krahinat e pastra
shqiptare. Komisionin do ta udhëheqë Kërste Cërvenkovski, ndërsa anëtarë të tjerë
ishin: Mito Temenugov, Reiz Shaqiri, Boge Kuzmanovski, Tome Buklevski –
Maçuli, Gjore Gjorevski dhe Allojz Pipan.281
Nga data 17.01.1952 - 03.02.1952, Komisioni vizitoi rrethet e Tetovës, Gostivarit, Dibrës, Strugës, Kërçovës, Kumanovës, Gjorçe Petrovit dhe Resnjës. Në
kuadër të atyre vizitave, ata organizuan takime të shumta me komitetet e rretheve,
organizatat bazë, organizatat masive me mësuesit shqiptarë, me shoqëritë kulturorartistike etj. Në bazë të informacioneve që mori, Komisioni hartoi një analizë
(elaborat) që do të shqyrtohet në Byronë Politike të KQ PKM, në mbledhjen e
zgjeruar, mbajtur më 29 shkurt 1952. Në atë mbledhje morën pjesë të gjithë
anëtarët e Byrosë politike: Llazar Kolishevski, Strahill Gigov, Vidoe Smilevski,
Kërste Cërvenkovski, Nikolla Minçev, Vera Aceva dhe Borko Temellkovski, si dhe
sekretarët e komiteteve të qarkut, të besuarit e UDB-së282 (Drzhavne Bezbednosti),
nga rrethet ku jetonin shqiptarët, anëtarët e KQ-së që punonin në aparatet e saj dhe
të vetë UDB-së etj.283
Analiza që rezultoi nga ky aksion do të aprovohet pa asnjë kundërshtim, përfshinte 40 faqe, e ndarë në katër nëntituj kryesorë: historiku dhe gjendja politike në
mesin e popullatës shqiptare në Maqedoni; çështja e arsimit; çështja ekonomike
dhe çështja organizative. Në fakt, analiza, përbënte programin e modifikuar serb
“Naçertania”, në të cilën shqiptarët paraqiten si ardhacakë, të cilët në këto vise ishin
vendosur duke e përdorur “dhunën dhe terrorin ndaj popullatës autoktone sllave
279
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(maqedonase)” se ata ishin: “fundamentalistë islamikë, shqiptaro-mëdhenj, fashistë,
terroristë, shovinistë, banditë, reaksionarë” dhe njollosje të tjera, të cilat, sipas analizës “pushteti popullor maqedonas duhet të ndërmarrë masa kundër tyre.”284 Në
analizë më tej thuhet se “pjesa dërrmuese e popullatës myslimane në Maqedoninë
Perëndimore është turke”, sidomos në “Tetovë, Gostivar dhe Strugë” dhe se “detyrimisht duhet të hapen në ato qytete shkolla turke.”285
Në dokument vërehet fare qartë se shpifjet që bëheshin ndaj shqiptarëve të
Maqedonisë ishin të njëjta me ato që u bënë në fund të Luftës së Dytë Botërore
(1944).
Krahas “Analizës”, kreu i Byrosë Politike, solli edhe disa konkluzione, lidhur
me problemet politike, arsimore, ekonomike dhe organizative në territoret ku
shqiptarët përbënin shumicë absolute të popullatës. Në to fillimisht ftoheshin organizatat partiake dhe ato masive të rretheve që të punonin: “...në përmbysjen e
tendencave nacional-shoviniste, si dhe në vendosjen e punës aktive të luftës kundër
tendencave të zhvilluara për bashkimin e Shqipërisë nëpërmjet komiteteve perëndimore.” Kjo për kreun e Byrosë Politike ishte e domosdoshme, sepse, siç thuhet, në
atë dokument: “Lufta e jonë për përmbysjen e Shqipërisë së Enverit tashmë ka dhënë
rezultate të duhura, por mungesa e punës sonë të deritanishme për çështje të tjera,
përhap tendenca të tilla për bashkimin e Shqipërisë nëpërmjet komiteteve perëndimore, ose për Shqipërinë e bashkuar pa Enverin dhe Rusinë.” Për kreun më të lartë komunistë maqedonas, gjendja më kritike ishte në rrethet e Tetovës, Gostivarit dhe të
Dibrës, e cila sipas tij: “Kohët e fundit gjendja në këto rrethe ka ardhur deri në atë
shkallë saqë as organizatat partiake, as pushteti ose UDB-ja, nuk janë të sigurt se
cilit t’i besojnë...” dhe se: “E tërë kjo është zhvilluar në linjën shqiptaromadhe, qoftë
për çështjen e lidhjeve me bandat nga Shqipëria ose lidhur me agjenturën e komiteteve perëndimore shqiptare, duke shprehur mosbesim dhe shovinizëm ndaj pushtetit dhe partisë sonë.”286
Në pjesën ku flitej për problemin e arsimit, në mënyrë të qartë vihej në dukje:
“Është e domosdoshme që të hapen shkolla në gjuhën turke në Maqedoninë Perëndimore, në vendbanimet ku jetojnë turqit; shkolla shqipe e Normales në Tetovë të
mbyllet dhe pranë shkollës normale në Shkup, të hapen paralele turke dhe shqiptare; të ndërmerren masa për pastrimin e mësuesve të papërshtatshëm politikisht dhe
të dobët profesionalisht e gradualisht të shkohet drejt spastrimit të mësuesve të
ardhur nga Shqipëria... etj”.287
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Mbështetur në këto vendime, së shpejti, vetëm në Pollog u hapën gjashtë shkolla turke, si në: Tearcë, Tetovë, Vrapçishtë, Banjicë e Poshtme, Banjicë e Epërme
dhe në Gostivar.288 Hapja e këtyre shkollave turke pati karakter fashizoid, me qëllim
të turqizmit të kësaj popullate të pastër shqiptare, që më pas e njëjta të deportohej
me dhunë në Anadoll të Republikës së Turqisë. Kjo nuk mund të sqarohet ndryshe,
kur sipas regjistrimit të vitit 1948, popullata shqiptare në këto dy rrethe përbënte
shumicën absolute në krahasim me maqedonasit dhe turqit. Për ta pasur një
pasqyrë më të qartë rreth numrit të banorëve shqiptarë dhe atyre turq në këto dy
rrethe në vazhdim po e paraqes tabelën si më poshtë, të sajuar nga të dhënat e entit
statistikor, gjatë regjistrimit të vitit 1948:
Regj. i vitit 1948
Q. Tetovë
Rr. Tetovë
Rr. Gostivar
Gjithsej

shqiptarë
9.975
41.611
39.345
90.931

turq
302
318
117
737289

Pasqyra tabelore tregon se pushteti “popullor”, me gjithë faktin se elementi
turk ishte tejet i parëndësishëm në Pollog (737 banorë të deklaruar si turq), e pa të
arsyeshme që të hapë madje edhe gjashtë shkolla turke. Kjo politikë nuk ishte e
rastësishme, përkundrazi ajo ishte mirë e paramenduar, ku menjëherë pas hartimit
të programit organet e UDB-së, e filluan një fushatë të rreptë kundër popullatës
shqiptare, me qëllim të turqizimit të saj.
Shkolla turke, në vitin shkollor 1951/1952, do të hapen edhe në rrethet e Dibrës, Kërçovës, Strugës, Resnjës, Manastirit, Krushevës dhe të Prilepit. Mirëpo, me
gjithë hapjen e tyre në viset e pastra shqiptare, numri i nxënësve që i ndiqnin mësimet në këtë gjuhë nuk dallonte shumë, krahasuar me vitin e mëparshëm. Kjo më së
miri shihet në pasqyrën tabelore që po e paraqes më poshtë:
Viti Shkollor
1950/51
1951/52

numri i shkollave
104
144

gjithsej nxënës
12.493
13.237

numri i mësuesve
237
293290

Sipas tabelës, vërehet se në vitin shkollor 1951/1952 u hapën gjithsej 40 shkolla
të reja turke, ndërsa numri i nxënësve që vijonte mësimin në gjuhën turke u rrit
vetëm për 744 nxënës.
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Hapja e shkollave turke, në dëm të shkollave shqipe, shkaktoi reagime dhe
kundërshtime të ashpra, si nga inteligjencia e atëhershme shqiptare, diaspora politike, po ashtu edhe nga disa shqiptarë të involvuar në organet partiake të rretheve.
Komisioni i Arsimit dhe i Kulturës, nëpërmjet një analize, do ta njoftojë KQ të
LKM-së për kundërshtimet e mësuesve shqiptarë që të jepnin mësim në shkollat
turke. Në analizën e përmendur lidhur me këtë thuhej: “Në rrethet e Tetovës dhe
Gostivarit, në më shumë raste, mësuesit flasin turqisht si dhe nxënësit e tyre, ndërsa
mësimin e zhvillojnë në gjuhën shqipe. Kur u ndërmorën masat në këto vise që për
popullatën turke të hapen shkolla në gjuhën turke, mësuesit rezistuan, sidomos në
rrethin dhe qytetin e Tetovës, ku asnjëri nga mësuesit vendas nuk dëshironin të
jepnin mësim në gjuhën turke dhe për këtë atje duhej të dërgoheshin mësues nga
Shkupi.”291 Reagime dhe kundërshtime nga mësuesit shqiptarë, sipas analizës, pati
edhe në Gostivar, ku si shembull merret “mësuesi nga fshati Banjicë”, i cili, siç thuhet në dokument, “edhe pse është i lindur në të njëjtin fshat dhe gjuha e tij amtare
është turqishtja, kur u hap shkolla turke refuzoi të jepte mësim në gjuhën turke dhe
kishte kërkuar të punonte në fshatrat shqiptare...”. Ndaj për hartuesit e kësaj
analize, “këta shembuj qartë tregojnë se sa thellë janë futur rrënjët e politikës
shqiptaromadhe në mesin e intelektualëve në këtë pjesë.”292
Në anën tjetër dhoma e politikës së jashtme pranë KQ të PKM-së, në analizën
që i kushtohej veprimtarisë politike të inteligjencës shqiptare, të komiteteve shqiptare në Perëndim, si edhe Shërbimit informativ shqiptar konstatonte: “Njëra ndër
format themelore të veprimtarisë armiqësore të pakicës shqiptare është nxitja e
ndjenjave nacionaliste e shoviniste ndaj Maqedonisë, respektivisht RFPJ-së dhe
irredentizmit si platformë kryesore politike e armiqve të të gjitha ngjyrave. Përveç
një pjese të inteligjencës, si edhe elementeve reaksionare, në këtë linjë vepron në
mesin e pakicës shqiptare edhe Shërbimi informativ shqiptar. Qëllimi i fundit i
komiteteve reaksionare të emigracionit perëndimor shqiptar, (Paris, Nju-Jork, Itali,
Zvicër), është (krijimi - Q. L.) i Shqipërisë së madhe, edhe pse në situatën e tanishme, në plan të parë e kanë luftën kundër “regjimit” të Enver Hoxhës. Të gjithë këto
qëndrojnë në një linjë: se shqiptarët nuk i gëzojnë të drejtat këtu te ne, se këto vise
janë shqiptare dhe se duhet t’i bashkohen Shqipërisë, se këtu bëhet turqizimi i
shqiptarëve etj.”293 “Si pikëmbështetje e linjës së mësipërme në kohë të fundit”,
thuhet më tej në dokument, “u shfrytëzua hapja e shkollave turke në disa vendbanime”në trojet shqiptare të Maqedonisë. Rezistencë më të madhe kundër shkollave
turke bëhet e ditur se bëri “inteligjenca shqiptare në Tetovë dhe Gostivar.” Kundër291
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shtimi i projektit fashizoid, sipas dokumentit që e kemi objekt trajtimi, “u mbështet
edhe nga reaksioni i pakicës shqiptare”. Më tej, vihej në dukje se disa atdhetarë
shqiptarë e kundërshtonin këtë projekt gjenocidal, “jo vetëm fshehurazi por edhe
publikisht.” Ata thoshin se projekti i përmendur ishte: “i përqendruar kryekëput
për turqizimin e shqiptarëve.” Në pamundësi për t’iu kundërvënë kësaj gracke,
inteligjencia shqiptare u përqendrua në idenë se në një situatë të këtillë: “ajo duhej
ta luante rolin vendimtar në mbështetjen e ndjenjave kombëtare te pakica e vet,
madje në forma të ndryshme: njëra ndër format që ajo e zgjodhi ishin institucionet
dhe shoqëritë kulturor-arsimore...”294, thuhej më tej në dokument.
Për sa u tha më sipër vërehet qartë se në rrethana kur pushteti komunist maqedonas bënte trysni ndaj shtresës intelektuale dhe kombëtare shqiptare, mësuesit atdhetarë shqiptarë veprimtarinë e tyre e përqendruan në shoqëritë kulturor-arsimore. Ndër krerët më të shquar atdhetarë shquhej Mehmet Riza Gega nga Tetova, i cili
në vitin 1952, natën e Bajramit të Vogël, në Tetovë shpërndau disa afishe përmes të
cilave: “Ftohej kombi shqiptar që të mos i dërgonte fëmijët e tyre në shkollat turke,
ta ruajnë bashkimin mes tyre dhe të mos ndahen nga gjiri i tyre kombëtar.”295
Një figurë tjetër madhore, që iu kundërvu, në mënyrë të hapur politikës antishqiptare dhe fashizoide të pushtetit “popullor” maqedonas, gjithsesi ishte Murtezan
Bajraktari nga Gostivari. Ai gjatë procesit të hetuesisë të zhvilluar kundër tij, më
1953, pa hezitim para organeve të UDB-së deklaroi: “Arsyeja pse unë kam shfaqur
qëndrim armiqësor është se nuk jam pajtuar të hapen shkolla turke në Tetovë dhe
Gostivar.” Më tej, ai vinte në dukje se ky projekt që zbatohej nga qeveria maqedonase ishte i padrejtë, sepse kështu do të shkohej në zhdukjen e kombit shqiptar. Në
vijim ai deklaron se me këtë projekt antishqiptar më shumë u jepej përparësi turqve
se shqiptarëve dhe se synohej turqizimi i shqiptarëve. Për këtë arsye, ai deklaron se
kishte vendosur t’u kundërvihej këtyre masave, të cilat u vendosën nga ana e
qeverisë, duke e ndier veten si atdhetar dhe si i tillë kishte vendosur të jepte maksimumin “që vetëm e vetëm shqiptarët të ndihen si atdhetarë dhe të mos lejojnë të
turqizohen.”296

REGJISTRIMI I POPULLATËS NË VITIN 1953
DHE FILLIMI I SHPËRNGULJES
Lidhur me shpërnguljen në masë të shqiptarëve nga trevat e tyre etnike në
Maqedoni, gjatë viteve 1953-1959, siç u vu në dukje në fillim të këtij punimi, histo294
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riografia shqiptare fare nuk ka bërë përpjekje për ndriçimin e kësaj ngjarjeje të
dhimbshme, ndërsa historiografia maqedonase, e mohon në tërësi këtë akt mizor,
madje në kohë të fundit disa historianë maqedonas flasin për “shqiptarizimin e
Maqedonisë Perëndimore.”297 Është e vërtetë se në fillim të viteve 50 të shekullit të
kaluar, popullata maqedonase e braktisi fshatin për t’u vendosur në vendet urbane,
sidomos në kryeqendër. Mirëpo migrimi i sag, nuk rezultoi si pasojë e një politike
diskriminuese të pushtetit ndaj tyre. Përkundrazi, pushtetarët komunistë maqedonas, ardhacakëve maqedonas në Shkup, u ofronin kushte shumë të mira për jetesë,
si banesa, vende pune për të gjithë ata që ishin të aftë të punonin, shkollimin e
fëmijëve nga fillorja e deri në universitet dhe shumë privilegje të tjera vetëm e
vetëm që Shkupi të dominohej nga popullata maqedonase. Kjo popullatë, vinte nga
krahinat lindore dhe verilindore në Shkup, i cili atëbotë banohej, me shumicë nga
shqiptarët.
Sekretari i parë politik i KQ të PKM, Llazar Kolishevski, duke e shtruar këtë
çështje në mbledhjen e 29 shkurtit të vitit 1952, hapur e shprehu racizmin e tij
kundër shqiptarëve. Si një albanofob i dëshmuar, para anëtarëve të Byrosë Politike,
ai do të deklarojë: “Ekziston tendenca për lëvizje të popullatës, kryesisht në viset e
thata, largimi prej atyre viseve në numër më të madh nga maqedonasit. Ky largim
nuk duhet të ndërpritet. Madje, nëse kjo është më e madhe, aq është, (do të ishte Q.
L.) edhe më mirë. Këtu nuk duhet të frikësohemi nga masat shqiptare. Popullata
maqedonase është më inteligjente, më e kthjellët dhe shikon se ku janë kushtet më
të mira për jetesë. Ndërsa ajo shqiptare, për shkak të mungesës së vetëdijes (kombëtare Q. L.), mbetet në një vend dhe jo për shkak të ndonjë vetëdije të lartë
nacionale. Atë vetëdije nuk e ka dhe sa më shumë që të jetë kjo lëvizje është më
mirë, për arsye se nëpërmjet saj ata njerëz ngrihen...”298
Del sheshit, se kjo deklaratë e njeriut të parë të partisë, në Maqedoninë komuniste përkon me projektin e Çubrilloviqit, i lexuar në Klubin Kulturor Serb më 1937
në Beograd.
Habit fakti se si historianët maqedonas ende mundohen ta fshehin të vërtetën
lidhur me procesin e shpërnguljes në masë të shqiptarëve nga Maqedonia për Turqi
gjatë periudhës 1953-1959, duke injoruar një sërë dokumentesh, të cilat flasin se si
shumica dërrmuese e të shpërngulurve ishin të përkatësisë nacionale shqiptare.
Mirëpo, e tërë kjo nuk do ta pengojë studiuesen maqedonase Violeta Açkovska, e
cila e pakënaqur me atë shpërngulje të shqiptarëve do të shkruante se gjatë këtyre
viteve “me bekimin e pushtetit popullor erdhi deri te shqiptarizimi i Maqedonisë
Perëndimore”. Sipas saj, deri te ky fenomen kishte ardhur kur: “Në fillim të viteve
297
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50 të shekullit të kaluar, pakica nacionale turke në RPM, shikuar sipas masave të
eksproprijimit dhe nacionalizimit, nga kolektivizimi dhe Ligji për ndalimin e
mbajtjes së ferexhesë, filloi procesi i shpërnguljes masive nga Maqedonia për Turqi.” “Në kushtet e atëhershme ndërkombëtare”, vazhdon Açkovska, “të politikës
rigoroze – ideologjike ndarja në taborin “socialistë” dhe “kapitalistë”, turqit u shpallën si pakicë armiqësore, sepse shteti i tyre ishte shtet kapitalist, për dallim nga
Shqipëria, e cila i takonte taborit komunist. Sipas disa të dhënave, deri më 1 qershor
të vitit 1958 nga Maqedonia u shpërngulën 127.048 turq.”299 Më pas Açkovska
shton: “Në vend të popullit maqedonas dhe të pakicës turke, vendosej pakica nacionale shqiptare dhe me këtë bëhej edhe më i fortë shqiptarizimi i Maqedonisë Perëndimore...”300
Ajo, si një historiane albanofobe, bie në kundërshtim me realitetin historik,
sepse gjatë këtyre viteve pikërisht shqiptarët ishin ata që u shpallën armiq të
“pushtetit popullor maqedonas” e jo turqit dhe si rezultat i dhunës dhe terrorit që u
ushtrua nga organet e UDB-së maqedonase mbi shqiptarët. Një numër mjaft i
madh i tyre në regjistrimin e vitit 1953 u deklaruan si turq, që ishte parakusht për të
emigruar në Turqi. Tashmë është më se e qartë se politikën e turqizimit të shqiptarëve drejtpërsëdrejti e inicioi dhe e dirigjoi kreu më i lartë komunist maqedonas. Të
mbështetur politikisht dhe financiarisht nga Federata e atëhershme jugosllave,
udhëheqja maqedonase planifikonte që për një periudhë të shkurtër të bënte pastrimin etnik të shqiptarëve nga trojet e tyre të stërlashta në pjesën veriperëndimore
dhe jugperëndimore të Maqedonisë, ku ata shtriheshin në mbi 350 fshatra dhe 13
vendbanime urbane (qytete)301. Më pas këto vise do të populloheshin me popullatë
slave, (maqedonas të Egjeut), e cila për shkak të luftës civile në Greqi gjatë viteve
1947-1949, kishte emigruar në Jugosllavi dhe në shtetet lindore të Evropës.302 Një
pjesë e tyre, e cila kaloi në Shqipëri, u mirëprit jo në llogore sikurse në Maqedoninë
Jugore, por ata u sistemuan nëpër shtëpitë e shqiptarëve të Korçës, si dhe të qyteteve tjera të Shqipërisë Jugore.
Vetë UDB-ja, në raportin që ia dërgon KQ të LKM-së, e pranon se numri më i
madh i popullatës së deklaruar si turke është shqiptare. Sipas saj ekzistojnë shumë
arsye, tri prej të cilave janë më të rëndësishme pse ka pasuar kjo situatë:
E para, për të njëjtën ekziston një çështje objektive në lëvizjet jostabile dhe të
paformuara të ndjenjave nacionale te shtresat e gjera të popullatës së përkatësisë
fetare myslimane në RPM, në një situatë të zhvillimit normal në përgjithësi në këto
territore “turq të vërtetë” nuk ka shumë. Masa shqiptare manifeston ndjenja të tur299

Violeta Açkovska, vepra e cituar, po aty.
Po aty.
301
AM. 1. 427. 17. 55/17-24, Pregled na sellata vo koi zhiveat mallcinstvata i uçestieto na mallcinstvata vo SRZ.
302
AM. 1. 427. 49. 4/17-24.
300

84

STUDIME ALBANOLOGJIKE

bullta nacionale. Nga njëra anë – duke e shprehur mosngritjen objektive të vetë
kombit shqiptar, që vjen si rezultat i moszhvillimit të kapitalizmit në Shqipëri,
ndërsa në anën tjetër – edhe për shkak të pengesave të zhvillimit nacional si pakicë
në Jugosllavinë e vjetër. Në Jugosllavinë e vjetër bëhej turqizmi i shqiptarëve, sidomos te pjesa qytetare, respektivisht esnafi i çarshisë së qytetit, të cilët mësonin
turqisht, deklaroheshin si turq etj. – shpeshherë në linjën e përfitimit të autoritetit
dhe dinjitetit, sepse shqiptarët trajtoheshin si klasë më e ulët;
E dyta, situata në vitin 1953 dukshëm ndryshoi: marrëdhëniet me Shqipërinë u
keqësuan, ndërsa Turqia u bë aleate e RFPJ-së në Paktin Ballkanik. Ndërkohë, fanatizmi fetar te myslimanët ishte mjaft i prekur me Ligjin kundër ferexhesë. Me këtë
nuk ka dilemë se ndikoi tek ajo pjesë jostabile në pikëpamje nacionale te masat
myslimane, oportunizmi i së cilës i solli në orientim të ri sa i përket deklarimit të
përkatësisë nacionale;
E treta, në këtë periudhë paraqitet edhe ideja e mundësisë për shpërngulje në
Turqi përfaqësuesve të pakicës nacionale turke. Kjo po ashtu filloi të ndikonte fuqishëm në mesin e masave myslimane në linjën e deklarimit turq, si parakusht për
marrjen e së drejtës për t’u shpërngulur në Turqi.”303
Nga ajo që thanë më lart, del i qartë edhe presioni politik dhe fizik i organeve
të sigurimit maqedonas, i cili u zbatua sidomos ndaj inteligjencës së atëhershme
shqiptare.304 Në regjistrimin e vitit 1953, numri i turqve rritet në mbi 100%, ndërsa
ai i shqiptarëve ra në mënyrë drastike, madje nga 197.389 sa ishin në regjistrimin e
vitit 1948, në 162.254. Të shohim në vazhdim një pasqyrë, e cila i paraqet lëvizjet e
mëdha që ndodhën në përcaktimin e përkatësisë nacionale ndërmjet regjistrimit të
vitit 1948 dhe atij të vitit 1953:
Maqedonas
1948
1953
89.648
860.699

shqiptarë
1948
1953
197.389
162.254

turq
1948
95.940

1953
203.938

të tjerë
1948
1953
70.009
77.353305

Sipas tabelës, brenda 5 vjetësh numri i banorëve maqedonas u rrit për afër
71.000, ndërsa shqiptarët u pakësuan për 34.865 banorë, derisa numri i turqve u rrit
me mbi 100%, respektivisht për 107.998 banorë. Duke e komentuar këtë dukuri të
panatyrshme, Dhoma e Pakicës Nacionale pranë KQ të PKM, vinte në dukje: “I tërë
ky ndryshim ka ardhur si rezultat i periudhës së okupimit të Maqedonisë Perëndi303
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more, kur një numër më i madh i turqve, nën presionin e propagandës dhe të
administratës shqiptare, madje duke e shfrytëzuar edhe gjendjen fetare, i qenë nënshtruar një asimilimi tejet të lartë politik.”306
“...Kjo qe situatë e paqartë që e trashëguam në atë kohë”. Tutje vazhdon
dokumenti: “Sa u përket nacionaliteteve në ato krahina, kërkohej më shumë kohë
që të shihej gjendja reale, me qëllim që edhe turqve nga Maqedonia Perëndimore
t’u siguroheshin të drejtat e njëjta si edhe shqiptarëve. Me hapjen e shkollave turke
dhe me themelimin e një sërë shoqërive kulturor-arsimore, kjo çështje u zgjidh. E
gjithë kjo mundësoi që njerëzit në Maqedoninë Perëndimore gjatë regjistrimit të
vitit 1953 të deklaroheshin sipas ndjenjave të tyre nacionale...”307
Për dallim nga Dhoma e Pakicave Nacionale, UDB-ja kishte mendim krejtësisht të kundërt. Ky shërbim, në informatën që ia dërgoi KQ të LKM-së, bën të
qartë se ndryshimi aq i lartë i strukturës nacionale, midis dy regjistrimeve: “Nuk ka
ardhur nga shtimi natyror i popullatës, por nga ndryshimi i deklarimeve të shqiptarëve dhe torbeshëve.”308 Sipas UDB-së, e gjithë kjo kishte të bënte: “me një ndryshim artificial të strukturës nacionale”, i cili nuk kishte ardhur “si një element i
kristalizimit të identitetit, por shpërthimi i menjëhershëm i elementit fetar dhe
fanatik në dëshirën tejet të madhe për ndërprerjen e jetesës në mesin e kaurëve dhe
ta vazhdojnë në botën dhe shtetin me fe të njëjtë si të veten”. Më tej, në raportin e
UDB-së shtohej edhe: “Ky ndryshim, që faktikisht bëri krijimin e tyre të pjesshëm
si turq, por me pjesën më të madhe ishte injorim i identitetit të vërtetë në favor të
shpërnguljes, është pikërisht vetëm një dëshmi për një lëvizje stihike elementare të
masave ndaj të cilave politika jonë nuk mundte, për shkak thellësisë dhe fuqisë së
tyre, të sillej brutalisht, në mënyrë doktrinare për ndonjë mision që t’i “shpëtojë”
këto masa për socializëm? Kjo stuhi detyrimisht e kupton politikën dhe sjelljen e
pushtetit ndaj vetvetes, e jo nga prizmi i mbrojtjes së interesave të tyre të pakuptueshme socialiste, por nga pikëpamja e tolerancës dhe mbështetjes së besimit të
verbër fetar dhe të prapambetjes. Prandaj, këtu çdo gjë tjetër do të krijonte probleme të rënda fetare, përveç asaj që edhe e zgjodhi politika e jonë – toleranca ndaj
shpërnguljes...”309
Definicioni i mësipërm, i përfaqësuesve të UDB-së maqedonase, është i paqëndrueshëm, për shkak se jehona e shpërnguljes nuk erdhi aty për aty. Përkundrazi,
kjo qe përgatitur shumë më herët nga ana e pushtetit “popullor”, nëpërmjet planeve, analizave, elaborateve dhe projekteve antishqiptare. Në to, në mënyrë të vazhdueshme, akuzohej inteligjenca e atëhershme shqiptare, e cila, sipas tyre, vepronte
306
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kundër interesit shtetëror, respektivisht dilte me parullën: “Kombi shqiptar mund
të zhduket nëpërmjet rrugës së turqizimit dhe shpërnguljes për Turqi”..., “se nuk
duhej të shkohej në Turqi”, “Kjo është toka jonë”, “Ne gjithmonë kemi ekzistuar
këtu dhe këtu duhet të qëndrojmë, pa marrë parasysh represaliet që do të ndërmerren kundër nesh... etj.310
Përderisa pushtetarët maqedonas, deklaronin se ndërrimi i identitetit, ishte i
rezultat i nivelit të ulët të vetëdijes nacionale te shtresa më e madhe shqiptare, në
anën tjetër ata e akuzonin inteligjencën shqiptare se zhvillonte propagandë te masat
shqiptare kundër turqizimit dhe shpërnguljes së tyre në Republikën e Turqisë. Sipas
Dhomës së Politikës së Jashtme, gjatë fushatës që u zhvillua në kohën e regjistrimit
të popullatës lidhur me deklarimin si shqiptar apo turk, “elementet reaksionare dhe
veçanërisht mësuesit, ndërmarrin një aksion të gjallë sidomos në Gostivar, duke
apeluar te popullata që të mos deklarohet si turke dhe të mbetet kompakte si shqiptare, sepse gjithmonë e tillë kanë qenë dhe se këto vise janë shqiptare.” Më tej në
informatë thuhej: “Që të arrijnë sukses sa më të madh (atdhetarët shqiptarë Q. L.)
kanë lëshuar parullën se ata që do të përcaktohen si turq pushteti do t’i shpërngulë,
ndërsa ata që do të mbesin si shqiptarë nuk do të shkojnë askund dhe se nuk është
larg dita kur do të lirohen.”311
Krahas mësuesve dhe shtresës tjetër intelektuale shqiptare, autoritetet komuniste të Shkupit ndërmorën masa dhune edhe kundër prijësve fetarë shqiptarë
(klerit mysliman), sidomos ndaj pjesës me vetëdije të qartë kombëtare. Krerët e
Byrosë Politike e dinin shumë mirë se ndikimi i klerikëve myslimanë është shumë i
madh te popullata shqiptare në përgjithësi, posaçërisht te fshatarësia, ndaj ata,
nëpërmjet organeve të tyre ndihmëse (Komisioni i Çështjeve Fetare, Dhoma e
Politikës së Jashtme, Dhoma e Pakicave Nacionale, UDB-ja etj.), gjatë viteve 19491950, hartuan një sërë planesh, analizash, elaboratesh, me të vetmin qëllim: të
përfitohet “Bashkësia Fetare Islame” (më tej BFI) dhe krerët e saj, me çka shumë
lehtë do t’i realizonin planet e tyre antishqiptare.
Sipas B. Apostollskit, anëtarit të Dhomës së Politikës së Jashtme pranë KQ të
PKM-së, ishte brengosës “mosekzistimi i një diferencimi të caktuar dhe të qartë
klasor në fshatrat shqiptare”, sepse siç shprehet ai: “Fshatarët e varfër, nën ndikimin e fanatizmit fetar, ende u besojnë fjalëve boshe kulakëve, posaçërisht të klerit,
pa marrë parasysh atë se u kanë shërbyer dhe punuar për një copë bukë. Klerikët
deri dje ishin të vetmit persona të arsimuar në fshat dhe si predikues të fesë, ata
gëzojnë autoritet të madh te fshatari shqiptar.”312
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Me një retorikë ende më të ashpër kundër klerikëve dhe BFI-së paraqitet Komisioni i Çështjeve Fetare, sipas të cilit në Maqedoni, ishin pikërisht klerikët ata që
paraqiten “si udhëheqës të mostolerancës fetare, shovinizmit, orientimit armiqësor
dhe politik te masat.” Më pas ky komision pohon, se prapambetja e masave “myslimane”, fanatizmi i tyre fetar, ndjenjat e larta ndaj bashkësisë fetare, e bëjnë edhe
më të vështirë diferencimin klasor dhe ashpërsimin e këtyre elementeve nën ndikimin e plotë të fesë myslimane “në linjën shoviniste”. Sipas vlerësimit të Komisionit
këto elemente e “bëjnë këtë bashkësi më të rrezikshme në luftën kundër paragjykimeve dhe besëtytnisë fetare ndër këto masa tepër delikate.”313 Që BFI të kontrollohej nga aparatet e pushtetit “popullor”, Komisioni propozonte një sërë masash që
duhej të ndërmerreshin kundër saj, disa prej të cilave mendojmë se duhet të kihen
në dukje, ndërsa po i veçoj: “Të sillet rregullore ligjore: a) për kontrollimin shëndetësor të bërjes synet; b) të vendoset një censurë që të dihet se kush mund të bëhet
klerik dhe kush munde të kryejë shërbim fetar. Kjo censurë do të ishte kundër
hiperproduksionit të klerikëve myslimanë, etj.”314
Komisioni i përmendur më sipër, në dhjetor të vitit 1949, hartoi një elaborat,
që i kushtohej veprimtarisë politiko-organizative të BFI-së. Në elaborat, pasi përshkruhet gjerësisht historiku i saj, para, gjatë dhe pas Luftës së Dytë Botërore, në
fund, me qëllim të përfitimit të kësaj organizate fetare, Komisioni i propozonte disa
masa që duhet të ndërmerreshin kundër saj nga ana e organeve të sigurimit, disa
prej të cilave ishin si më poshtë:
“Deri nga fundi i këtij muaji të thirret kuvendi i vakëfit për Maqedoninë, me
detyrë kush ta udhëheqë konferencën në të cilën të shqyrtohen çështjet:
a. Puna e Këshillit të Vakëfit315, e Këshillit të Kuvendit dhe Ulemas Mexhlisi316,
ku gjithashtu të mbulohen vendet e anëtarëve të burgosur nga ky organ, si dhe të
dënohet veprimtaria e tyre (kundërshtetërore Q. L.) si e tillë. Këto organe të japin
dorëheqje dhe në vend të tyre të zgjidhen të reja;
b. Të shqyrtohet problemi financiar, si: gjendja e pasurisë së Vakëfit, të përcaktohet numri i zyrtarëve nga organet e larta të BFI-së, lartësia e rrogave dhe të
rregullohen marrëdhëniet juridike në mes të BFI-së dhe pushtetit popullor, të cilat
janë rrënuar pas Çlirimit etj... ;
c. Në mbledhje të shqyrtohet çështja e ferexhesë, duke u mbështetur në shkresat udhëzuese dhe deklaratat e Reis-Ulemasë. Aty për aty të sillet rezolutë dhe t’u
bëhet apel grave myslimane për ta hequr ferexhen;
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ç. Në konferencë të bisedohet për marrëdhëniet e BFI-së dhe Frontit, ashtu që
BFI-ja të ndihmojë dhe të reagojë në të gjitha aksionet e Frontit, të cilat do t’i
ndërmarrë për ndërtimin e shtetit tonë;
d. T’u jepet detyrë organeve të BFI-së, që të kenë kontakte sa më të mira
ndërmjet organeve të ulëta dhe atyre të larta dhe udhëheqja supreme në Sarajevë,
në të gjitha organet që do të zgjidhen në konferencë, të futen disa shokë tanë, të
cilët do të zbatonin linjën tonë partiake lidhur me këtë problem. Shokët, të cilët do
të futeshin nëpër organe, duhet ta studiojnë hollësisht këtë problem dhe deri në
maksimum ta përfitojnë këtë organizatë. Ne kemi mundësi të ndikojmë në këtë
organizatë më mirë se të gjithë republikat e tjera (të Federatës Jugosllave Q.L.)...
etj.”317
Duke u mbështetur në këto elaborate, të hartuara në kuzhinat e Byrosë Politike
të KQ të LKM-së, organet e sigurimit, gjatë periudhës së viteve 1949-1951, bënë
pastrimin e tërësishëm të BFI-së nga hoxhallarët e “papërshtatshëm” për regjimin.
Një pjesë e madhe e tyre u burgosën dhe në vend të tyre emërohen njerëz të
pakualifikuar, apo siç do t’i quajë Qemal Sejfulla “hoxhallarë të mjerë”318, të cilët në
tërësi do t’i zbatojnë urdhërat e aparatit shtetëror.
Rezultatet e masave të mësipërme të Qeverisë së Maqedonisë do të vërehen
gjatë fushatës për regjistrimin e popullatës (1953), me ç’rast një numër i madh i
tyre, zhvilluan propagandë të madhe në vendbanimet e pastra shqiptare, duke
apeluar që të gjithë “myslimanët” të regjistroheshin si turq. Kjo propagandë më së
shumti u zhvillua në rrethet e Kumanovës, Shkupit, Tetovës dhe të Gostivarit. Këta
propagandues të pushtetit, nëpër këto rrethe, xhematit të tyre i drejtoheshin me
këto fjalë: “Vëllezër myslimanë, nuk mund të bëjmë më me maqedonasit, sepse nuk
na e duan të mirën, prandaj sa më masivisht të regjistrohemi si turq, sepse shpëtimi
i vetëm i yni është Turqia.”319
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Të shohim në vazhdim, nëpërmjet dy tabelave, se si ishte ndryshimi i strukturës nacionale midis dy regjistrimeve nëpër rrethe dhe komuna si rezultat i masave
të mësipërme të Qeverisë së Maqedonisë:
Rrethet
Manastiri

Maqedonas
1948
1953
164916
182586

shqiptarë
1948
1953
13166
4014

turq
1948
14050

1953
29151

të tjerë
1948
1953
7329
7693

Kumanova

90636

98376

20105

5422

2896

19693

14360

17323

Ohri
Shkupi

120110
95211

120434
115846

33008
35635

34608
23696

10542
16717

22745
44645

4918
24583

4774
29399

Shtipi
Tetova

171518
45277

190910
49459

80
93183

153
92824

38070
744

47163
13454

9276
2627

9457
3287

T. Velesi

101980

103088

2212

1809

12919

27080

6770

5420

Maqedonas
1948
1953

shqiptarë
1948
1953

1948

1953

D. Hisari
Dollneni
Krivogashtanë

17237
15620
10017

17637
15125
11534

964
4786
594

50
174
12

6
1005
2

1027
6450
656

13
353
78

9
301
70

Krushevë
Kumanovë

5012
20435

5630
22160

2335
3919

1265
1331

3
1793

1269
5622

1325
5474

1181
6963

Likovë
Tabanoc

764
635

614
611

12733
3372

3609
476

5
436

9878
3434

1096
2298

1143
3007

Çellopek
Dibër

6137
6776

3154
5371

22
5233

13
6066

48
2906

3138
4889

23
282

43
283

Kërçovë
Butel
Draçevë

16558
7408
7763

16105
8480
5238

1187
4755
7006

413
2958
5745

1748
14
178

5192
2204
5195

496
3982
475

880
3870
433

Gj. Petrov
Rakotincë

5449
8467

7332
5554

12443
2494

8827
1362

48
60

4783
4538

1079
26

1466
100

Radastushë
Çashkë

5773
8987

6078
4546

2252
1334

410
1400

7
165

2453
5445

35
71

211
78

Gratckë
Negotinë
T. Veles
Zherovjanë
Tetovë

7134
7252
15325
5954
7170

5491
6633
18874
4621
9078

1
14
438
18107
22631

46
138
192
19871
20873

1622
416
2384
137
306

3935
2518
4164
2174
4516

934
870
1627
56
1074

739
1111
890
137
1173

Gostivar
Shkup

7246
56329

7738
78411

22150
7861

22584
3884

112
14092

2629
25173

564
17769

811
22163320

Komunat
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Nga treguesit e mësipërm rezulton, se numri i “turqve” u rrit dukshëm në qytetin e Shkupit me rrethinë, pastaj në rrethin e Kumanovës, sidomos në Komunën e
Likovës, ku nga 5 banorë turq, sa kishte në vitin 1948, në vitin 1953 “turqit” arritën
shifrën në 9878. Situata e njëjtë paraqitet edhe në komunat: Tabanoc, Gjorçe
Petrov, Draçevë, Dollneni, Krushevë, Manastir, Demir Hisar, Kërçovë, Butel, Rakotincë, Radastush, Krivogashtan, si edhe në qytetin e Tetovës dhe të Gostivarit.
Në rrethana normale, duke përfshi këtu edhe koeficientin vjetor të shtimit
natyror, numri i banorëve shqiptarë dhe atyre turq në regjistrimin e vitit 1953 do të
ishte ky:
viti i regjistrimit
1948
-1953 (regj. real)
Diferenca

shqiptarë
197.389
220.794
58.270

turq
95.940
114.175
99.763

Kjo, sipas UDB-së, “nënkupton se turqit mes dy regjistrimeve kanë përfituar
31.493 banorë maqedonas dhe të tjerë dhe 58.270 banorë shqiptarë.”321
Paralel me regjistrimin e popullatës, pushteti “popullor”, e filloi edhe fushatën
e shpërnguljes, e cila formalisht filloi të zbatohet në janar të vitit 1953. Deri në
qershor të këtij viti nuk u arrit ajo çka pritej, sepse numri i të shpërngulurve ishte
tejet i vogël, për çka pushtetarët maqedonas fajësuan konsullin turk, në Shkup, i cili
sipas tyre: “Është kundër shpërnguljes, sidomos kundër shpërnguljes së shqiptarëve.”322 Në këtë kohë do të dalin në shesh divergjencat ndërmjet dy diplomatëve
turk, sa i përket çështjes së shpërnguljes. Për dallim nga ambasadori Kyprili, i cili në
tërësi qëndronte pas shpërnguljes, në anën tjetër konsulli Orsë, mbante qëndrimin
se “e tërë kjo është një marrëveshje e fshehtë mes Beogradit zyrtar dhe ambasadorit
Kyprili” dhe se “kjo paraqet përzierje në punë të brendshme të një shteti, sepse nuk
ekziston asnjë marrëveshje zyrtare ndërmjet Turqisë dhe Jugosllavisë, lidhur me
shpërnguljen...”323
Në qershor të vitit 1953, KQ i PKM-së mban mbledhje të zgjeruar, me dy pika të
rendit të ditës: regjistrimi i popullatës dhe raporti i UDB-së lidhur me jehonën e
shpërnguljes në Turqi. Të pakënaqur nga numri i banorëve të deklaruar si turq,
sidomos kjo në rrethet e Tetovës dhe Gostivarit, anëtarët e KQ të PKM-së, vendosën
që në emër të “humanizmit” të “gjithë ata qytetarë, të cilët në vitin 1953 janë deklaruar si shqiptarë, nëse kanë shprehur dëshirë të shpërngulen për Turqi, t’u lejohet ndë-
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rrimi i identitetit të tyre kombëtar.”324 “Ne nuk duhet t’i pengojmë njerëzit që vullnetarisht dëshirojnë të shpërngulen. Ajo çka është më e rëndësishme, e që është për socializëm dhe për këtë shtet, që e duan këtë shtet si shtet të tij socialistë, ai do të ngelë,
pa marrë parasysh a është shqiptar apo turk. Ndërsa ai, qoftë për shkaqe familjare,
ose mospajtime të tjera të ndryshme, qoftë edhe element armiqësor dhe dëshiron të
shpërngulet le të shkojë.”325, do të shprehet veç tjerash Llazar Kolishevski në
mbledhjen e lartpërmendur.
Në pajtim me qëndrimet e aprovuara në mbledhjen plenare të KQ të PKM-së,
sekretariatet regjionale për punë të brendshme, fillojnë të shpërndajnë letërnjoftime
të reja, për qytetarët shqiptarë që dëshironin të shpërngulen, duke ua mundësuar të
rideklarohen si turq. Kjo paraqitje mori përmasa të mëdha në qytetin e Tetovës, ku
për 10 ditë mbi 600 kryefamiljarë i ndryshuan letërnjoftimet e tyre.326 Po në këtë
kohë, me kërkesë të Beogradit, Turqia në vend të Orsit, si nënkonsull të Shkupit e
emëroi Sali Diler, i cili në tërësi do t’i zbatojë urdhërat e ambasadorit, sa i përket
shpërnguljes. Të kënaqur me punën që po e bënte nënkonsulli i ri turk, UDB-a, i
raportonte KQ të PKM-së: “Me ardhjen e nënkonsullit të ri, Sali Diler dhe marrjen
e punës së tërësishme, sa i përket shpërnguljes, sjellja ndaj palëve është përmirësuar.”327 Gjithashtu, në të raportohej edhe për jehonën e shpërnguljes gjatë tërë vitit,
ku thuhej: “Në vitin 1953, lutje dorëzuan 887 familje me 2242 anëtarë. Të gjitha
lutjet u miratuan pozitivisht, domethënë, deri në mbarim të vitit 1953 u miratuan
lutjet e 922 familjeve me 2404 anëtarë. Duhet të potencohet se shpërngulja e arriti
masivitetin e vet në pjesën e dytë të vitit 1953. Kështu, përderisa në pjesën e parë të
vitit 1953, patën dorëzuar lutje 625 anëtarë, gjatë pjesës së dytë, numri rritet në
1617 anëtarë.”328 Sipas raportit, numri më i madh i të shpërngulurve janë nga qyteti
dhe rrethina e Shkupit, madje 1156 anëtarë, pastaj rrethi i T. Velesit me 259
anëtarë, Kumanovës me 177 anëtarë, Prilepit me 123 anëtarë, Manastirit me 68
anëtarë, Tetovës me 51 anëtarë, Kërçovës me 34 anëtarë, Dibrës me 31 anëtarë,
Gostivarit me 18 anëtarë etj.329
Nga këto të dhëna që i ofron UDB-ja, qartë shihet se shpërngulja fillimisht i
përfshiu krahinat shqiptare, ndërsa në pjesën lindore të Maqedonisë numri i të
shpërngulurve ishte tejet simbolik. Vlen të potencohet se shpërngulja e shqiptarëve
nga qershori i vitit 1953, zbatohej në tre forma; shqiptarë të cilët gjatë regjistrimit të
vitit 1953 janë deklaruar si turq; shqiptarë të cilët do ta ndryshojnë identitetin nacional pas regjistrimit, si edhe forma e tretë pa e ndryshuar identitetin e tyre, respek324
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tivisht pushteti lejoi shpërnguljen e shqiptarëve pa pasur nevojë ta ndryshojnë
identitetin e tyre nacional. Këtë do ta shohim në raportin e UDB-së, dërguar KQ të
PKM-së, në fillim të vitit 1954, ku thuhet: “Vala e shpërnguljes për Turqi e përfshiu
deri-diku edhe pakicën shqiptare. Kështu, deri në qershor të vitit 1953 gjithsej ishin
15 banorë. Arsyeja për këtë numër të vogël ishte qëndrimi i Orsit ndaj shpërnguljes,
sidomos ndaj shpërnguljes së pakicës shqiptare. Vetëm pas intervenimit nga ana e
Ambasadës, Orsi filloi të shpërndante viza edhe për shqiptarët. Kjo ishte shkaku për
rritjen e menjëhershme të numrit gjatë pjesës së dytë të vitit 1953 që arriti në 185
shqiptarë të shpërngulur.”330

PROCESI I SHPËRNGULJES GJATË PERIUDHËS 1954-1956
Të pakënaqur nga dinamika e procesit të shpërnguljes, aparati shtetëror maqedonas, në pranverë të vitit 1954, ndërmori një sërë masash me qëllim të thjeshtësimit të procedurës, që sipas tyre pikërisht kjo ishte pengesa kryesore që në vitin 1953
nuk u arritën rezultatet e parapara. Në fillim të muajt mars të këtij viti, Byroja
Politike e KQ të PKM-së, mban mbledhje të zgjeruar, ku shqyrtohet çështja e
shpërnguljes dhe problemet që hasen rreth saj në teren. Në mbledhje u vendos që të
formohet një komision, i cili për një periudhë të shkurtër do t’i raportojë Byrosë
Politike, due t’i ofrojë të dhëna konkrete se cilat janë shkaqet që ky proces nuk po
zhvillohej sipas dinamikës së paraparë. Në anën tjetër edhe në Këshilli Ekzekutiv331,
u formua një komision, i cili për dallim nga i pari, pati detyrë t’i vizitonte të gjitha
rrethet që “pushteti popullor planifikonte të bënte deportimin e dhunshëm të
popullatës jomaqedonase”, ku drejtpërsëdrejti do të konstatohen problemet që
haseshin në terren dhe më pas nëpërmjet një raporti t’i njoftonte organet më të
larta partiake dhe ekzekutive për ta si edhe të ofrojë propozime konkrete për tejkalimin e tyre.
Më 28 mars, komisioni i formuar nga Byroja Politike i raportonte këtij organi
më të lartë politikë, për numrin e përgjithshëm të të shpërngulurve deri në këtë
periudhë, për procedurën ligjore që pala e interesuar duhet patjetër ta respektonte,
si edhe për problemet më të mëdha që haseshin në të. Sipas raportit, shpërngulja e
popullatës nga Maqedonia për Turqi, kishte filluar nga viti 1951, ku nga ana e
Sekretariatit të Punëve të Brendshme lirim nga shtetësia u ishte dhënë 10 familjeve
prej gjithsej 30 anëtarësh, në vitin 1952 gjithsej ishin shpërngulur 34 familje prej
153 anëtarë, ndërsa në vitin 1953 gjithsej janë shpërngulur 887 familje me gjithsej
330
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2218 anëtarë.332 Sipas komisionit, rritja e numrit të të shpërngulurve gjatë vitit 1953
është për shkak të përshpejtimit të “miratimit të lëndëve”, që është rezultat: “i
marrëdhënieve të përmirësuara ndërmjet shtetit tonë dhe Turqisë, respektivisht
prej udhëzimeve të dhëna nga ana e SFPB (Sekretariati Federativ i Punëve të Brendshme – Q. L.) të RFPJ-së dhe Këshillit Ekzekutiv të RPM-së, me të cilat u dhanë kriteret më të buta sa i përket miratimit të lëndëve.”333
Më pas, raporti e paraqet tërë procedurën e nevojshme, që pala e interesuar
detyrimisht duhet ta zbatonte, ku në mënyrë të përpiktë thuhej: “Ligji për Shtetësi i
RFPJ-së dhe Rregullorja për zbatimin e Ligjit për shtetësi të RFPJ-së, kërkon nga
secili lutës, që për të marrë lirim t’i paraqesë këto dokumente:
1) lutje për lirim nga shtetësia;
2) certifikatë e lindjes nga libri amzë;
3) certifikatë e lindjes për fëmijët nga libri amzë;
4) pëlqim nga fëmijët mbi 14 vjeç;
5) vërtetim për shtetësi;
6) vërtetim nga konsulli turk se do të jetë i pranuar në shtetin e tyre;
7) deklaratë se për sa kohë do të shpërngulet nga RFPJ-ja;
8) vërtetim nga dhoma ushtarake;
9) vërtetim për larjen e tatimit;
10) vërtetim se nuk është i dënuar;
11) vërtetim se nuk është nën hetime;
12) vërtetim se nuk i ka të paplotësuara obligimet shoqërore;
13) vërtetim për pasuri të patundshme;
14) certifikatë kurorëzimi nga libri amzë, respektivisht nga libri amzë të të
vdekurve, kur bëhet fjalë për familjarë;
15) taksë prej 12.000 dinarë për të gjithë të moshuarit për vendimin num. Tar.
9 nga Ligji për taksa.334
Dokumentet e lartpërmendura duhet t’i dorëzojnë në pajtim me nenin 1 nga
Ligji për shtetësi të RFPJ-së dhe nenet 47 dhe 48 nga Rregullorja për zbatimin e
Ligjit për shtetësi të RFPJ-së, si dhe neni 3 i Ligjit për nacionalizim.”335 Në fund raporti konstaton: “Palëve më së shumti u merr kohë grumbullimi i dokumentacionit
të radhitur në pikat 2, 10 dhe 12-të”.336
Edhe komisioni i zgjedhur nga ana e Këshillit Ekzekutiv të RPM-së, do të
raportojë për punën e kryer në terren. Fillimisht në raport thuhet se shpërngulja:
332
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“Në vitin 1954 dukshëm është rritur në krahasim me vitet e mëparshme.” Mirëpo,
siç thuhet në të: “ai numër i familjeve turke të shpërngulura ende nuk është aq i
lartë, sa ishin dëshirat në terren për shpërngulje.” “Në tërë Maqedoninë Lindore, si
dhe në atë Qendrore”, vazhdon raporti: “vullneti për shpërngulje është i madh, deri
90% të përkatësisë nacionale turke dëshirojnë të shpërngulen.”337
Duhet potencuar, se terminologjia e përdorur në raport, sa i përket çështjes nacionale është e turbullt dhe kontradiktore në vetvete. Përderisa hartuesit e këtij
raporti theksojnë se në Maqedoninë Lindore dhe atë Qendrore, interesimi i “turqve” për t’u shpërngulur arrin në 90%, në anën tjetër ata, në mënyrë indirekte, e
pranojnë se shumica e kësaj popullate është shqiptare dhe se vetëm për shkak formalitetit ajo është deklaruar si turke. Këtë e shohim në vazhdim të raportit, ku
thuhet: “Në rrethet e T. Velesit, Prilepit dhe Manastirit, janë disa fshatra ku ndjenjat nacionale nuk janë të kristalizuara, flasin shqip, ndërsa ndihen turq. Tek ata,
po ashtu ekziston vullneti për t’u shpërngulur. Me lejimin, se mund t’i ndërrojnë
legjitimacionet e tyre, ata menjëherë e kanë bërë këtë dhe u lajmëruan për turq dhe
nxjerrin dokumentet për shpërngulje. Në rrethin e Manastirit, një fshat i tillë nëpërmjet delegacionit, kërkon që t’u dërgohet mësues turk, ndërsa të tërhiqet shqiptari edhe pse asnjëri prej tyre nuk di turqisht.”338
Më poshtë, raporti do ta përshkruajë gjendje në viset perëndimore të Maqedonisë, ku sipas tyre nëse “problemi i shpërnguljes në Turqi në Maqedoninë Lindore
dhe Qendrore rrjedh drejt, pa kurrfarë shtypjesh myslimanët janë lënë tërësisht të
lirë të përcaktohen vetë, si për përkatësinë nacionale të tyre, ashtu edhe të marrin
vendim për shpërngulje. Kjo në Maqedoninë Perëndimore nuk është kështu”, sepse
sipas tyre, “këtu bëhet shtypje ndaj pakicës nacionale turke” dhe “për shkak kësaj
shtypjeje që e krijojnë nacionalistët shqiptarë, numri më i madh i turqve, në të dy
regjistrimet janë regjistruar si shqiptarë.”339 Në vazhdim, duke e përshkruar veprimtarinë politike të intelegjencës shqiptare, që për ta paraqitet pengesa kryesore në
zbatimin e suksesshëm të projektit të tyre antinjerëzor dhe mbi të gjitha antishqiptar, anëtarët e komisionit në raport theksojnë: “Se sa është numri i nacionalistëve
shqiptarë të pakicës turke shihet edhe nga kjo se në rrethin e Gostivarit, deri tash janë
shpërngulur 11 familje, edhe pse ekziston vullneti. Numri më i madh i popullatës në
qytet është turke, përveç kësaj janë edhe 5 fshatra, të cilat janë të pastra turke dhe në
shtëpi flasin turqishten e pastër. Prej Tetove janë shpërngulur 37 familje, edhe pse
janë 17 fshatra turke dhe se në qytet kryesisht i përkasin popullatës turke.
Udhëheqës të kësaj propagande nacionaliste shqiptare kryesisht janë disa intelektualë shumica mësues, disa zejtarë dhe fshatarë më të pasur. Këta reaksionarë
337
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deklaratën e shokut Llazo e komentojnë si manovrim të pushtetit për ta përmbysur
kompaktësinë e popullatës shqiptare, që nesër kjo të mos jetë si shumicë dhe të mos
mendojnë t’i bashkëngjitet Shqipërisë, se këto krahina nuk janë jugosllave etj. i
etiketojnë ata që dëshirojnë të shpërngulen, ose ata që i ndërrojnë legjitimacionet –
tradhtarë të kombit shqiptar, por edhe flasin se nuk janë turq etj.”
“Kjo propagandë irredentiste”, vazhdon raporti, “më e fortë është në rrethin e
Gostivarit, ndërsa paraqitjet në Tetovë, Dibër dhe Strugë janë po ashtu në të njëjtën
linjë. Propagandohet edhe me ndonjë komitet nacionalist shqiptar, i cili është në
Turqi dhe që kundërshton çfarëdolloj shpërnguljeje.”340
Në mbledhjen e shtatë të Komiteti Ekzekutiv të KQ të LKM-së341, mbajtur me
15 nëntor 1954, në rend dite, përveç tjerash, ishte edhe “problemi i shpërnguljes”.
Mbledhja ishte thirrur me kërkesë të Këshillit Ekzekutiv (Qeverisë) së Maqedonisë,
e cila kohë më parë kishte formuar një komision, të udhëhequr nga Kërste Cërvenkovski, me qëllim të shqyrtimit të gjendjes faktike rreth procesit të shpërnguljes në
Maqedoni. Komisioni, pasi e kryen detyrën në terren, përgatit një raport të shkruar,
i cili do të shqyrtohet në këtë mbledhje. Duke folur në emër të komisionit, Kërste
Cërvenkovski i njofton të pranishmit fillimisht për jehonën e shpërnguljes që sipas
tij: “Numri i të paraqiturve për t’u shpërngulur për çdo muaj është në rritje.” Nga të
dhënat që i paraqet ai para të pranishmëve shohim se deri në atë moment “lirim
nga shtetësia kanë marrë 11.600 banorë”, ndërsa “rreth 8.500 janë shpërngulur.”342
Më pas ai ndalet në problemet që hasen në terren, siç janë ato politike ku “paraqiten qëndrime shumë negative. Flitet se ne dëshirojmë që me çdo kusht t’i shpërngulim
turqit dhe se në këtë drejtim duhet gjithçka të bëjmë. Se maqedonizmi është i rrezikuar nga shqiptarët dhe prandaj duhet sa më shumë t’i shpërngulim... etj.”343 Duke
folur rreth problemeve ekonomike, Cërvenkovski thekson: “Lidhur me shpërnguljen
paraqiten një sërë problemesh ekonomike gjatë shitblerjes së pronës dhe shtëpive. Kjo
posaçërisht është ashpërsuar në Shkup. Këtu janë vendosur blerës të rinj me familje të
mëdha nga më herët. Kështu, Shkupi është rritur për 15.000 banorë. E gjithë kjo e
zmadhon edhe ashtu gjendjen shumë të rëndë banesore, por edhe shërbimin komunal, sepse thuajse të gjitha shtëpitë ose janë pranë rrënimit ose duhet të rrënohen për
shkak hapjes së rrugëve të reja.”344
340
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Duke iu referuar raportit, shohim se komisioni kishte ofruar një sërë propozimesh konkrete, qoftë për problemet të procedurës, ato ekonomike dhe politike.
Lidhur me problemet që haseshin në terren sa i përket grumbullimit të dokumentacionit, respektivisht shkurtimit të kësaj procedure komisioni në raport do t’i propozojë:
“Për t’iu shmangur dorëzimit secilës lëndë veç e veç, për miratim SSHPB të
RFPJ-së, në Beograd, në të ardhmen të mos ia dërgojmë të gjitha lëndët, por vetëm
një listë prej 100-200 personave, ngjashëm si ato lista që i dërgojmë për pranim në
shtetësinë tonë për maqedonasit e Egjeut.
Gjithashtu, SSHPB të RFPJ-së i kemi dërguar tjetër propozim për ta marrë
pëlqimin e tyre dokumentet e mëposhtme të radhitura, të cilat janë të tepërta, prandaj të mos i kërkojmë nga lutësit, të cilët kërkojnë lirim shtetësia e RFPJ-së sipas
pikave: 4, 7, 8, 9, 11.”345
Më pas, raporti, në formë tabelore e paraqet numrin e të shpërngulurve gjatë
vitit 1954, numrin e lutjeve të dorëzuara si edhe numrin e paraparë për t’u shpërngulur gjatë vitit 1955, që po i paraqesim në vazhdim:
a. Të shpërngulur deri në muajin tetor të vitit 1954:
rrethi
Ovçepolës
Gjevgjelisë
Koçanit
Gostivarit
Malishevës
Manastirit
Kumanovës
Tikveshit
Prilepi-Q
Shtipit
T. Velesit –Q
Kumanovës
Shkupit – Q
Dibrës
Tetovës – Q
Tetova – Rr
Resnja – Q
Gjithsej

345

familje
18
29
28
15
1
22
23
25
89
11
18
40
872
6
31
1
15
1.244

anëtarë
116
78
61
89
9
139
80
186
324
42
93
182
4364
24
177
8
69
6.036

AM. 1. 427. 60. 7/93-115, shih referencën 60.
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b. gjithsej lutje familjare të dorëzuara për shpërngulje janë:
rrethet
Kumanovë
Krivapallankë
Tikvesh
Kërçovë
Manastir
Malishevë
Prilep
Gostivar
Koçan
Gjevgjeli
Ovçepolë
Shkup-Q
Kumanovë-Q
T. Veles
Shtip
Prilep-Q.
Dibër
Resnjë
Tetovë-Rr
Tetovë-Q
Gjithsej

gjithsej
familje
anëtarë
58
154
3
8
122
896
56
328
23
154
22
124
209
1417
6
47
31
112
361
2037
186
1.068
175
779
54
244
40
195
32
142
50
240
15
52
5
28
13
91
73
380
1534
8437

të miratuara
familje
anëtarë
32
80
22
146
13
88
3
28
14
70
8
65
7
39
124
605
48
227
31
126
4
20
5
33
28
95
2
10
6
60
39
210
386
1891

c. Është paraparë të shpërngulen në vitin 1955:
rrethi
Manastiri
Koçani
Kumanovë
Krivapallankë
Tikvesh
Kërçovë
Shkup-Q.
Malishevë
Prilep
Gostivar
Gjevgjeli
Kumanovë-Q.
T. Velesi
98

familje
466
320
227
10
100
450
500
50
200
50
212
200
150

anëtarë
2.506
1.280
1.050
42
450
2.250
2.220
800
820
200
1.272
820
600

të pamiratuara
familje
anëtarë
26
74
3
8
100
750
43
245
20
126
8
54
201
1352
6
47
24
73
437
1452
138
847
175
779
23
118
36
175
27
109
22
1145
15
52
3
18
7
31
34
170
1145
6574
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Shtipi
Prilepi-Rr
Ovçepole
Dibër
Resnjë
Tetovë-Rr
Tetovë-Q.
Gjithsej

50
180
300
45
67
250
650
4.672

215
900
1.520
225
394
1.000
3.400
20.404346

Siç do të shohim më poshtë, numri i të shpërngulurve gjatë vitit 1955 i tejkaloi
edhe parashikimet e Komisionit të Këshillit Ekzekutiv. E tërë kjo erdhi pas shumë
lehtësimeve dhe privilegjeve që ua mundësoi pushteti “popullor” maqedonas palëve
të interesuara, menjëherë pas kësaj mbledhje, si në pikëpamjen e procedurës së
dokumentacionit, ashtu edhe rreth problemit të përkatësisë nacionale, madje edhe
lidhur me problemet e pronës. Sa i përket çështjes së parë, në mbledhje u aprovuan
propozimet e komisionit, me çka pala e interesuar tashti brenda 20 ditësh e kryente
e tërë procedurën ligjore, respektivisht brenda këtij afati kohor e merrte vërtetimin
se lirohej nga shtetësia e RFPJ-së.
Lidhur me problemin e shpërnguljes së popullatës, e cila gjatë regjistrimit nuk
ishte deklaruar si turke, autoritetet e Shkupit, krahas lejimit të ndërrimit të identitetit,
për të mos humbur shumë kohë ata tash i drejtoheshin SSHPB-së në Beograd, që t’u
lejohej edhe atyre që janë deklaruar si shqiptarë pa pasur nevojë të rideklaroheshin.
Kërkesës së parashtruar, policia federative e Beogradit, i përgjigjet më 28 qershor
1955, ku thuhet: “Lirimi nga shtetësia për t’u shpërngulur në Turqi, u mundësohet
vetëm personave të përkatësisë nacionale turke.”347 Megjithëkëtë, nga Maqedonia do të
shpërngulen për Turqi edhe ato qytetarë (shqiptarë dhe pomakë) pa pasur nevojë që
formalisht të rideklaroheshin si turq. E tërë kjo sipas UDB-së maqedonase është bërë
“në konsultim me Beogradin, ku është kristalizuar një kriter më i butë për shqiptarët
dhe pomakët, të cilët dëshirojnë të shpërngulen në bazë të këtyre kritereve – se për
shkak çështjes humane nuk duhet të pengohet tendenca për bashkim madje edhe të
familjes më të gjerë, nëse anëtarët e saj që janë të shpërndarë vetë e kërkojnë...”348
Të gjitha këto lehtësime dhe privilegje, që i mundësuan zyrtarët e Shkupit, ndikuan që numri i të shpërngulurve të marrë përmasa të një pastrimi etnik. Në disa
vise, si: qyteti i Shkupit, Pellagonia, Karshijaka, Karadaku, Dërveni, Velesi, Tetova,
Dibra etj., gjatë viteve 1954-1956, me mijëra shqiptarë i lanë vatrat e tyre shekullore
për t’u vendosur në shkretëtirat e Anadollit. Krahas shqiptarëve, në këtë kohë masi346
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visht u shpërngulën edhe torbeshët, ndërsa turqit e vërtetë shtriheshin vetëm në
pjesën lindore të Maqedonisë. Deri në vitin 1956, numri i të shpërngulurve nga
Maqedonia për Turqi arriti shifrën 86.380 banorë. Të shohim në vazhdim se si ishte
numri i të shpërngulurve sipas deklarimeve, deri në vitin 1956:

1951
1952
1953
1954
1955
1956
Gjith.

turq
fam. anët.
30
144
640
1678
5062 13806
9669 30634
7245 21634
22646 67236

shqiptarë
fam. anët.
56
168
351 1054
321
964
736 2208
1464 4394

torbeshë
fam. anët.
3
7
45
135
812
2436
2130
6390
1653
4958
4643 13926

të tjerë
fam. anët.
10
31
1
2
6
18
33
100
10
57
5
16
65
224

gjithsej
fam.
anët.
10
31
34
153
747
1939
6258
17396
12130
38045
9.639
28816
28818 86380349

Ndërsa shikuar sipas rretheve kemi këtë pasqyrë:
Rrethi
Manastir
Kumanovë
Ohër
Shkup
T. Veles
Tetovë
Shtip

turq
11.307
2757
6145
13.970
12493
4821
16343

shqiptarë
33
1570
97
2428
62
274
-

pomak
1906
10
217
2106
6610
1246
2036

të tjerë
30
2
4
151
11
8
2

gjithsej
13276
4269
6463
19210
19175
6149
18377350

PROCESI SHPËRNGULJES GJATË PERIUDHËS 1957-1959
E ashtuquajtura “Marrëveshja xhentëlmene”, e arritur në fillim të viteve 50,
midis qeverisë turke dhe asaj jugosllave, parashihte “shpërngulje vullnetare vetëm
të nacionalitetit turk”, e jo edhe të nacionaliteteve të tjera. Mirëpo, nga të dhënat që
u ofruan, qartë shihet se pushteti “popullor” maqedonas, krahas rritjes artificiale të
elementit turk në regjistrimin e vitit 1953, përdori edhe një sërë metodash tjera,
kuptohet në dëm të popullatës shqiptare, si: ndërrimi i identitetit nacional të atyre
qytetarëve shqiptarë, të cilët shprehnin “dëshirën” të shpërnguleshin në Turqi;
shpërngulje të drejtpërdrejtë të qytetarëve shqiptar pa pasur nevojë të bëjnë ndërrimin e identitetit të tyre nacional etj. Si rezultat i tërë kësaj politike të klikës komu349
350
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niste maqedonase, numerikisht shqiptarët në këtë republikë gjatë periudhës kohore
1953-1957 u dëmtuan si vijon: në regjistrimin e vitit 1953 së paku 58.270 shqiptarë
autokton u regjistruan si turq, 4.725 të shpërngulur për Turqi si shqiptarë, 9.494
banorë shqiptarë pas regjistrimit të vitit 1953 do të rideklaroheshin si turq, pra
gjithsej 72.489 banorë.351
Keqpërdorimet e shumta, të zbatuara nga shërbimet e ndryshme shtetërore
gjatë periudhës 1954-1956, sa i përket procedurës së shpërnguljes së shqiptarëve për
Turqi, shkaktoi reagime dhe polemika të shumta, si në opinionin e brendshëm
ashtu edhe te faktori ndërkombëtar. Inteligjenca shqiptare, e tërë këtë e konsideronte si një masë e marrë nga qeveria komuniste që të “lirohet njëherë e mirë nga
shqiptarët në Jugosllavi”. “Shkuarja e shqiptarëve për Turqi, “ për ta nuk ishte asgjë
tjetër veçse “rezultat i qëndrimit të padrejtë të qeverisë” ndaj shqiptarëve, “mungesë
e të drejtave elementare për ta, mospërfaqësim i tyre në organet qeveritare, mospasje e të drejtave elementare për jetë të qetë në Jugosllavi etj.”352 Në kushtet e atëhershme, kur organet e sigurimit përcillnin çdo lloj veprimtarie të saj, ajo mori guximin që t’i kundërvihet kësaj fushate, nëpërmjet formave të ndryshme. Gjëja themelore për ta ishte “të punohet për njohuritë nacionale të masave që t’u thuhet atyre se
janë shqiptarë se ky vend është vend shqiptarësh dhe ata nuk duhet të shpërngulen
etj.”353 E tërë këtë fushatë, inteligjencia shqiptare e zhvillonte nëpërmjet bisedave
individuale, grupore, shpërndarjes së afisheve ku “ftoheshin shqiptarët të mos
shkonin në Turqi, por të rrinin këtu dhe të luftonin për të drejtat e tyre.”354 Njëkohësisht, ata do t’i shkruajnë mjaft “letra anonime konsullatës turke që të mos japë
viza për shpërngulje në Turqi etj.”355
Pushteti “popullor” në hap e ndiqte aktivitetin e inteligjencies shqiptare dhe
për çdo lloj veprimi të saj informoheshin organet federative. Kështu, në një
informatë të Mito Haxhi Vasilevit, dërguar Kërste Bullaiçit në Beograd, veç tjerash
theksohej: “Udhëheqës të mendimeve të padrejta në mesin e masave të pakicës
shqiptare kryesisht janë mësuesit dhe inteligjencia tjetër shqiptare.” Sipas tij, ajo
“fillimisht është edukuar nga gjiri i tyre familjar, ndërsa më vonë edhe nëpërmjet
shkollës në frymën shoviniste, numri më i madh i tyre krijohen si armiq të shtetit
tonë.”356 Më pas, Vasilevi, në informatë shkruante se inteligjencia shqiptare, krahas
propagandës gojore, shpërndan edhe literaturë të ndryshme “me karakter shovinist
dhe irredentist” dhe se “në kuadër të kësaj fushate është edhe tendenca që të pengo351
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het shpërngulja e shqiptarëve nga Maqedonia Perëndimore për Turqi, me qëllim që
të ruhet shumica e banorëve shqiptarë, me çka më lehtë do të zbatohej ideja e
bashkëngjitjes së këtyre viseve Shqipërisë.” “Për këtë shkak në propagandën e tyre
ata, secilin shqiptar që shkon në Turqi, e konsiderojnë si armikun më të madh të
kombit shqiptar.”357, theksonte në fund të informatës Haxhi Vasilev.
Reagimet e shumta që erdhën nga inteligjencia shqiptare, jehoi pozitivisht te
Qeveria turke, e cila nga viti 1957, i ashpërsoi kriteret sa i përket dhënieve të “visikave” për shtetasit e Jugosllavisë. Në fakt, konsulli gjeneral turk në Shkup, për
dallim nga vitet e mëparshme, tashti nga pala e interesuar për t’u shpërngulur në
Turqi, kërkonte t’i plotësojë këto kushte: a) në familjen e lutësit të përdoret gjuha
turke, si gjuhë familjare si dhe lutësi ta flet gjuhën turke; b) në vazhdimësi pas vitit
1944, para organeve kompetente shtetërore të jetë i deklaruar (si gjatë evidentimit
në librin e shtetësisë, në deklaratën gjatë procedurës së dhënies së letërnjoftimit,
gjatë evidentimit në librat amzë shtetërore etj.) si turk. Si pjesëtar i nacionalitetit
turk do të konsiderohej vetëm ai person i cili i plotëson këto dy kritere, me atë që sa
i përket kriterit (b) duhet që personi në vazhdimësi të ishte deklaruar si përfaqësues
i nacionalitetit turk.358
Kriteret e vendosura nga pala turke nuk e ndërprenë në tërësi shpërnguljen,
por, në një farë mënyre, e ngadalësoi atë. Këtë më së miri mund ta shohim nga
informata e Komisionit të Pakicave Nacionale pranë KQ të LKM-së, lëshuar më 24
gusht të vitit 1959, në të cilën ofrohen të dhënat statistikore e të shpërngulurve
sipas viteve:
Viti
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959 (deri më 15 mars)
Gjithsej

357
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banorë
31
153
1.939
17.396
38.045
28.816
27.432
23.626
6.362
143.800359
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Nga të dhënat që i ofron ky komision, shohim se numri i përgjithshëm i të
shpërngulurve nga Maqedonia, deri më 15 mars 1959, arrin shifrën prej 143.800
banorësh, që përbën rreth 11% të popullatës së përgjithshme të kësaj republike.
Është e rëndësishme këtu të potencohet, se me gjithë ashpërsimin e kritereve, gjatë
vitit 1957 nuk vërehet ndonjë rënie rapide e të shpërngulurve, krahasuar me vitin
1956, ndërsa këtë e shohim në vitin 1958. E gjithë kjo është si rezultat i asaj, se
autoritetet maqedonase gjatë vitit 1957, vazhdonin të mos i respektonin kërkesat e
palës turke dhe në mënyrë të njëanshme ua mundësonin qytetarëve shqiptarë të
rideklaroheshin si turq.
Ky manipulim së shpejti vërehet nga konsullata turke, e cila tashti palës së interesuar i kërkonte certifikatë nga libri amzë i lindjes ku duhej të figuronte
përkatësia nacionale. Veç kësaj, me kërkesë të Qeverisë turke, organet kompetente
shtetërore (sekretariatet regjionale të PB, gjyqet komunale) në Maqedoni, nga fillimi i vitit 1958, e ndërprenë në tërësi ndërrimin e identitetit nacional.360 Kjo ishte
për shkak se shumica absolute e kërkesave për ndërrimin e përkatësisë nacionale,
vinin nga viset e pastra shqiptare, respektivisht nga rrethet e Shkupit, Kumanovës,
Tetovës, Strugës, Gostivarit, ku gjuha familjare e tyre ishte gjuha shqipe, ndërsa
turqishten nuk e njihnin fare.
Kjo kërkesë e re që erdhi nga autoritetet turke, shkaktoi turbullira të papara tek
organet shtetërore maqedonase. Komisioni i Pakicave Nacionale pranë KQ të
LKM-së, në informatën e lartpërmendur, ashpër e kritikon “konsullin e përgjithshëm turk”, ku, siç thuhet “jo çdoherë ka të drejtë kur kërkon që edhe në certifikatat nga librat amzë të lindjes, prej para 6 prillit të vitit 1941, të nënvizohet fakti
“nacionaliteti”, i cili fakt nuk ka qenë i detyrueshëm dhe për të cilin në librat amzë
fetarë nuk figuronte kjo rubrikë.”361 Sipas informatës, e tërë kjo ka shkaktuar
revoltë te “popullata myslimane”, e cila “kërkon rrugë dhe formë se si të arrijë te e
drejta e vet, respektivisht në certifikatat nga librat amzë të lindjes të evidentohet
përkatësia nacionale “turke”, të cilën nuk mund ta bënte asnjë organ shtetëror i
RFPJ-së.” Lejimi i ndërrimit të identitetit kombëtar, për kreun maqedonas, nuk
paraqet kurrfarë shkeljeje të të drejtave qytetare dhe nacionale, sepse siç shprehen:
“Kërkesat për ndërrimin e përkatësisë nacionale drejtuar organeve shtetërore dhe
funksionarët e lartë, vijnë nga ata qytetarë, të cilët thuajse të gjithë kanë familjarë të
afërt në Turqi, të shpërngulur më herët”.362 Më pas në informatë thuhej: “Pikërisht
nga ky shkak mendojmë se numri i lutjeve të paraqitura për lirim nga shtetësia,
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posaçërisht nga mesi i vitit 1958 deri sot, dukshëm është zvogëluar, megjithëse
dëshira për shpërngulje nuk është në rënie.”363
Në përfundim të këtij punimi shkencor duhet të potencohet se, duke u mbështetur nga burimet zyrtare maqedonase, shohim se prej 143.800 banorë të shpërngulur gjatë kësaj periudhe, së paku 100.000 ishin shqiptarë. Këto shifra, me siguri se
do të dyfishoheshin, nëse nuk do të reagonte inteligjenca shqiptare, e cila në kushtet e atëhershme gjeti forcë dhe energji për t’iu kundërvënë kësaj politike antishqiptare.
Këtu duhet shtuar se aksioni i shpërnguljes së popullatës shqiptare nga Maqedonia për Turqi do të vazhdojë edhe pas 15 marsit të vitit 1959, me një dinamikë të
ngjashme si deri në këtë fazë, vetëm se tashti, krahas shqiptarëve të këtyre viseve,
shpërngulen edhe shqiptarët e Kosovës, të cilët nga viti 1956, përkohësisht ishin
vendosur në disa qytete, si Shkup, Veles, Tetovë etj., nga ku pasi e kompletonin
dokumentacionin e duhur depërtoheshin për Turqi. Deri në këtë periudhë, në
Maqedoni kishin migruar gjithsej rreth 21.000 shqiptarë nga Kosova, Sanxhaku dhe
Mali i Zi,364 të cilët, për shkak pengesës së ndërrimit të identitetit të tyre nacional,
ngelën këtu deri në regjistrimin e vitit 1961. Vendosja e shqiptarëve nga këto krahina në Maqedoni si dhe moslejimi i ndërrimit të kombësisë, do të jetë temë debati në
mbledhjen e Komisionit të Pakicave Nacionale pranë KQ të LKM-së, mbajtur më 4
shtator të vitit 1959. Në procesverbalin e lëshuar nga kjo mbledhje, veç tjerash,
thuhej: “Si problem i veçantë gjatë debatit u paraqit e drejta e ndërrimit të kombësisë. Kjo imponohet jo vetëm nga aspekti i mundësisë së shpërnguljes, por edhe në
pikëpamjen juridike, aq më tepër kur e kemi parasysh se ndërrimi i përkatësisë
nacionale te pakica shqiptare dhe turke kryesisht kushtëzohet nga faktorë të ndryshëm politikë e jo nga përkatësia e vërtetë nacionale.
U konstatua se me vendosjen e myslimanëve nga republikat e tjera krijohen
edhe probleme të tjera. Shumica e tyre vendosen në Maqedoni që më lehtë të shpërngulen në Turqi. Për këtë shkak ata që bashkëngjiten në jetën e rregullt politikoshoqërore dhe ekonomike në territoret ku janë të vendosur, etj.”365
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Rezyme
Shpërngulja e dhunshme e shqiptarëve nga trevat e tyre etnike nën pushtimin
jugosllav, gjatë viteve 1953-1959, përbën njërin ndër problemet, që historiografia
shqiptare fare pak i ka dhënë rëndësi. Nisur nga ky fakt, ky punim shkencor synon
t’u ofrojë lexuesve profesionalë disa të dhëna të dokumentuara, të cilat flasin qartazi
se ky proces antishqiptar, u shpik nga klika komuniste jugosllavo-maqedonase.
Nga të dhënat që u ofruan në këtë punim shkencor, qartë shihet se shpërngulja
e shqiptarëve nga trojet e tyre etnike në Maqedoni, gjatë viteve 1953-1959, u
imponua nga qarqet qeveritare maqedonase. Autoritetet komuniste të Shkupit, përmirësimin e marrëdhënieve turko-jugosllave (1951), e panë si shans që njëherë e
përgjithmonë të bëjnë pastrimin etnik e krahinave shqiptare që shtrihen nga Kumanova e deri në Manastir. Për këtë qëllim ata në fillim të vitit 1951, e imponuan
elementin “turk”, në viset e pastra shqiptare dhe si rrjedhojë e kësaj politike në vitin
shkollor 1951/1952 në këto krahina hapën disa shkolla turke, edhe pse ky element
fare nuk ekzistonte.
Menjëherë pas kësaj, pushteti “popullor” maqedonas, ndërmori një sërë masash të dhunshme ndaj popullatës shqiptare, për ta detyruar atë të deklarohet si
turke. Lufta e hapur që u zhvillua kundër shqiptarëve, ndikoi që në regjistrimin e
vitit 1953 të deklarohen si turk mbi 60.000 shqiptarë. Përveç kësaj, një numër tjetër
jo i vogël, me qëllim të shpërnguljes do të rideklarohet, si popullatë turke edhe pas
këtij regjistrimi. Sikur këto shifra nuk i kënaqnin apetitet maqedonase, prandaj ata
mundësuan shpërngulje të shqiptarëve, pa pasur nevojë të bëjnë ndërrimin e identitetit të tyre nacional.
Si rrjedhojë e kësaj politike, nga Maqedonia për Turqi, gjatë periudhës 19531959, u shpërngulën gjithsej 143.800 banorë, të besimit mysliman, shumica prej
tyre ishin shqiptarë autoktonë. Aksioni i shpërnguljes së shqiptarëve nga Maqedonia për Turqi, vazhdon edhe pas vitit 1959, por tashti këtyre iu bashkëngjiten edhe
shqiptarët nga Kosova, Sanxhaku dhe Mali i Zi.
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ADNAN FEJZULLAI

FORCAT ATDHETARE NË GOSTIVAR ME
XHEMË HASËN NË KRYE (1941-1944)
Materia që trajtohet në këtë punim nuk ka qenë sa duhet objekt i shqyrtimit
shkencor në historiografinë shqiptare. Ky problem përmendet në disa monografi
dhe artikuj në mënyrë sipërfaqësore, duke e minimizuar kontributin e atdhetarëve
shqiptarë në luftën e tyre për çlirim e bashkim kombëtar. Shumica e autorëve, të
cilët kanë shkruar për këtë problem, u janë qasur ngjarjeve dhe personaliteteve me
paragjykime e me synim favorizimi të Partisë Komuniste Jugosllave e të formacioneve të saj partizane. Në këto shkrime historiografia shqiptare “është pasuruar” me
tema të njëanshme dhe me ngjyrime politike. Ndërsa për forcat vullnetare atdhetare që kanë vepruar në Gostivar dhe në trojet e tjera shqiptare të udhëhequra nga
Xhemë Hasa, Aqif Reçani, Mefail Zajazi, Hamëz Rexhepi etj. Historianë dhe publicistë maqedonas, në monografitë dhe artikujt e publikuar, u qasen me paragjykime
dhe në mënyrë joobjektive duke i paraqitur të gjithë shqiptarët “kundërrevolucionarë”, kurse forcat atdhetare i kanë paraqitur “bashkëpunëtorë të okupatorëve fashistë”, “kaçakë”, “ballistë”etj.
Objektin i këtij punimi e përbën qëndresa e gjithanshme e popullit shqiptar në
Gostivar kundër okupatorëve gjatë Luftës së Dytë Botërore, që është njëra ndër
periudhat më të ndërlikuara të historisë sonë kombëtare. Kjo qëndresë ishte
vazhdim i drejtpërdrejtë i luftës së shqiptarëve për çlirim e bashkim kombëtar, pjesë përbërëse e Lëvizjes Kombëtare, e përpjekjeve që u shënuan gjatë shek XIX dhe
që vijon më pas gjatë pushtimit serb në Gostivar.
Burimet e shfrytëzuara jemi përpjekur t’i shfrytëzojmë në mënyrë kritike. Në
këtë kuadër, duke qenë se një pjesë e burimeve të Arkivit të Maqedonisë kanë
rezultuar nga politika hegjemoniste e PKJ-së dhe e PKM-së, e cila çështjen shqiptare e ka parë në kuadër të politikës së saj strategjike maqedonasomadhe. Po kështu
e kemi parë të arsyeshme të shfrytëzojmë edhe burime dhe literaturën shqiptare, si
argumente për të hedhur poshtë tezat e paqëndrueshme të burimeve jugosllave e
maqedonase.
Më 6 prill 1941 Gjermania dhe Italia sulmuan Mbretërinë Jugosllave, e cila më
17 prill 1941 kapitulloi. Nën zgjedhën fashiste u vunë edhe trojet shqiptare, të cilat
qenë aneksuar padrejtësisht me vendimet e Konferencës së Ambasadorëve në Lon107
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dër në vitin 1913. Pas nënshkrimit të kapitullimit të Mbretërisë Jugosllave, ndarja e
saj u bë në Konferencën e Vjenës në prill të vitit 1941. Me këtë rast ministri i
Punëve të Jashtme i Gjermanisë, Fon Ribentrop, me telegram ftoi ministrinë e
Punëve të Jashtme të Italisë, Kontin Galeazzo Ciano, për t’u takuar më 20 prill 1941
në Vjenë lidhur me ndarjen e Mbretërisë jugosllave. Bisedimet midis tyre filluan më
21 prill dhe zgjatën deri më 24 prill 1941 dhe u mbajtën në lokalet e hotelit
“Imperial” në Vjenë.366 Në këtë takim u caktua vija e demarkacionit ndërmjet Bullgarisë dhe Italisë. Sipas marrëveshjes së Vjenës, pjesa më e madhe e Maqedonisë do
të mbetej nën okupimin bullgar, kurse pjesa më e madhe e Kosovës dhe një pjesë e
Maqedonisë Perëndimore me qytetet: Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Dibër, Strugë, një
pjesë e Prespës do të mbeteshin nën okupimin italian.367
Marrëveshja e Konferencës së Vjenës shkaktoi shqetësim në Sofje, për shkak se
ajo e pretendonte gjithë territorin e Maqedonisë, ashtu që ta jetësonte Traktatin e
Shën Stefanit (1878). Pakënaqësinë me Marrëveshjen e Vjenës Bullgaria e shfaqi
hapur, përkrah faktit se asaj iu dhanë qytete me krahina të banuara me shumicë nga
shqiptarët, si Shkupi me rrethinë, Kumanova, Presheva, Kaçaniku, Bujanoci me
gjithë rajonin e gjerë të Karadakut deri te lumi Moravë në Kosovën e sotme.368
Pas pushtimit të Gostivarit nga forcat fashiste italiane dhe pas organizmit të
aparatit shtetëror në atë qytet ishte pushteti civil, gjyqësor, kulturor dhe arsimor.
Në qytet me rrethe vepruan edhe organizata politiko-ushtarake legale, që i mbronin
rendin dhe qetësinë dhe ilegale, të cilat luftonin kundër pushtuesve fashistë italianë.
Në rrethanat e mësipërme dy grupe kundërshtare u shquan gjithnjë e më
shumë. Njëri grup përbëhej nga serbo-maqedonasit komunistë me bashkëpunëtorët e tyre shqiptarë që vepronin nën platformën e LNÇ-së, e cila përpiqej të rivendoste pushtimin serbo-maqedonas në trojet shqiptare, që kishin qenë nën okupimin e Mbretërisë Jugosllave. Grupimi i dytë përbëhej nga atdhetarë shqiptarë, të
cilët ishin kundërshtarë të pushtuesit fashist dhe njëkohësisht kundërshtarë të ripushtimit të trojeve etnike shqiptare.
Forcat atdhetare shqiptare u shfaqën hapur në mars të vitit 1943, të prira nga
Xhemë Hasa∗, Mefail Zajazi, Hamëz Rexhepi, Aqif Reçani etj.369
366
Prof. Dr. Masar Kodra, Shqiptarët e Maqedonisë gjatë Luftës së Dytë Botërore 1939-1944, Kumanovë, 1996, fq.
55.
367
Dr. Vlado Ivanovski i Dr. Mile Todoroski, Gostivar i Gostivarsko vo osloboditelnata vojna i
revolucijata vo 1941-1945, Gostivar, 1974, st. 25.
368
Prof. Dr. Masar Kodra , vepër e cituar (më tej lexo v. c) , fq. 56-57.
∗
Xhemë Hasa ishte i lindur në vitin 1908, në fshatin Simnicë, 15 km në jugperëndim të Gostivarit. Ai vinte nga një
familje me tradita atdhetare nga fshati Simnicë, prandaj e hasim me nofkën Xhemë Simnica, por në popull njihet si
Xhemë Gostivari. Ky atdhetar, për shkak të kundërvënies ndaj pushtuesit serb, u detyrua të arratisej në Shqipëri në
vitin 1934 dhe u vendos në fshatin Bicaj të Lumës. Pas shpartallimit të Mbretërisë jugosllave nga Gjermania
naziste, Xhemë Hasa u kthye në Gostivar.
369
Esat Bilali, Shkrime historike (Kosovë, Tetovë, Gostivar, Kërçovë), Tiranë, 2001, fq. 49-52.

108

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Xhemë Hasa ndihmoi trupat pushtuese italiane për pushtimin e Gostivarit, u
vu në shërbim të tyre për t’i mbrojtur interesat kombëtare për aq sa mundej. Kjo në
fakt përbënte motivin e tij për ta luftuar Mbretërinë jugosllave, sepse ky pushtues
ka qenë më i egër për popullin shqiptar krahasuar me atë italian.
Pasi u kthye në Gostivar, Xhema shërbeu si gardian burgu nën mbikëqyrjen e
pushtuesit. Në atë kohë nënprefekt i Gostivarit ishte Xhevat Kallaxhiu. Ai ishte në
kontakte të vazhdueshme me Xhemë Hasën, mirëpo, një ditë ata biseduan për një
çështje me një karakter krejtësisht të ndryshëm nga ato të mëparshmet. Xhevat
Kallaxhiu i kishte deklaruar Xhemë Hasës se tashmë kishte ardhur koha që të niste
luftën kundër pushtuesit italian. Ai i vuri në dukje Xhemës, se vetëm ai kishte mundësi ta bënte këtë, sepse i kishte nën kontroll të burgosurit. Prandaj, i propozoi që
t’i lironte të gjithë të burgosurit dhe ta merrte malin. Xhemës i pëlqeu ky mendim
duke i dhënë fjalën se do të dilte në mal.370
Xhemë Hasa, si përgjegjës i burgut që ishte, i hapi dyert e tij dhe lëshoi të gjithë
të burgosurit, ndërsa vetë me shokët e tij më të dalluar për atdhetari, u arratis për
t’u kthyer si i pavarur në mbrojtje të trojeve shqiptare. Drejtoria e Përgjithshme e
Policisë, në një raport të datës 3 janar 1943, e bën të ditur largimin e Xhemë Hasës
si përgjegjës burgu bashkë me të arratisurit e tjerë.371∗ Sipas një Raporti të
nënkomisarit të Policisë, z. Ekrem Angoni, të datës 2 mars 1943, vihet në dukje
mbrojtja e Xhemë Hasës nga nënprefekti i Gostivarit Xhevat Kallajxhiu dhe ndihmesa e tij ndaj familjes së Xhemë Hasës, duke i dhënë gjëra ushqimore. Me anë të
këtij dokumenti provohet lidhshmëria dhe miqësia e ngushtë ndërmjet nënprefektit
Xhevat Kallaxhiu dhe Xhemë Hasës.
Nënprefekti ka mbrojtur Xhemë Hasën tek autoritet italiane se ky duhej të
konsiderohej se kishte qëllime politike, e jo njeri që bënte keq dhe vriste
popullsinë.372 Pas një kohe të shkurtër, Xhevat Kallaxhiu kërkoi një takim me
Xhemë Hasën në Çegran të Gostivarit.
Në takimin e përmendur më sipër, Xhevat Kallaxhiu para Xhemë Hasës shpalos një deklaratë, sipas së cilës Xhema duhej të krijonte grupe të fuqishme të njerëzve të armatosur, të nisnin t’i sulmonin italianët dhe të kryenin veprime të ndryshme sabotimi. Xhevat Kallaxhiu e nxiti Xhemën që ai duhej ta luftonte Italinë, sepse
ajo ishte okupatori i shqiptarëve dhe se me luftë kundër italianëve do të jemi në
370

Gazeta “Fakti”, Shkup, 15 tetor 2004 , “ Ushtria serbe gjunjëzohej para motorëve gjermanë”.
Midis tjerash në këtë raport thuhet: “Xhemail Hasani, gardian burgu, ka qenë i arratisur më 30 dhjetor 1942, në
orën 18:30 dhe ka liruar tre të burgosur për vrasje (Jusuf Bajram, Muharem Arif dhe Jusuf Shefki); Arkivi Qendror
Shtetëror, Tiranë(më tej lexo AQSH) , Fondi (F) 253 , viti(v) 1943, Dosja(D) 224 , fq. 35.
∗
Autorët shqiptarë: dr. Fejzulla Shabani , dr. Vebi Xhemaili, Begzat Begzati etj., në punimet e tyre shkencore,
pohojnë se Xhemë Hasa, gardian i burgut në Gostivar, liroi të burgosurit shqiptarë, në mars apo në pranverën e
hershme të vitit 1942.
372
AQSH, F. 253, v. 1943, D. 245 , fq. 52-53.
371
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anën e atyre që do ta fitojnë këtë luftë të madhe. Ai, po ashtu, e këshilloi Xhemë
Hasën se si duhej ta fitonte besimin te njerëzit për fituar një autoritet më të madh.
Xhevat Kallaxhiu i preferon Xhemës se njerëzit e tij nuk do të guxonin të plaçkitnin
askënd si dhe të bënin veprime që binin ndesh me traditën e luftëtarëve shqiptarë.
Ndryshe, po të mos respektohej kjo ndër popullatën shqiptare, autoriteti i tyre
do të zbehej te njerëzit e rëndomtë. Kjo, gjithsesi, sipas Xhevat Kallaxhiut, do të
ndikonte në ngritjen e autoritetit të tyre dhe kështu do të kishte përkrahjen e popullit që ta luftonte okupatorin. Nga kjo bisedë me Xhevat Kallaxhiun, Xhemë Hasa u
nda i kënaqur dhe e vërejti se nënprefekti ishte një atdhetar dhe se para tij ai kishte
një mision që shqiptarët duhej të vetëqeverisnin në një Shqipëri të vetme të bashkuar, e cila si ide përputhej me idenë e trimit të Gostivarit e të Pollogut Xhemë
Hasa.373
Në atë kohë me veprimtari të njëjtë dallohej edhe Hamëz Rexhepi. Më vonë
dolën në skenë edhe Mefail Zajazi dhe Mefaili i Vogël nga Zajazi, Aqif Reçani (nga
fshati Reçan të Gostivarit), Lokë Llokovica (Llokovicë), Bajram Dobërdolli (Dobërdoll), të cilët kishin edhe njerëzit e tyre. Kishte edhe të tjerë, të cilët ishin të shquar
si veprimtarë dhe kishin pikëpamje atdhetare.
Këta të gjithë ishin veprimtarë dhe mbanin lidhje të ngushta me Hamëz
Rexhepin, sidomos me Haqif Reçanin, Bajram Dobërdollin dhe Xhelë Kalishtin. Po
ashtu të dalluar ishin Rexhë Negotina, Hajvaz Kalishti, Izet Dobërdolli etj. Vlen të
vihet në dukje fakti se Haqif Reçani, njëri ndër miqtë më të ngushtë të Hamëz Rexhepit, veproi më së shumti në anën e Rekës, ku zhvilloi fushatë kundër partizanëve
serbo-maqedonas, duke bërë luftë të përgjakshme me forcat partizane.
Po ashtu në skenë kishte edhe disa individë të tjerë, të cilët nuk ishin të shquar
për pushkë, por për besë e burrëri që mbanin miqësi të ngushtë me krerët e lëvizjes
atdhetare dhe e përkrahnin qëndresën sikur edhe shumë të tjerë. Ndër ta ishin:
Rahman Ali Kalishti, Ali Zaim Kalishti, Selim Agë Gostivari, Sheh Rexhepi dhe
Gajur Deralla. Qëndresa vendase me vendosmëri u bë përmes krerëve në Gostivar,
Kërçovë dhe Tetovë. Atdhetarët shqiptarë, patën përkrahje të gjerë të popullit
shqiptar, sepse mbrojtën trojet shqiptare nga ripushtimi serbo-maqedonas.374
Në radhët e forcave të Xhemë Hasës vepronin vullnetarët atdhetarë nga Gostivari dhe nga fshatrat përreth375, me anë të nënshkrimit të tij, Major Xhemal Hasa,
provon personat që ishin në shërbim si vullnetarë të plotë të tij.376
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Gazeta”Fakti”, 16 tetor 2004, “Xhema ishte Strateg Shumë i madh”.
Esat Bilali, Shkrime, vep. e cit., fq. 49-52.
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Arhiv na Makedonija, Skopje(më tej lexo , AM) Fond (F), R. S. V. R , Potpisnik od 1984, material
broj 17 , Spisok na licata koi bea dobrovolci na redovite na Balisti~kite bandi od Gostivar;
Veprimtarinë e tyre atdhetare e konfirmon edhe vetë major Xhemë Hasa: Ali Shemsi, Alil Anxhi, Gafur Kurtishi,
Qerim Rashid, Xhemal Gafur, Memedali Jusufi, Nebi Haliti, Njiazi Naxhi, Nuri Toska, Nuri Rashid, Sefki
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Xhemë Hasa u vu në ballë të mbrojtjes Kombëtare të Shqipërisë etnike. Me anë
të forcave të tij të armatosura ai mbrojti tokat shqiptare nga forcat partizane.
Xhemë Hasa ishte në krye të qëndresës, në mbrojtje të trojeve shqiptare. Duke e
parë rrezikun nga sllavo-komunistët ai ishte kundër rivendosjes të pushtetit të
mëparshëm të Mbretërisë jugosllave. Ai me shokët e tij, u vu kundër pushtuesit
sllav dhe kundër vendosjes së pushtetit të egër në Gostivar e në trojet e tjera shqiptare377 ndërkaq, ishte edhe kundër forcave fashiste. Sipas një raporti të datës 12
mars 1943, nga Ministria e Brendshme, për gjendjen politike në Prefekturën e
Dibrës, mes tjerash thuhet se në Gostivar vepron një çetë e armatosur me karakter
politik, me Xhemail Hasën në krye. Në këtë raport kritikohen autoritetet politike të
Qarkut, sepse ishin treguar shumë të dobëta në përballimin e propagandës kundërshtare të Xhemë Hasës.378 Xhema ishte i pari që ka kundërshtuar pushtimin italian
me forcat e tij vullnetare. Sipas një raporti të Drejtorisë së Policisë, të datës 19 mars
1943, të nënshkruar nga Regjent i Kuesturës, Josif Gjini, thuhet se më 13 mars 1943,
në orën 16:30, në rrugën Tetovë-Gostivar, Xhemal Hasa dhe çeta e tij e përbërë prej
15 burrash të armatosur, ka ndaluar makinën e drejtuar nga Riza Shemsiu. Në atë
makinë ndodheshin 4 civilë dhe ushtarë italianë. Në këtë aksion dhe në të tjera
Xhemë Hasa ka çarmatosur grupe ushtarake italiane.379
Dalja e Xhemës në skenë do t’i shqetësojë edhe komunistët shqiptarë dhe
maqedonas, sepse ai luftonte vetëm për çlirimin dhe bashkimin e trojeve etnike
shqiptare.
Me qëllim që të ndalohej dhe të kontrollohej veprimtaria atdhetare e vullnetarëve shqiptarë, komunistët kërkuan që të bisedojnë me Xhemën. Në bazë të urdhërit të Dushko Popoviqit, Svetozar Pepovski u caktua që të bisedojë me Xhemë
Hasën, i cili e pranoi ftesën. Ky takim u caktua në fshatin Vërtok të Gostivarit te
shkolla e këtij fshati. Xhemë Hasa shkoi me çetën e tij, e cila kishte 17 veta. Këtu u
zhvilluan bisedimet ndërmjet delegacionit të komunistëve dhe Xhemë Hasës. Nga
ana e komunistëve merrnin pjesë: Svetozar Popovski, Medat Cami, Ashim Qazimi

Sërbnova, Usni Xhemaili, Hasan Huzeir, Hasim Gafuri, Hysni Tahir, Xhevdet Dogani, Xhemil Snopçe, Shaban
Purde, Shukri Alia, Shaban Idriz, Kurtish Azir (Orqushi), Abduraman Kulla.
376
AM, Fond R. S. V. R, Potpisnik od 1984, material broj 17, Lista e vullnetarëve të Xhemë Hasës në
katundit Zdunjë-Rrethi i Komunës së Debreshit: Rexhep Hyseni nga fshati Zdunjë-komandant çete, Nexhbi
Hyseni, Sulejman Hyseni, Sait Haliti, Abdulla Iliazi, Remzi Halili, Neshat Mazllami, Bexhet Sulejmani, Nazmi
Mustafa, Nuri Jahja, Vebi Ymeri, Sulejman Sulejmani, Memedali Islami, Sherif Bajrami, Nazif Sinani, Nurali
Veapi, Xhemail Abedini, Fehim Abdurahimi, Nazif Iliazi, Beqir Beqiri, Faik Hyseini, Jakup Mahmudi, Xhafer
Sulejmani, Ferid Iliazi, Qazim Abedini- vullnetarë.
377
Po aty , fq. 59.
378
AQSH , F. 253 , v. 1943 , D. 213 , fq. 21.
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Po aty, D. 291 , fq. 24; në mbështetje të këtij dokumenti provohet se Xhemë Hasa do të dalë në mal në mars të
vitit 1943, apo në pranverën e hershme të këtij viti. Disa autorë shqiptarë (Dr. Fejzulla Shabani, Vebi Xhemaili,
Begzat Begzati etj. ) pohojnë se Xhemë Hasa doli në mal në pranverën e hershme apo në mars të vitit 1942.
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dhe Zlate Damjanovski. Në këtë takim komunistët biseduan me Xhemë Hasën për
luftën e përbashkët kundër okupatorit fashist italian. Ata kërkonin që të bënin luftë
të përbashkët, maqedonas dhe shqiptarë, kundër forcave italiane dhe se kishte
vullnetarë maqedonas që do të bashkoheshin çetës së Xhemë Hasës. Për të luftuar
së bashku kundër okupatorit, Xhemë Hasa u pajtua, por nuk u pajtua që në anën e
forcave vullnetare të inkuadrohen maqedonas. Më në fund u pajtuan që maqedonasit të formonin çetën e vet, kurse shqiptarët me Xhemë Hasën do të vepronin me
çetën e tyre dhe në këtë do të merrnin pjesë edhe komunistët shqiptarë, Selman
Kasapi-komisar politik, Kiço Progri-zëv. komisar polik, kurse Murteza Peza u caktua për lidhje midis këtyre dy çetave që do të bashkëpunonin ndërmjet tyre. Po
ashtu u arrit marrëveshja që çeta e maqedonasve të vepronte në anën e malit Sharr,
kurse çeta e Xhemë Hasës në anën e malit të Thatë, mirëpo, ky bashkëpunim qe
jetëshkurtër. Xhemë Hasa, duke e parë se komunistët kishin një qëllim krejtësisht
tjetër, nga ajo që u tha gjatë bisedimeve ai ndërpreu bashkëpunimin jo vetëm me
komunistët maqedonas, por edhe me ata shqiptarë. Bashkëpunimi me komunistët
shqiptarë u ndërpre për shkak se ata kishin miqësi me komunistët maqedonas,
luftonin vetëm kundër fashizmit, por jo për bashkimin e trojeve shqiptare.380
Xhemë Hasa kërkonte drejtësi, qetësi dhe ishte kundër atyre që i bënin dëm
popullatës në Gostivar. Xhemë Hasa, në përpjekje për të vënë rregull e qetësi në
Gostivar dhe rrethe, ishte kundër shqiptarëve kundërvajtës, siç ishte Sherif Zhelina∗
dhe grupi e tij prej belaxhinjësh. Ai ishte çdoherë në mbrojtje të popullatës civile
dhe ishte kundër vrasjeve, plaçkitjeve e torturave të ushtruara ndaj popullatës së
pafajshme civile, përfshirë këtu edhe minoritetin maqedonas në “tokat e lirueme”.
Këtë mund ta provojmë në bazë të Shpalljes së Komandës Operative të Tetovës, të
nënshkruar nga Major Xhemë Hasa, dhënë për gazetën “Zani i Sharrit”, me anë të
së cilës lajmërohej populli, në mënyrë më serioze, se kushdo që do të bëjë ndonjë
vrasje, do të vidhte apo ta plaçkiste popullatën e pafajshme civile, do të varej në mes
të qytetit. Njëkohësisht ngarkoheshin organet e xhandarmërisë, Sigurimit Botor,
kryepleqtë e katundeve t’i gjurmojnë dhe t’i zbulojnë fajtorët e sipërpërmendur dhe
t’i dorëzojnë ata menjëherë, ose në të kundërt do të merreshin masa të njëjta edhe
kundër atyre që do t’i fshihnin fajtorët e këtyre veprave. Po ashtu kërkohej edhe
ndihma nga popullata civile për gjetjen dhe kapjen e fajtorëve të sipërpërmendur.381
Xhemë Hasa inicioi vrasjen e disa keqbërësve, si p.sh. Jusuf Imerin nga fshati
Zdunjë, i cili njihej me sjellje të këqija, për shkak të zënkave, grabitjeve me plaçkitje
të hollash. Për këtë sjellje Xhemë Hasa dhe Hamzë Rexhepi, për shkak të ankesave
380

Vlado Ivanovski i Mile Todorovski , Gostivar, c. d, fq. 121-122 ; Qemal Agolli , vep. e cit., fq. 50-51.
Sherif Zhelina ishte kundërvajtës, ai përdorte dhunë dhe tortura ndaj popullatës civile për qëllimet e tij përfituese,
duke vrarë e plaçkitur banorët shqiptarë e maqedonas në rajonin e Pollogut.
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“Zani i Sharrit” , Tetovë, 5 tetor 1944, fq. 5.
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të mëdha, më 22 prill 1943, e vranë Jusuf Imerin.382 Xhemë Hasa vepronte edhe kur
kërkohej ndihmë nga autoritet e vendit, kur bëhej fjalë për raste të tilla, siç janë me
Sherif Zhelinën, Selim Nokën. Më 22 korrik 1943, prefekti i Dibrës, Mehmed
Hoxha, kërkoi nga Xhemë Hasa që ta largonte nga Qarku i Dibrës çetën kriminale
të Selim Nokës.383 Mehmet Hoxha, në raportin drejtuar Komandës së divizionit
“Firenza” mes tjerash shkruan: “Sipas urdhërave të dhënë nga kjo Prefekturë, marrim njoftimin se Xhemal Hasa, me gjithë çetën e tij, është vënë në dispozicion të
Karabinierisë së Gostivarit dhe kjo çetë mbetet plotësisht në dispozicionin e kësaj
komande.384 Xhemë Hasa ishte kundër ripushtimit të tokave shqiptare dhe vendosjes të pushtetit serb në Gostivar dhe trojet e tjera shqiptare. Ai, duke vlerësuar se në
politikën sllave besë nuk kishte, politikë e cila rrezikonte tokat shqiptare, përsëri të
hynin në përbërjen jugosllave, prandaj edhe e luftoi LNÇ-në, e cila udhëhiqej nga
politika sllave. Xhemë Hasa dhe bashkëveprimtarët e tij ndërmorën disa aksione
luftarake kundër partizanëve, më 26 prill 1943 në orën 5 të mëngjesit, çeta e
armatosur atdhetare e Xhemë Hasës, e përbërë prej 200 vullnetarëve atdhetarë, u
nis në malet e Mavrovës, Leunovës e Niçinovë. Në këtë aksion Xhemë Hasa u ndesh
me forcat partizane në Novosell në orën 15 të pasdites, të udhëhequra nga Tomë
Nikë Gjela. Gjatë këtyre luftimeve mbeten të vrarë 7 partizanë, kurse u arrestuan 12
të tjerë. Nga ana e forcave vullnetare atdhetare nuk kishte shumë humbje. U vra
Haxhi Hasi nga Strajani, kurse u plagos Zaim Veliu nga Simnica.385 Më 27 maj të
vitit 1943, në orën 20, çeta vullnetare e atdhetarëve me Xhemë Hasën në krye, në
vendin e quajtur Gropa e Lazaropolit (Dibër), pati një përleshje me një çetë komuniste, të përbërë nga 40 vetë. Gjatë luftimeve u vra një komunist. Nga radhët e çetës
vullnetare të Xhemë Hasës pati një të plagosur lehtë.386 Forcat vullnetare shqiptare
në Gostivar dhe në trojet e tjera shqiptare, në “tokat e lirueme”, u quajtën me emrin
Balli Kombëtar me qëllime të caktuara politike. Mirëpo në Gostivar, sikurse në
“tokat e lirueme”, nga fondet që kemi hulumtuar në Arkivat e Shqipërisë dhe Maqedonisë, nuk kemi hasur në rrjet organizative të komiteteve dhe nënkomiteteve të
Ballit Kombëtar si organizatë politike. Balli Kombëtar si organizatë politike vepronte në Shqipëri, por në Gostivar dhe në trojet tjera shqiptare programi politik i Ballit
Kombëtar ka qenë i përkrahur nga të gjithë shqiptarët, sepse si Organizatë atdhetare kishte një program demokratik për t’i mbrojtur kombin dhe trojet shqiptare
nga të gjithë ata që donin ta pushtonin e ta sundonin. Prandaj, duke u mbështetur
në dokumentet e hulumtuara, mund të themi se Balli Kombëtar nuk arriti që ta
382
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zgjerojë strukturën e tij politike në këto troje. Atdhetarët shqiptarë në Gostivar, por
edhe në trojet e tjera shqiptare, legalizuan aktivitetin e tyre duke formuar komitete
dhe nënkomitete të Lidhjes së Dytë të Prizrenit∗ dhe duke krijuar forcat e tyre
vullnetare që vepronin me programin politik, i cili ishte i ngjashëm me atë të Ballit
Kombëtar, por ky program politik ishte i adaptuar për trojet shqiptare që kishin
ngelur jashtë kufijve të Shqipërisë që nga viti 1913. (A.F.)
Për organizimin dhe formimin e Komiteteve të qarqeve dhe të rretheve të
Lidhjes së Dytë të Prizrenit, në trojet shqiptare në Maqedoninë Perëndimore, në
Kuvendin e dytë të Lidhjes së Dytë të Prizrenit∗, u vendos që të caktohen përfaqësuesit e këtyre trojeve si bartës të detyrave për formimin e komiteteve nëpër prefektura dhe nënprefektura si dhe degët e tyre në këto troje. Kështu, për territorin e
Shkupit u caktua Esat Berisha, për territorin e Dibrës Ekrem Jegeni dhe Adem
Sabriu, për Tetovë dhe Gostivar Kadri Salihu.387 Për formimin e komiteteve në
Tetovë dhe Gostivar ishin grumbulluar intelektualët dhe patriotët shqiptarë, siç
janë: në Tetovë Shaip Kamberi dhe Xhafer Sulejmani, në Gostivar Xhemë Hasa,
Rakip Raça, Kadri Saliu.388
Në fund të vitit 1943 dhe në fillim të vitit 1944 “Lidhja II e Prizrenit formoi
Komitetin Nacional të Rinisë, të ngarkuar me detyrë të mobilizojë njerëz me qëllim
që t’i mbrojë kufijtë etnikë. Rreth këtij aksioni në Maqedoninë Perëndimore u
angazhuan Xhemë Hasa dhe Mefail (Shehu) Zajazi nga Kërçova, të cilët filluan t’i
formojnë forcat e tyre “vullnetare”. Mefail Sheh Zajazin, më 3 janar 1944, Këshilli i
Lartë e dekreton kapiten të klasit të parë në kategorinë e oficerëve kreshnikë të
armës së xhandarmërisë. Me anë të këtij dokumenti, mund të provojmë se Mefail
Zajazi e Xhemë Hasa ishin të angazhuar për formimin e forcave vullnetare të
Lidhjes së Dytë të Prizrenit në “tokat e lirueme”.389
Nga kjo e dhënë rezulton se në Tetovë, Gostivar dhe në Kërçovë kemi pasur
njësi të armatosura të Lidhjes II të Prizrenit.390 Lidhja e Dytë e Prizrenit që nga
themelimi i saj (shtator 1943), ishte një ndër organizatat më të rëndësishme
atdhetare dhe politiko-ushtarake në Kosovë dhe në Maqedoni. Lidhja u angazhua
∗

Kuvendi themelues i Lidhjes së Dytë të Prizrenit u mbajt në Prizren nga data 16-21 shtator 1943. Në këtë kuvend
u zgjodh Komiteti Qendrorë (KQ). Për KQ u zgjodhën: Rexhep Mitrovica kryetar; Musa Shehu dhe Kolë Margjini
– nënkryetar; Sheh Hasani, Asllan Boletini, Tahir Zajmi dhe Qazim Bllaca-anëtarë. “Kosova” , tetor , 1943 , fq. 6.
∗
Kuvendi i Dytë i Lidhjes së Dytë të Prizrenit u mbajt në Prizren nga data 17-21 janar 1944, në këtë Kuvend u
vendos për zgjerimin e KQ nga 7 në 14 anëtarë, Kryetar i KQ u zgjodh Bedri Pejani, sepse Rexhep Mitrovicës iu
besua mandati për formimin e qeverisë në Tiranë. Kolë Margjini u zgjodh nënkryetar, Bedri Gjinaj-sekretar. Më 21
janar 1944 u miratua Statuti i Lidhjes II të Prizrenit dhe iu dërgua Qeverisë dhe Këshillit të Naltë në Tiranë për
aprovim dhe dekretim; Dr. Muhamet Shatri, vep. e cit, fq. 151-152.
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deri në fund për mbrojtjen dhe për bashkimin e trojeve etnike shqiptare në një
shtet të përbashkët etnik shqiptar. Lidhja e Dytë e Prizrenit ka meritë historike,
sepse luftoi deri në fund për mbrojtjen e trojeve etnike shqiptare kundër synimeve
shoviniste të drejtuesve të luftës partizane dhe për bashkimin e këtyre trojeve me
shtetin amë.391
Në prag të kapitullimit të Italisë fashiste, trojet shqiptare u rrezikuan nga forcat
e bashkuara partizane serbo-maqedonase, të cilët filluan t’i pushtojnë rishtas trojet
shqiptare dhe kishin arritur të shie në dorë disa territore në Maqedoninë Perëndimore, duke krijuar një territor të lirë, i cili pas kapitullimit të Italisë u zgjerua më
shumë, duke u nisur nga Dibra, Kërçova, Mavrova dhe për të vazhduar drejt Gostivarit e Tetovës.392

FORCAT ATDHETARE SHQIPTARE NË LUFTË KUNDËR LNÇ-SË PAS
KAPITULLIMIT TË ITALISË
Më 8 shtator 1943 Italia fashiste kapitulloi. Me kapitullimin e saj, trojet shqiptare, siç janë: Kosova dhe Maqedonia Perëndimore me qytetet Tetovë, Gostivar,
Kërçovë, Strugë dhe Dibër hynë nën okupimin gjerman, ndërsa trojet e tjera shqiptare të Maqedonisë së sotme mbetën edhe më tej nën pushtimin e egër bullgar.393
Pas dorëzimit të Italisë fashiste, forcat partizane nga Mavrova planifikonin
pushtimin e Gostivarit me forcë. Në kohën kur bëheshin përgatitjet për sulmin mbi
Gostivarin, Shtabi i Zonës së Parë operative vendosi ta afronte Xhemë Hasën në
radhët e LNÇ-së për të bashkëpunuar me partizanët. Për këtë qëllim u vunë
kontakte në mes të Shtabit të Zonës së Parë Operative dhe Xhemë Hasës. Në letrën
e Dobrivoje Radosavljeviqit, instruktor i KQ i PKJ-së, dërguar Strahil Gigovit,
anëtar i KQ i PKM-së, ishte një direktivë në të cilën thuhej: “Nëse keni forca të
mjaftueshme kundër Xhemë Hasës, atëherë luftoni kundër forcave të tij, nëse nuk
keni forca për ta bërë këtë kërkoni bisedime me të derisa të depërtojmë në qytet”.
Në direktivën e tij, vazhdonte: “Kështu të veprohet edhe me Mefailin”.394
Bashkëpunimi i forcave partizane me Xhemë Hasën do të ishte në dobi të
LNÇ-së, sepse edhe në qytetin e Gostivarit do të vendosej pushteti i tyre. Shtabi i
UNÇM-së autorizoi Tomë Gjelajn (komunist shqiptar) që të zhvillonte bisedime
me Xhemë Hasën. Takimi ndërmjet tyre u mbajt në Mavrovë. Të dyja palët ranë në
ujdi për çlirimin e Gostivarit nga pushtuesit gjerman, atëherë kur do të krijoheshin
391
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kushtet dhe me lejen e Xhemë Hasës. Qëllimi i këtij bashkëpunimi ishte që edhe në
Gostivar të vendosej pushteti antifashist ose të zgjerohej territori i lirë sikur në
Dibër dhe Kërçovë.395 Mirëpo, qarqet politike ushtarake maqedonase në plan të
parë kishin marrjen e Gostivarit dhe vendosjen e pushtetit të tire, pa i llogaritur fare
shqiptarët si subjekt i rëndësishëm në Maqedoni, si dhe asgjësimin e Xhemë Hasës
me atdhetarë të tjerë, si: Mefail Zajazin, Aqif Reçanin, Hamëz Rexhepin etj.396
Mirëpo, plani i hartuar i Shtabit të Zonës së Parë Operative dështoi, pasi që forcat
partizane u nisën nga Mavrova për të pushtuar Gostivarin me forcë dhe pa lejen e
Xhemë Hasës, gjë që binte ndesh me Marrëveshjen e Mavrovës. Kjo qe arsyeja pse u
shkaktua një konflikt midis forcave partizane dhe atyre atdhetare në fshatin Raven
të Gostivarit, më 11 shtator 1943, kur forcat partizane u përpoqën të depërtonin në
Gostivar. Forcat vullnetare atdhetare të Xhemë Hasës dolën në mbrojtje të qytetit
duke penguar depërtimin e forcave partizane në qytet. Xhemë Hasa në fshatin
Raven çarmatosi vetëm disa nga forcat partizane, pasi që disa u larguan në drejtim
të fshatit Duf, por atje u pritën nga Aqif Reçani, i cili çarmatosi pjesën tjetër të forcave partizane. Xhemë Hasa në fshatin Raven nuk lejoi që të bëhej luftë midis tyre
dhe forcave partizane, sepse në mesin e tyre kishte edhe shqiptarë.397
Meqë në Tetovë e në Gostivar forcat partizane serbo-maqedonase nuk mundën
të depërtonin, sepse ky sektor mbrohej nga atdhetarët shqiptarë, ato filluan
përpjekjet për forcimin e pozitave të tyre në trojet e tjera shqiptare. Ndër këto troje
ishin: Kërçova, Dibra, Mavrova.398
Atdhetarët shqiptarë, duke e parë rrezikun nga forcat partizane, iu kundërvunë
rrezikut në mbrojtje të trojeve të tyre etnike. Xhemë Hasa dhe atdhetarë të tjerë, siç
ishin Mefail Zajazi, Hamza Rexhepi dhe Aqif Reçani, duke e parë se nga kjo gjendje
e krijuar dhe nga frika që të mos pësonte popullata shqiptare, me hovin që kishte
marrë ushtria partizane, e udhëhequr nga politika serbo-maqedonase, me premtime boshe dhe të pabaza përpiqej t’i mobilizonte në radhët e saj të rinjtë shqiptarë
për t’i luftuar pushtuesit gjermanë dhe të gjithë të tjerët që ishin kundër LNÇ-së në
këto troje. Xhemë Hasa me bashkëpunëtorët e tij, u vunë në mbrojtje të popullatës
dhe në mbrojtje të trojeve shqiptare. Forcat e Xhemë Hasës dhe të Mefail Zajazit, që
ishin mbi 1000 veta, të bashkuara u vunë në mbrojtje të trojeve atdhetare. Më 1
tetor 1943 forcat atdhetare sulmuan partizanët në Bukovik. Pas një lufte të ashpër
mbetën të vrarë afro 20 partizanë. Forcat atdhetare të Xhemë Hasës, Mefail Zajazit
dhe Hamëz Rexhepit, më 2 tetor 1943, sulmuan Kërçovën dhe pas një lufte të
395
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rreptë, Kërçova kaloi në duart e atdhetarëve shqiptarë. Forcat partizane u detyruan
të tërhiqeshin në drejtim të fshatit Izvor, ndërsa më 5 tetor 1943, forcat atdhetare
sulmuan Izvorin dhe duke e thyer qendrën e batalionit maqedonas, arritën që ta
çlironin atë. Më 6 tetor 1943, forcat e Xhemë Hasës dhe Hamëz Rexhepit sulmuan
fshatin Llazaropole.399
Forcat e Xhemë Hasës dhe Mefail Zajazit, morën kontrollin në Kërçovë dhe
gati në gjithë Maqedoninë Perëndimore.400 Në këtë luftë të shkurtër, forcat partizane u detyruan të tërhiqen në qytetin e lirë të Dibrës.401
Atdhetarët shqiptarë iu kundërvunë forcave partizane serbo-maqedonase për
shkak të sjelljes brutale të tyre, sipas urdhërave të eprorëve të tyre ndaj popullatës
shqiptare në Kërçovë me rrethe. Në kohën kur këto troje ishin të territorit të lirë,
komunistët serbo-maqedonas ushtruan një terror të paparë mbi popullatën
shqiptare, duke vrarë dhe djegur gjithçka shqiptare.402
Më 28 tetor 1943, forcat atdhetare të udhëhequra nga Xhemë Hasa, u nisën për
t’i sulmuar forcat partizane në Dibër. Në rrugë për në Dibër, pasi pushtuan
Rostushën, më 29 tetor 1943, forcat e Xhemë Hasës u sulmuan nga forcat partizane,
të udhëhequra nga Haxhi Lleshi, i cili me 120 partizanë ishte nisur për ndihmë
partizanëve maqedonas, që donin të ripushtonin Kërçovën. Lufta zgjati 24 orë.
Haxhi Lleshi u detyrua të tërhiqej me forcat e tij në Dibër. Më 31 tetor forcat e
Xhemë Hasës sulmuan Dibrën. Lufta për qytetin e Dibrës zgjati 4 ditë (deri më 3
nëntor 1943). Forcat partizane arritën që ta mbronin qytetin e Dibrës.403 Gjatë
luftimeve në Dibër, forcat partizane shqiptaro-maqedonase arritën ta ripushtojnë
përsëri Kërçovën. Pas ripushtimit të këtij qyteti, ato më 6 nëntor 1943, morën
urdhër që të marshonin në drejtim të Gostivarit. Në këto rrethana Xhemë Hasa me
60 atdhetarë u vu në mbrojtje të qytetit nga partizanët shqiptaro-maqedonas dhe
për çlirimin e Kërçovës. Luftime të ashpra u zhvilluan midis forcave atdhetare dhe
atyre partizane në malin Bukovik për çlirimin e Kërçovës. Xhemë Hasa dhe
atdhetarët shqiptarë, pas një lufte të ashpër me forcat partizane, arritën ta çlirojnë
Kërçovën. Në këtë luftë u vra komandanti i forcave partizane Tom Gjelaj - Shumski.404
Më 3 dhjetor 1943 forcat kreshnike të Xhemë Hasës u ndeshën me Brigadën I
Maqedonase-Kosovare. Pas luftimeve të ashpra dyditëshe, Brigada ishte e detyruar
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të kalonte në Greqi.405 Roli i Xhemë Hasës ka qenë i rëndësisë së madhe për popullin shqiptar në këto beteja. Ai u kthye në udhëheqës të pakrahasueshëm i forcave
vullnetare atdhetare në luftëtarë për bashkimin kombëtar. Forcat atdhetare, me
veprimet e tyre luftarake vazhduan edhe gjatë vitit 1944, ato luftuan në mbrojtje të
trojeve shqiptare dhe të Shqipërisë etnike.
Xhemë Hasa dhe forcat e tij vullnetare synonin çlirimin e Gostivarit dhe të trojeve të tjera shqiptare nga pushtuesit e huaj sikundër edhe bashkimin e tyre me
Shqipërinë. Ai me atdhetarët e tjerë, nuk ishin për luftë vëllavrasëse, ata luftuan
komunizmin që udhëhiqej nga politika serbo-maqedonase, e cila synonte që me
anë të luftës së armatosur të vendoste pushtetin e saj të egër politik e ushtarak në
pjesën e Maqedonisë Perëndimore. Për këtë qëllim, komunistët serbo-maqedonas
hartonin plane të ndryshme që të vendosnin pushtetin e tyre në Gostivar, Tetovë
dhe në trojet të tjera shqiptare, duke e futur në përdorim politikën e tyre dinake.
Për t’i arritur qëllimet e tyre ata, në njërën anë ftonin Xhemë Hasën me forcat e tij
t’i bashkëngjitet LNÇ-së, ndërsa nga ana tjetër, hartonin plane se si të zhduknin
fizikisht Xhemë Hasën me bashkëluftëtarë. Ata u përpoqën që me anë të propagandave dhe demagogjive komuniste, ta bindnin popullin shqiptar që të mos e përkrahte idenë e Xhemës, sepse ajo nuk ishte në favor të popullit shqiptar dhe të
bashkëjetesës.406

RIPUSHTIMI I GOSTIVARIT NGA FORCAT PARTIZANE DHE NDJEKJA E
ATDHETARËVE SHQIPTARË NGA ORGANET E PUSHTETIT JUGOSLLAV
(VJESHTË 1944)
Në kohën kur forcat gjermane filluan të tërhiqeshin nga Maqedonia Perëndimore, Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare të Maqedonisë përpiloi
një plan të veçantë për ripushtimin e këtij territori. Derisa forcat gjermane tërhiqeshin kundër tyre u sollën forca të shumta partizane nga Shqipëria, Maqedonia,
Serbia etj. Brigadat shqiptare nga Shqipëria u ftuan atëherë kur u bindën se me forcat e tyre nuk mund të luftonin kundër forcave vullnetare atdhetare të Lidhjes së
Dytë të Prizrenit.
Për ripushtimin e këtij territori u angazhuan njësitet e Truparmatës së 15-të,
Truparmata e Bregallnicës dhe Strumicës, ose gjithsej rreth 15 brigada. Brigada IV
shqiptare u inkuadrua në Divizionin e 48, së bashku me Brigadën I, VI dhe XV. Në
fund të muajit shtator 1944, Shtabi i Përgjithshëm i UNÇ-së dhe AP të
405

Muhamet Shatri , vep. e cit., fq. 130.
Dr. Fejzulla Shabani, Organizimi veprimtaria dhe Formimi i Ballit Kombëtar në Maqedoni, Tetovë, 2004, fq.
106-107.
406

118

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Maqedonisë shpalli urdhëresën që divizionet 41 dhe 48 të hartonin planin e
veçantë për ripushtimin e territorit të Maqedonisë Perëndimore përfshirë dhe Gostivarin.407
Shtabi i Truparmatës XV, më 17 nëntor 1944, dha urdhrin për ripushtimin e
Gostivarit. Për realizimin e planit u dha urdhër që operacionet luftarake për ripushtimin e këtij qyteti të fillonin më 18 nëntor 1944 në orën 5 të mëngjesit. Sipas
urdhrit të këtij plani, njësitet partizane të Korparmatës XV, më 18 nëntor të vitit
1944, filluan operacionet luftarake.
Njësitet partizane, të caktuara për ripushtimin e Gostivarit me rrethinë, sipas
Qemal Agollit, nuk hasën në ndonjë rezistencë të madhe, ato pothuajse pa luftë
arritën deri në qytet. Para se të hynin në Gostivar pati një mosmarrëveshje ndërmjet komisarit të Brigadës IV Shqiptare - Qemal Agollit dhe të shefit të Shtabit të
Përgjithshëm të Maqedonisë, gjeneral Iliqit, se cila brigadë duhej të hynte në Gostivar.
Më në fund u zbatua urdhri i gjeneralit Iliq, që në Gostivar të depërtonin forcat
partizane të brigadës XV.408
Brigada XV maqedonase, më 18 nëntor 1944, në orën 15:50 e para u fut në
qytet, kurse pas saj në orën 18 u fut Brigada IV Shqiptare dhe Brigada VI.409 Pas
depërtimit të forcave partizane në Gostivar, Shtabi i Truparmatës XV, më 18 nëntor
1944, urdhëroi që njësitet partizane të Divizioneve 41 dhe 48 ta bllokonin qytetin e
Gostivarit dhe fshatrat përreth, me pretekst të “pastrimit të territorit nga mbeturinat e armikut”. Sipas urdhrit, bllokimi i qytetit ishte i paraparë më 19 nëntor 1944,
duhej të mblidheshin të gjithë burrat e atij qyteti, të cilët u kapën dhe u dërguan në
kamp të përqendrimit, për të cilat kërkohej të gjendet një ndërtesë që do të ishte e
sigurt për këtë qëllim, njëkohësisht kërkohej të dorëzoheshin armët nga popullata
shqiptare.410
Bllokimi i Gostivarit u bë më 19 nëntor 1944. Forcat partizane bënë keqtrajtime, dhunë e gjenocid ndaj shqiptarëve të kësaj ane, me pretekst se kishin qenë
anëtarë të çetave të armatosura të Xhemë Hasës dhe se popullata shqiptare kishte
qenë “reaksionare” e “kundërrevolucionare”. Në këtë pretekst u bë burgosja në masa të popullatës shqiptare në Gostivar dhe internonin në kampe përqendrimi.
Kjo që u tha më sipër provohet edhe nga dokumentacioni i këtyre brigadave
gjatë operacioneve të Truparmatës XV, siç i quante ky shtab “spastrimi i Gostivarit
nga ballistët dhe çarmatosja e shqiptarëve”. Këto operacione ishin ndërmarrë vetëm
për të vendosur pushtetin maqedonas në Gostivar, por pa pjesëmarrjen e shqiptarë407
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ve në këtë pushtet, si dhe për likuidimin e tyre me pretekstin e zënë ngoje më
sipër.411
Masakrat mbi popullin shqiptar u intensifikuan sidomos gjatë operacioneve
luftarake për ripushtimin e Gostivarit. Këto operacione u shoqëruan me fushatën e
egër të gjenocidit mbi popullin shqiptar. Njësitet maqedonase, që vepruan në Gostivar, likuiduan shumë shqiptarë. Në mënyrë të veçantë nga njësitet maqedonase,
me pretekst “se po merreshin në pyetje”, u keqtrajtuan në mënyrë shtazarake e deri
në vdekje shumë shqiptarë, sidomos atdhetarët e shquar. Vrasjet e shqiptarëve në
Gostivar u bënë me pretekst se gjoja të gjithë shqiptarët ishin bashkëpunëtorë të
okupatorit “ballistë” apo “kundërrevolucionarë”.
Kjo qe arsyeja, që pas hyrjes së Shtabit të Divizionit të 48 maqedonas dhe
reparteve të OZN-ës, në Gostivar u zbatua një fushatë e egër terrori.412
Terrori e dhuna e ushtruar mbi popullin shqiptar nga repartet ushtarake,
arrestimet dhe mbylljet masive në burgjet dhe kampet e përqendrimit ngjallën
urrejtjen dhe reagimin e natyrshëm të shqiptarëve413 që u detyruan të dalin maleve,
e të cilët me përfaqësues të trojeve të tjera shqiptare, të aneksuara nga Jugosllavia,
themeluan organizatën Nacional-Demokratike Shqiptare (NDSh), e cila do të vazhdonte luftën për çlirim e bashkim kombëtar.
Atdhetarët, duke u përpjekur të organizojnë, u vendosën në vende të sigurta
për t’u kthyer në mbrojtje të atdheut. Kështu ndodhi me atdhetarët shqiptarë, si:
Xhemë Hasa, Mefail Zajazi, Hamëz Rexhepi, Aqif Reçani etj.414 Shumica e atdhetarëve nuk u dorëzuan pas ripushtimit të vendit. Ata e vazhduan qëndresën gjer në
vdekje. Qëndresa e atdhetarëve shqiptarë vazhdoi edhe pas ripushtimit të Gostivarit. Sipas një raporti të Shtabit të Divizionit 48, më 27-28 nëntor 1944, forcat partizane u sulmuan nga një grup prej 30 atdhetarësh që vepronin në fshatin Qafë. Pas
luftimeve me forcat partizane, atdhetarët u tërhoqën dhe u ndanë në disa grupe më
të vogla.415 Më 29 nëntor 1944, një nga grupet e forcave atdhetare sulmuan aradhen
partizane në fshatin Vërtok. Pas këtij sulmi, atdhetarët u larguan në drejtim të
fshatit Reçan. Kundër atdhetarëve Brigada VI dërgoi batalionin e saj në drejtim të
fshatit Reçan më 30 nëntor të vitit 1944. Në këtë aksion partizanët dogjën 7 shtëpi
që ishin pronë e atdhetarëve dhe robëruan 30 shqiptarë, ndër ta ishte dhe vëllai i
Aqif Reçanit. Ata u kapën robër me pretekst se nuk i kishin dorëzuar armët, ndërsa
u dërguan në kampin e përqendrimit në Gostivar.416 Forcat partizane të Brigadës
VIII të Divizionit të 41-të, më 24 janar 1944, gjatë një aksioni hasën në qëndresë në
411
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fshatin Kalishit e Gjurgjevisht nga ana e forcave atdhetare me Xhemë Hasën në
krye.
Këtu u zhvilluan luftime të ashpra, forcat partizane u detyruan të tërhiqen,
sepse pësuan disfatë dhe humbje në njerëz.417
Pas ripushtimit të Gostivarit, Xhemë Hasa dhe atdhetarët e tjerë ishin të kërcënuar me likuidim nga pjesëtarët e OZN-së dhe nga forcat partizane jugosllave.
Me urdhër të shtabeve të tyre organizuan aksione në kërkim dhe likuidim të atdhetarëve shqiptarë në Gostivar dhe rrethinë. Pjesëtarët e OZN-së bënin gjithçka që të
fitonin informacione se ku ishin të vendosura forcat vullnetare dhe krerët e tyre.
Këto të dhëna ata synonin t’i merrnin duke ushtruar forcë ndaj popullatës shqiptare dhe ndaj familjeve të tyre. Shtabi i Divizionit të 48 lëshoi një urdhëresë me të
cilën caktoheshin masat kundër familjeve të atdhetarëve që ende nuk ishin dorëzuar. Me këtë urdhëresë bëhej konfiskimi i pasurisë dhe u dorëzohej organeve të
Divizionit nëse për një afat të caktuar nuk dorëzoheshin atdhetarët e arratisur.418
Pushteti dhe pjesëtarët e OZN-së përdorën edhe politikën e tyre dinake kundër
shumë shqiptarëve, të cilët ishin të akuzuar me pretekst se gjoja kishin qenë tradhtarë e reaksionarë dhe për lirimin e tyre kërkohej që ata të bëheshin bashkëpunëtorë të tyre. Ata, në këtë mënyrë, arritën të marrin shumë informacione, duke zbuluar
vendndodhjen e atdhetarëve shqiptarë. Shërbimi informativ gjithnjë ishte në dijeni
se ku ndodhej Xhemë Hasa dhe atdhetarët e tjerë. Sipas një raporti të Shtabit të
Divizionit të 48, Xhemë Hasa dhe Mefail Zajazi ishin takuar në fshatin Vershallë të
Tetovës. Pas këtij takimi, ata u ndanë dhe u larguan në dy drejtime të ndryshme,
Xhemë Hasa me bashkëpunëtorët dhe bashkëshorten e tij u largua për në Lumë,
kurse Mefail Zajazi me bashkëpunëtorët e tij u largua në drejtim të Prizrenit.419
Xhemë Hasa shkoi në anën e Lumës, ku mendonte se atje është më i sigurt për
ta kaluar dimrin. Me vete kishte edhe miqtë e tij gorjanas - Aliun, Nazifin, Abdullain dhe Rizain, të cilët ende nuk ishin dorëzuar. Këta ishin të vendosur në një
stan në bjeshkë të malit Sharr. Mirëpo një ditë në pranverë të vitit 1945, Xhemë
Hasa tradhtua nga gorjanasit - Aliu, Nazifi, Abdullai dhe Rizai, që kishin vendosur
që t’u dorëzohen organeve të pushtetit jugosllav, pa dijeninë e Xhemë Hasës.420 Ata
bien në lidhje me Shaip Pirokun, i cili ishte në shërbim të OZNA-s. Shaipi ndërhyn
në Qeverinë e porsaformuar, e cila pranon dorëzimin dhe faljen e tyre, por me një
kusht: të eliminohej Xhemë Hasa. Gorjanasit e pranojnë këtë kusht nga ana e qeverisë nëpërmjet Shaipit. Një ditë gorjanasit e helmojnë Xhemë Hasën me anë të
417

Po aty, F. [tab na 41 Divizija, k. 53, br. 4612.
Po aty, br. 6605, Zapoved, 02. HII. 1944.
419
Po aty, F. [tab na 48 Divizija, k. 55 a, br. 6609, Izve{taj sedmodneven za situacijata, 03. HII.
1944; br. 6615, Petnajstodneven izve{taj za situacijata, 09. HII. 1944.
420
Esat Bilalli, vep. e cit., fq. 64-65 ; Fejzulla Shabani, vep. e cit., fq. 108.
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petullave të sjella dhe pastaj ia presin kokën mikut të tyre dhe ia dërgojnë OZNsë421, e cila i shpërbleu gorjanasit në vitin 1952, me dënime dhe me vrasje.422 Xhemë
Hasa u tradhtua nga miqtë e vet në maj të vitit 1945. Kështu merr fund jeta e një
atdhetari të shquar dhe udhëheqësi i forcave atdhetare, i cili luftoi për Shqipërinë
etnike dhe flijoi jetën për të.
Sikur të gjithë atdhetarët shqiptarë, edhe Aqif Reçani ishte i kërcënuar me likuidim nga pjesëtarët e OZN-së. Ai nuk u largua jashtë vendit, kishte vendosur të
qëndronte deri në fund në mbrojtje të Shqipërisë etnike.
Aqif Reçani u vendos në fshatrat e Malësisë së Gostivarit për ta kaluar dimrin e
vitit 1944-1945 dhe për ta vazhduar luftën në pranverë. Mirëpo, pjesëtarët e OZNsë i kishin rënë gjurmë se ku gjendet Aqif Reçani dhe në qershor të vitit 1945 e
rrethuan fshatin Vranjovcë, duke i kërkuar që të dorëzohej, por ai bëri rezistencë
derisa kishte mundësi dhe, pas një lufte të pabarabartë, vritet. Aqif Reçani ka qenë
luftëtar dhe atdhetar, ishte bashkëluftëtar i Xhemë Hasës dhe i atdhetarëve të tjerë
në këto troje, të cilët së bashku u vunë në mbrojtje të trojeve shqiptare dhe të
Shqipërisë etnike.423
Pas ripushtimit të Gostivarit dhe të trojeve tjera shqiptare nga forcat partizane,
Hamëz Rexhepi, duke qenë i kërcënuar, në fillim u vendos në Pozharan dhe
Kalisht, e pastaj në Negotinë. Meqë aty erdhi Mefail Zajazi, i cili gjithashtu kërcënohej nga pjesëtarët e OZN-së, u detyruan të shkonin në Lumë. Në pranverën e
vitit 1945, Hamëz Rexhepi dhe Mefail Zajazi u kthyen nga Luma në fshatrat Pozharan e Kalisht të Gostivarit, duke planifikuar vazhdimin e rezistencës shqiptare. Për
disa muaj Mefail Zajazi i shpëtoi hetimit të OZN-së, por në vjeshtë të vitit 1945424
në Baçishtë, fshat mbi Bistrën, Mefail Zajazi ra trimërisht në luftë të pabarabartë me
forcat partizane.
Së bashku me të ranë edhe tetë bashkëluftëtarë të tij.425 Pas vrasjes së Mefail
Zajazit, Hamëz Rexhepi dhe atdhetarët tjerë u vendosën në grykë të Vrasës së
Madhe (bjeshkë), bri lumit Muzdaqe, në anën e Gostivarit, për ta kaluar dimrin.
Megjithëqë Hamëz Rexhepi me shokë rrallë mbanin kontakt me popullin, pjesëtarët e OZN-së u kishin rënë gjurmë se ku gjendeshin atdhetarët. Forcat partizane me
aksionin e tyre për kapjen e Hamëz Rexhepit dhe atdhetarëve të tjerë, hasën në
qëndresë. Luftimet, me disa ndërprerje të herëpashershme, zgjatën tri ditë. Mirëpo,
më 2 shkurt 1946, një ushtar i plagosur vret Hamzën me një plumb në kraharor.
Me vrasjen e Hamëz Rexhepin, qeveria arriti të shkatërronte grupin e atdhetarëve
421

Esat Bilalli, Shkrime historike 1 (ngjarje, fytyra dhe shqyrtume), Lezhë , mars 2002, fq. 76-77
Jovan Pavlovski, Sudewata Kako Posleden Poraz, “Polog”- Tetovo, st. 243.
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Fejzulla Shabani, vep. e cit., fq. 128.
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Esat Bilalli, vep. e cit., fq. 64-67.
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Fejzulla Shabani, vep. e cit., fq. 133.
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të mbetur gjallë. Pjesëtarët e këtij grupi u shpërndanë: Zilbehar Derveni së bashku
me vëllanë e Xhemës u dorëzuan; Bajram Dobërdolli dhe Xheladin Kalishti u larguan në Tiranë, Hazir Tërnova ra në burg; Ramazan Bresa u dorëzua, kurse Dostan
Rexhepi, Elmaz Tosuni dhe Neshat Bilali mbetën në mal.426
Atdhetarët ishin në ndjekje të përhershme nga ana e pjesëtarëve të OZN-së dhe
nga ana e forcave partizane. Derisa u bë likuidimi i tyre, organet shtetërore jugosllave përdorën forma të ndryshme për ta arritur qëllimin e tyre. Atdhetarët ishin
përherë në shënjestër. Likuidimin e tyre e organizuan pjesëtarët e OZN-së dhe më
vonë të UDB-së, që mund të provohet në bazë të burimeve dhe dokumenteve që
vijnë nga Arkivat e OZN-së dhe UDB-së. Sipas këtyre, nuk mund të jepen data të
sigurta për likuidimin e tyre që nga viti 1944 e deri në çlirimin e plotë të Maqedonisë dhe përpilimit të referatit të vitit 1947. Vihen në dukje disa likuidime të bëra të
atdhetarëve, të cilat dihen dhe janë të sigurta, sikurse: Xhemë Hasa (Hasani
Xhemo-Gostivari), Rakip Raça (Raça Sali Rakip), Kalosh Miftari (Kaljoshi Miftar)
etj.427
Atdhetarët shqiptarë të trevës së Gostivarit e më gjerë luftuan duke mbrojtur
tokat dhe identitetin kombëtar, ata dhanë jetën për liri dhe për bashkimin kombëtar. Qëndresa e organizuar e forcave vullnetare përbën një faqe të re të ndritur në
luftën e popullit shqiptar në ish-Federatën Jugosllave për të jetuar të lirë e të pavarur në trojet e veta, me idealin madhor për bashkimin gjithëkombëtar në Shqipërinë etnike.

426
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Esat Bilalli, Shkrime historike 1, vep. e cit., fq. 78-79.
AM. F. UDB-a, stawe likvidacije nema~ke slu’be, k. 20, st. 1.
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Rezyme
Menjëherë pas pushtimit dhe copëtimit të Mbretërisë së Jugosllavisë, në prill të
vitit 1941, u riaktivizua politika serbe me anë të lëvizjes çetnike e cila hyri në rrugën
e shfarosjes së shqiptarëve. Kundër kësaj lëvizjeje të organizuar në formacione ushtarake, të ndihmuar nga pushtuesit bullgarë, gjermanë dhe italianë, luftuan me sukses dhe trimërisht forcat atdhetare të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, të organizuara
në njësi vullnetare, të cilat ia dolën të organizonin me sukses mbrojtjen e trojeve etnike shqiptare gjatë Luftës së Dytë Botërore. Rol të rëndësishëm në organizmin e
kësaj qëndrese kishin atdhetarët shqiptarë në Gostivar dhe në trojet e tjera shqiptare. Në Gostivar si kundër në trojet tjera shqiptare, forcat vullnetare atdhetare, me
Xhemë Hasën në krye, luftuan për çlirim dhe bashkimin kombëtar në kufijtë etnikë
të shtetit shqiptar, por jo edhe për trojet e pushtuara shqiptare nga Bullgaria fashiste. Ata luftuan kundër forcave partizane, të cilat ishin nën udhëheqjen e PKJ-së, për
ta penguar ripushtimin e Gostivarit, sikurse edhe të trojeve të tjera shqiptare dhe
vendosjen e pushtetit të tyre komunist.
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HAKI YMERI

DRIDHËSET [R] DHE [RR] DHE RAPORTI I
NDËRSJELLË I DENDURISË SË TYRE NË
GJUHËN SHQIPE
(funksionimi i kundërvënies së fonemave /r~rr/)
Shqipja standarde në grupin e sonanteve ka dy tinguj bashkëtingëllorë dridhës
[r] dhe [rr], njërin dridhës - alveolar, e tjetrin qiellzor –alveolar, me të cilët realizon
dy fonema /r/ dhe /rr/ më vete.428 Nga këta dy tinguj dridhës, vetëm [r]-ja, si tingull
më i përparmë dhe më pak i rrotulluar trashëgohet nga një fazë e lashtë indoevropiane, ndërsa tingulli [rr], si më i rrotulluar, përftohet më vonë, gjatë evolucionit
historik të shqipes.429 Studimi i këtyre dridhëseve dhe i sonanteve të tjera në fushë
të indoevropianistikës na paraqitet i vështirë.430 Përveç spanjishtes, armenishtes431
dhe shqipes, të gjitha gjuhët e tjera indoevropiane, këtë tipar të sasisë së dridhjeve e
zbehën gjatë zhvillimit historik të tyre, duke e shndërruar në tipar redundant, e
pastaj edhe duke e zvogëluar numrin e fonemave bashkëtingëllore. Ky realitet shihet në shumicën e të folmeve të toskërishtes dhe në ndonjë të folme të rrallë të gegërishtes, siç është p.sh. e folmja e Dibrës.
Shumë të folme të shqipes dallojnë për faktin se në sistemin e tyre bashkëtingëllor nuk e kanë dridhësen e gjatë [rr]. Ajo mungon pothuajse në pjesën më
të madhe të qyteteve të Jugut, si: në Berat, në Korçë, në Përmet, në Vlorë, në Gjirokastër, në krahinat e Devollit, po edhe në të folmen e Dibrës, si e folme e gegërish428

Dodi, A. Fonetika e gjuhës së sotme shqipe, Prishtinë 1970, f. 34; Beci, B. Fonetika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004,
f. 74; Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe (fonetika, maket i Akademisë së shkencave të
Shqipërisë), Tiranë, 1983, f. 72 dhe Hamiti, A. Fonetika dhe fonologjia, Shkup f. 154.
429
Demiraj, Sh. Fonologjia historike e shqipes, Toena, Tiranë, viti 1996, f. 175.
430
Mayer, G, Albanesische Studien III, f. 70, Wien, 1892; Weigand, G. në Albanesische Gramatik im sudgegischen
Dialekt, f. 8, Leipzig, 1913. Çabej, E. Studime Gjuhësore III, Rilindja, Prishtinë, viti 1976 f. 145 ; Ismajli, R. në
Përparimi 5 f. 442, Prishtinë, 1973 dhe Topalli, K. në Mosha e tingujve të gjuhës shqipe (95-vjetori i Kongresit të
Manastirit, Shkup, 2005).
431
S. Rikard, Enciklopedijski rjeçnik ligvistiçkih naziva, Matica Hrvatska, 1969, Zagreb, ku thuhet:” opreka dvaju
titravih-ruliranoga i ne ruliranoga postoi u spanjolskom i armenskom jeziku” (kundërvënie ndërmjet dy tingujve
dridhës-atij të rrotulluarit dhe të parrotulluarit kemi në spanjishte dhe në armenishte), kështu në armenishte fjala tarr
= shkronjë, grafemë, ndërsa tar = dërgo, bart si formë e urdhërores së foljeve dërgoj dhe bart. Si duket autori i këtij
fjalori shumë të vlefshëm, nuk ka dijeni se këtë tipar e ka edhe shqipja, p.sh. arë= tokë e punuar që mbillet dhe arrë=
frutë e pemës që hahet; ruaj~rruaj etj.
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tes. E folmja e Mallakastrës, në përgjithësi, ka një tingull ndërmjet [r]-së dhe [rr]-së,
i cili dallon shumë pak në numër të dridhjeve, saqë është prishur kundërvënia e
fonemave /r ~ rr/, e si rezultat i kësaj është shpërbërë edhe tufa korrelative trigjymtyrëshe /r-l-rr/, për të mbetur vetëm kundërvënia /r/ ~ /l/.432 Nga kjo shohim se
këto të folme, kryesisht të dialektit jugor, po edhe disa të folme të gegërishtes, si ajo
e Dibrës, nga grupi i madh i të folmeve të gegërishtes qendrore, ndjekin një tendencë tradicionale të hershme të zbehjes së këtij tipari të dridhjes në gjuhët indoevropiane, që tani po e kushtëzon daljen e fonemës /rr/433 nga sistemi fonemor i gjuhës
shqipe. Kjo shihet nga denduria shumë e vogël e fonemës /rr/ në të folmet ku ende
ruhet ajo, përkatësisht ndër 4%, krahasuar me dendurinë mbi 96% të fonemës /r/.434
Dendurinë e përdorimit të /rr/-së e pamë në “Përrallat shqipe të së folmes së
Karshiakës së Shkupit”, të mbledhura nga Ramadan Hasani, ku r + rr = 7745 + 759
= 8504. Në raportin 7745/8504 = 96,33% gjejmë dendurinë e fonemës /r/. Ndryshimi deri më 100% i mbetet /rr/-së, d.m.th. ajo në këtë të folme del vetëm me
3,67%. Në tekstet e gjuhës standarde fonema /rr/ ka denduri më të madhe sesa në
tekstet dialektore me fonemë /rr/, d.m.th. në ato të gegërishtes (përveç të folmes së
Dibrës).435 Kjo duket shumë mirë në tekste të gjata. Këtë e pamë në tekstet e
romaneve “Koha e dhive” të Luan Starovës dhe “Haxhi Llojo” të Reshad Kadiqit, që
i kishim në disk të kompjuterit436.
Në romanin “Koha e dhive” kemi:
Grafemat: <r> + <rr> = 15.920; vetëm grafema <rr> = 980, ndërsa vetëm
grafema <r> = <(r+rr)> – 2 <r> = 15.920 – 980 = 14.940.
Raportet sasiore të grafemave <r> dhe <rr>: 14.940/15 920 = 93,84 dhe
980/15.920 = 6,16 japin dendurinë 93,84% dhe 6,16% të fonemave /r/ dhe /rr/.
Denduria e ndryshme e fonemës /rr/ në të folmet ku ende ruhet ajo, me 4%, përkundër dendurisë së saj në gjuhën standarde, me mbi 6%, flet për një anomali të
krijuar në mënyrë artificiale: kjo është bërë duke i shtuar gjuhës standarde fjalë të
huaja me këtë fonemë, pavarësisht se baza dialektore e gjuhës standarde nuk e ka437.
432

Gjinari, J. Dialektologjia shqiptare, f. 45, Prishtinë, 1970 dhe Dialektet e gjuhës shqipe, f. 185, Tiranë, 1989.
Këtë moment pjesëtarët e Kongresit të Manastirit nuk e kanë pasur për detyrë ta hetojnë, mirëpo anëtarët e
Kongresit të Drejtshkrimit, 64 vjet më vonë, në kohën e konstituimit të gjuhës standarde dhe përcaktimit të bazës
dialektore kundërvënien e këtyre dridhëseve, ndoshta është dashur, të paktën, ta diskutojnë.
434
Bëhet fjalë për një raport të ndërsjellë vetëm të këtyre dy fonemave, në të folmet e dialektit gegë, në të cilat kemi
kundërvënien | r~rr|.
435
Dendurinë e fonemës /rr/ nuk mund ta kërkojmë në të folmen e Dibrës, meqenëse këtu kemi një fon që është
ndërmjet tingujve [r] dhe [rr] i cili figuron si variant i fonemës /rr/ e assesi si fonemë e mirëfilltë që mund t’i
kundërvihet fonemës /r/.
436
Në matje të dendurisë së fonemave /r/ dhe /rr/ kemi apstrahuar origjinën dhe kohën e paraqitjes së tyre në
gjuhën shqipe.
437
Dihet se baza dialektore e gjuhës shqipe standarde këtë fonemë nuk e kishte as në kohë të konstituimit të
alfabetit të gjuhës shqipe në vitin 1908, d. m. th. para 100 vjetëve, e as në kohën e konstituimit të gjuhës standarde
më vitin 1972.
433
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Në krye të herës dendurinë e përdorimit të fonemës /rr/ në shqipen e mijëvjeçarit të parë438e kanë zmadhuar latinizmat, që në ballë të tyre kanë pasur /r/, si:
resina = rrëshinë, rrëshirë; ricinus = rriqër, ratio, rationis... = rrësye që më vonë u
bë arsye, e ndonjë tjetër. Këto, siç shihet, në shqipe dalin me /rr/. Këtë denduri e
kanë zmadhuar, në këto 500 vjetët e fundit edhe arabizmat dhe përdorimi i tyre në
predikime fetare dhe në përdorimin e emrave të përveçëm si Rrahim e Rrahman etj.
Gjithë këtë e ndihmoi edhe një rregull drejtshkrimore, e cila sipas meje është mirë
të revidohet: “Fjalët e huaja, që janë marrë kryesisht nga gjuhët romane dhe që në
këto gjuhë kanë rr, shkruhen me rr e jo me r439, si p.sh.: arrogancë, arrest, barrikadë, korrelacion, korrespondencë, korrekt, korridor, surrogat, territor, korrigjoj440,
korrigjim441, korrigjues, korrekturë, korrektor e shumë fjalë të tjera. Fjala
korrigjoj hyri nga frëngjishtja që lidhet me latinizmin: corrigo (veta e parë e së
tashmes), corrigere (paskajorja e foljes korrigjoj), corexi (formë perfekti, më drejt e
një të kryere të thjeshtë - korrigjova), corectum (pjesore, d.m.th. korrigjuar). Si
ç’shihet kjo [rr] reflektohet me shkrim në vetën e parë njëjës të foljes dhe në formën
e paskajores, e jo edhe në format: e së kryerës së thjeshtë, të ndonjë forme tjetër
perfekti, e as në formën e pjesores. Ky evidentim me shkrim i këtillë flet edhe për
një zbehje të hershme të kundërvënies |r~rr| në latinishte. Një realitet i këtillë, nëpërmjet latinishtes vulgare, kaloi edhe në gjuhët neoromane, por vetëm në spanjishte u ruajt442 dhe vetëm në këtë gjuhë funksionoi si fonemë më vete. Ajo në
frëngjishte u reflektua me shkrim për të ruajtur ndonjë traditë shkrimi. Tani për
tani nuk ekziston një fonemë /rr/ në frëngjishte që t’i kundërvihet fonemës /r/443.
Bëhet pyetja se cila është arsyeja që edhe ne na detyroi ta reflektojmë me shkrim
këtë variant foneme me [rr]?444
Shkrimin e këtyre fjalëve, sipas kërkesës së rregullave të drejtshkrimit, pjesëtarët e dialektit toskë e mësojnë përmendsh, ashtu siç e mësojnë edhe shkrimin e fjalëve me origjinë shqipe dhe origjinë të huaj si rrotë, rreze, rriqën etj. Ata nuk kanë
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Kolec Topalli, Mosha e tingujve të gjuhës shqipe (95-vjetori i Kongresit të Manastirit, Shkup, 2005), f. 107.
Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Prishtinë, 1974, f. 101.
440
Lacaj, L. e Fishta, F. FJALOR LATINISHT-SHQIP, RILINDJA, Prishtinë, f. 109.
441
Kjo fjalë në Fjalorin e gjuhës shqipe, Tiranë, 1954, f. 233 është shkruar me |r| e jo me |rr|.
442
Arsyet e funksionimit si fonemë në spanjisht duhet të kërkohen, ndoshta, në substratin e saj e jo në një realitet
latin e neoroman. Fonema /rr/ e spanjishtes, duhet të ishte origjinare indoevropiane, përkundër realitetit tjetër në
të gjitha gjuhët e tjera neoromane, që u krijuan nga latinishtja vulgare. Kjo fonemë, si duket, ngjason në origjinë,
me fonemën /rr/ të shqipes dhe të armenishtes.
443
Frëngjishtja, me siguri, respektoi ndonjë rregull të veten tradicionale, të cilën shqipja nuk ishte e detyruar ta
respektojë. Këtë /rr/ në trup të kësaj fjale nuk duhet lidhur me /r/-në latine në ballë të fjalëve, që u reflektua me
dridhësen [rr] në gjuhën shqipe si: resina = rrëshirë; ricinus = rriqër, ratio, rationis... = rrësye që më vonë u bë
arsye, e ndonjë tjetër.
444
Kundërvënia |r~rr| në shqipe nuk është fenomen i huazuar, por një fenomen origjinar indoevropian, i cili
funksionon ende krahas funksionimit të kësaj kundërvënie në armenishte dhe në spanjishte.
439
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përshtypjen e ekzistimit të dy tipave të [rr]-së, atë të fonemës /rr/ të fjalëve shqipe
dhe tipin tjetër të fjalëve të huaja, respektivisht variantin e fonemës /rr/445. Pala tjetër,
pjesëtarët e dialektit gegë, duke u mbështetur në ndjenjën që kanë për kundërvënien
ndërmjet fonemës /rr/ të mirëfilltë të fjalëve origjinale dhe variantit të fonemës /rr/ të
fjalëve të huaja të një moshe të re, nuk çajnë kokën për një rregull të “pakuptimtë”446
për ta që “dhunon” këtë ndjenjë, prandaj edhe gabojnë. Siç shihet gabojnë të dyja palët, si ata të dialektit gegë, ashtu edhe pjesëtarët e dialektit toskë. Prirjen për të gabuar
mund t’ua zvogëlojmë me një punë shumë të vogël, por shumë të dobishme. Këtë
mund ta bëjë ndonjë organ kompetent duke u dalë në ndihmë të gjithëve dhe të
vendosë që ky tip fjalësh të huaja, që pa arsye ose me shumë pak arsye, po shkruhen
me variant të fonemës /rr/, të shkruhen me fonemën /r/. Regjistrimi duhet të bëhet
me grafemën <r> edhe për shkak të shqiptimit më të rëndë të fonemës /rr/ në trup të
fjalës447.
Fati i fonemës /rr/ mbetet të ndiqet edhe më tutje dhe të tolerohet derisa denduria e saj nëpër të folmet shqipe, ku ende ruhet ajo, të mos reduktohet në minimum, ashtu siç ka ndodhur, thuajse, në të gjitha gjuhët indoevropiane. Mendoj se
këtë punë do ta bëjë vetë populli, në mënyrë shumë normale, ndoshta jo me një
ritëm të shpejtë, por prapëseprapë do ta bëjë, duke pasur parasysh kërkesën e qartësisë së shprehjes. Ndërhyrja e gjuhëtarit është e mirë, por vetëm nëse ajo bëhet
duke e balancuar kërkesën e mundit sa më të vogël me kërkesën e efektit sa më të
madh, pa humbur edhe efektet e stilit, të shprehjes së bukur dhe të plotë. Kështu
tentohet të arrihet një situatë ideale, por jo edhe absolute. Absolutja është e paarritshme në çdo fushë veprimi.

445

Kjo nuk është fonemë, por variant foneme, e krijuar me dhunë në vetëdijen e pjesëtarit gegë, meqenëse fjalët:
korrigjim, korrigjues, korrektor, korrent nuk e humbin kuptimin e tyre edhe nëse i shqiptojmë me fonemën /r/ si
korigjim, korigjues, korektor, korent etj. Për pjesëtarët e dialektit toskë, ajo paraqet “mund”shtues për ta mësuar
përmendsh shkrimin e tyre, krahas fjalëve të tjera origjinale të shqipes: arra, rruaj etj.
446
Shkrimi me dy r (ose me rr) i këtyre fjalëve është bërë vetëm për të” nderuar” një rregull të vjetër për shkak
tradite në gjuhën marrëse (p.sh. si në frëngjishte ose gjetkë). As fjalët e pranuara (të këtij lloji ) nga ndonjë gjuhë, e
cila në sistemin e saj fonologjik ka kundërvënien |r~rr| nuk duhet të shkruhen me /rr/, meqenëse shqipja nuk e ka
atë obligim të ruaj edhe rregullat e gjuhës marrëse, por të bëjë përshtatjen e asaj fjale me rregullat e saj.
Fjalët e huazuara nga frëngjishtja, në të cilat ruhet shënimi me [rr], Vedat Kokona në “Fjalorin frëngjisht ~ shqip,
të ribotuar në vitin 1966, d. m. th. gjashtë vjet para konstituimit të gjuhës standarde, i shkruan me [r], që do të
thotë se ky njohës shumë i mirë i gjuhës frënge nuk përfill, me shumë të drejtë, rregullat e traditës së gjuhës frënge
në gjuhën shqipe.
447
Këtë mund ta demonstrojmë me shembullin e fjalës arsye që rrjedh nga një rrësye, nga lat. ratio, rationis,
rationi, rationem... [R]-ja e kësaj fjale në ballë të saj, në shqipe u reflektua me[rr] si në të gjitha latinizmat e tjerë të
këtij modeli. Me paraqitjen e A-së në ballë të saj, kjo[rr] u alternua me [r].
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MIRLINDA KRIFCA - BEQIRI

FEMRA NË POEZINË SHQIPE TË DECENIEVE
TË PARA TË SHEK. XX
“Në komb t’onë, duket se tërë hollësia e mëndjes dhe e zemrës,
tërë bukuria e karakterit dhe e sjelljes, i kanë rënë për miras gruas”
(Albania, nr. 9. 1906, fq. 169)
Letërsia shqipe e decenieve të para të shek. XX karakterizohet me një impuls të
fortë të përsosjes dhe rinovimit. Arritjet më të mira të saj karakterizohen me maturi
dhe thellësi më të theksuar të shprehjes dhe me përpjekje për largim nga shprehja
retorike. Është kjo letërsi që, e vetëdijshme për karakterin e vonuar të zhvillimit të
letërsisë sonë kombëtare, mëton të afrohet me modelet e letërsive të zhvilluara perëndimore, gjithsesi duke mos rrezikuar palcën shqiptare.
Intensifikimi i lidhjeve të letërsisë shqipe të kësaj periudhe me letërsitë e huaja
nuk shkakton tëhuajsimin e saj nga tabani kombëtar, meqë edhe te autorët që
shprehen se janë të pakënaqur nga letërsia e traditës, ruajta e lidhjeve me trungun
kombëtar është e padiskutueshme.
Poezia erotike është poezi subjektive, personale dhe si e tillë ajo është shprehëse më besnike e impulseve të brendshme, pasqyrë e natyrës së vërtetë njerëzore, e
nevojave, dëshirave, pasioneve të njeriut. Ajo është poezi, që i këndon ndjenjës më
të pastër njerëzore, asaj ndjenje që i janë përkulur një aradhe e tërë personalitetesh
të mëdha të historisë njerëzore, pavarësisht kohës dhe rrethanave në të cilat kanë
jetuar dhe vepruar. Ligjërimi dashuror është ligjërim mes një Unë dhe një Ti, që
gjakojnë bashkimin. Ndjenja e dashurisë është ndjenjë që nxit, frymëzon e fisnikëron njeriun. Sipas Bahtinit, “Të jesh, domethënë të jesh për Tjetrin, dhe nëpërmjet
atij, të jesh edhe për vete”
Dashuria është një ndër frymëzimet më të shpeshta dhe me të hershme poetike. Erotika shqiptare, fundja si edhe çdo lirikë tjetër erotike, ka veçantitë dhe specificitet e veta, që janë pasojë e rrethanave dhe kushteve në të cilat lindi dhe u zhvillua ajo. Pavarësisht se lirika erotike e traditës nuk mund të krenohet me dominim
mbi llojet tjera letrare, fakt është se ajo nuk i ka munguar letërsisë shqipe edhe për-
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kundër mënyrës më të frenuar të shprehjes që, fundja, është në përputhje me normat morale që ekzistonin në një ambient patriakal, siç ishte ambienti shqiptar.
Nuk është e vështirë të vërehet se edhe në periudhat historike që shtronin si
kërkesë seriozitetin e zgjidhjes së çështjes kombëtare, pavarësisht se, siç edhe mund
të pritet, ka dominuar lirika patriotike, lirika erotike, megjithatë, nuk ka munguar.
Në periudhën e romantizmit shqiptar, lirika patriotike dhe ajo erotike, sidomos në
letërsinë e arbëreshëve të Italisë, shpesh paraqiten të gërshetuara edhe pse në raste
të tilla theksi vihet në lirikën patriotike, meqë heronjtë e romantizmit arbëresh
nisen nga motoja e njohur “për dashurinë jap jetën, për lirinë jap dashurinë”. Si
rrjedhojë, veprat e arbëreshëve kanë fund tragjik, meqë mbretëron bindja se njeriu
nuk mund të gëzojë lumturinë personale në një kohë kur atdheu është në robëri.
Në letërsinë që i pasvjen romantizmit shqiptar, gjegjësisht në periudhën që
është objekti yni i studimit, tema erotike fiton shtrirje më të gjerë. Figura e femrës
vizatohet me laramani linjash dhe ngjyrash. Femra na paraqitet si figurë – model
vajze, model nëne, model motre, model femre të emancipuar apo degjeneruar.
Figurat femërore, kryesisht, janë të portetizuara me bukuri njerëzore, ata janë të
ëmbla, të ndjeshme, delikate.
Shekulli i ri që me vete solli edhe një formacion të ri stilistikor, i cili paraqitet
me botimin e “Baba Tomorrit” të Çajupit më 1902, arriti që në përmasa më të dukshme ta artikulojë dhe trajtojë temën erotike. Çajupi është ndër poetët tanë të
mëdhenj që femrës i kushtoi një kujdes të posaçëm. Vepra e tij shpreh aspiratën e
gjeneratës së re për një qëndrim më të emancipuar ndaj shoqërisë shqiptare,
veçmas ndaj femrës. Femrës i këndohet në forma dhe mënyra të ndryshme, madje
edhe në vepra të zhanreve dhe llojeve të ndryshme letrare. Për Çajupin, femra është
sinonim i bukurisë, ndërsa bukuria, njëlloj sikurse te pararendësi i tij i madh,
Naimi, në të cilin thirret shpesh, është sinonim i Perëndisë.
Në të vërtetë, në poezinë e Çajupit femra vrojtohet nga mënyra dhe prizma të
ndryshme, varësisht se a bëhet fjalë për femrën shqiptare apo të huaj. Kur flet për
femrën shqiptare, Çajupi ia vesh asaj tiparet më të mira njerëzore. Ajo është e
dashur, e pastër dhe mbi të gjitha besnike. Mashkulli nuk mund ta sigurojë lumturinë e vet në mungesë të saj.
Është thënë e rithënë se erotika e Çajupit, ndër më të veçantat e letërsisë shqipe
të kohës, është më realistja, më e guximshmja për kohën e vet në letrat shqipe. Ajo
zhvillon dialog me më tepër bashkëbisedues, gjegjësisht paratekste të njohura të
këtij lloji të lirikës, qofshin bashkëbisedues të saj autorët shqiptarë të traditës, qoftë
poezia popullore shqipe, të cilën ai njeh dhe e asimilon si rrallëkush, qofshin autorët e letërsive dhe kulturave të huaja, që falë gjuhëve që i zotëronte, ishte në gjendje
t’i lexojë. Një polifoni e tillë vërehet, madje edhe te një krijim i vetëm poetik.
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Poema e tij “Dashuria”, që është një nga krijimet më të realizuara erotike të tij
(pas “Vaje”) është poemë, fillimi i së cilës fare lehtë të kujton modelin naimjan,
gjegjësisht njësimin e bukurisë dhe dashurisë, që pastaj gradualisht t’i jep liri më të
madhe shprehjes realiste, si pasojë e mbështetjes në poezinë tonë gojore, duke mos
harruar që, kohë pas kohe përsëri t’i kthehet burimit romantik, tani më të huaj dhe
të zhvillojë dialog me poezinë e Henrik Hajnes. Është kjo poemë, autori i së cilës
herë paraqitet si qiellor e herë si tokësor.
Cikli i tretë erotik i Çajupit, që mbetet nën hijen e dy cikleve të para, është i
përbërë prej një grupi vjershash, strofike apo monokolone. Bëhet fjalë për cikël
poetik që, në një mënyrë apo në një tjetër, zhvillon dialog, më shumë apo më pak të
suksesshëm, me paratekste të ndryshme, duke filluar nga parateksti biblik dhe
erotika popullore shqiptare dhe duke vazhduar me konceptin kajamjan, i cili fton
njerëzit t’i gëzohen jetës dhe dashurisë. Ishte ky koncept, të cilit Çajupi ia pa sherrin, meqë do të akuzohet si “poet i shthurur”, kryesisht nëpërmjet të krijimeve që,
pavarësisht faktit se nuk mund të krenohen me vlera shumë të larta artistike, befasojnë me guximin e tyre për të depërtuar në sfera të pashkelura në poezinë tonë
(“Nyja tri”, “Ujku bekshi”, “Një xhaxha”, Neron i ri”, “Gruaja me barrë”). Çajupi
arriti që të zhvillojë dialog të begatshëm me një mori bashkëbiseduesish të tij, duke
mbajtur llogari që të merr prej tyre atë që i pëlqen apo aq sa është në shërbim të
idealit të tij ideor dhe estetik. Sido që të jetë, pavarësisht gjurmëve të ndikimeve të
tilla, që herë janë më të dukshme e herë më diskrete, fakt është se Çajupi arriti që
nga ky det i bashkëbiseduesve të krijoj një vepër që ruan zërin e vet të veçantë.
Femra e ka preokupuar Çajupin edhe në veprat tjera të tij, qofshin ato vepra
dramatike apo poema e tij e madhe satirike “Dhjat e vjetër”. Problemin e shthurjes
morale dhe pabesisë së gruas, Çajupi në këtë poemë satirike e trajtoi si një aspekt të
degjenerimit të përgjithshëm moral të shoqërisë njerëzore që nga gjeneza e saj. Ai
nuk nguron të kundërshtojë institucionin martesë, duke u shprehur se përmes
kurorëzimit feja ka dashur t’i japë shenjë shenjtërie martesës edhe pse shumë
shpesh kurora është vetëm një maskë, pas së cilës fshihet hipokrizia e marrëdhënieve bashkëshortore.
Një poet tjetër i kësaj periudhe që i pasvjen Çajupit, vepra e parë poetike e të
cilit botohet dy vjet pas botimit të “Baba Tomorrit”, Asdreni, në dashurinë sheh një
nga motivet e lumturisë në jetën njerëzore. Në raste më të shpeshta lirika erotike e
Asdrenit shpreh adhurimin për vashën e zemrës. Dashuria për të është mall, gjakim, trazim shpirtëror. Jo gjithmonë, dashuria të cilës ai i këndon është fatlume,
asaj shpesh nuk i mungojnë lektisjet, madje edhe trishtimi. Në një numër poezish
erotike, Asdreni përshkruan fizionominë e jashtme të objektit të dashurisë së tij.
Vasha e tij e bën për vete me pamjen e saj të jashtme. Jo rrallë, poezia e tij erotike
është poezi ku përshkruhen takimet ose kujtohen çastet e kaluara së bashku. Në
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disa raste, Asdreni i këndon një dashurie të lumtur mes të rinjve (“Thëllëza e
Lekës”, “Prej katundit”, “Malli i Lenkës”). Femra është për të engjëll, që e shpie njeriun në parajsë, që i sjell atij lumturi, që ia zbulon bukuritë e trupit dhe shpirtit, që
ngjall dashuri. Ajo është engjëll, turtulleshë, symëshqere, sykaleshë, syzioshe, bardhëlloshe me fytyrë perëndeshë etj.
Asdreni di që ndjenjën e dashurisë, gjegjësisht frenimin apo dështimin e saj ta
lidh me rrethanat konkrete që ekzistojnë në ambientin, ku jetojnë protagonistët e
dramës së tij erotike. Në një ambient dhe mentalitet patriarkal, shpesh dashuria e të
rinjve fashitet ose mbetet e parealizuar, meqë është mjedisi ai që përcakton fatin e
vashës, e jo ajo vetë (“S’ke ti faj”).
Poezia erotike vjen në shprehje në katër përmbledhjet poetike të Asdrenit, që
janë fryt i katër fazave të krijimtarisë së tij letrare. Domethënë, poezia erotike nuk
lidhet vetëm me fazën e rinisë, por ajo vazhdon të shkruhet, edhe pse pak më ndryshe edhe në fazat e mëvonshme të jetës së tij. Nuk është e vështirë të hetohet se erotika e përmbledhjes së tij të parë poetike është e ndikuar nga poezia erotike e
romantizmit shqiptar, veçmas nga erotika e Naimit. Sikurse mësuesi i tij shpirtëror,
Naimi edhe Asdreni e identifikon perëndinë me dashurinë:
“... Dheu që kur u fillua:
Dhe dashuria mbretëron.
Si ndë kasoll’ e ndë pëllas,
Kudo q’është dashuria,
Gjithë të mirat janë pas,
Është vetë Perëndia!
(“Dashuria”)448
Por, me kalimin e kohës, Asdreni fillon të largohet nga shfrenimi romantik dhe
të paraqesë situata dhe emra të ndryshme të dashuruarish si: Lenkë, Nonkë, Cilje,
Thëllënzë, Shegë, Martë, Afroditë, E bukur e dheut apo Koc, Marko, Lekë, Lil, Trim
i dheut. Protagonistët e dramës së tij erotike, zakonisht janë heronj që jetojnë në
ambientin shqiptar, zakonisht në atë rural dhe si të tillë, ata mbajnë llogari për respektimin e normave morale që dominojnë në shoqërinë shqiptare, prandaj të rinjtë
takohen diku larg zyve të botës:
“Këtu është udh’ e madhe
E na shohin njerëzia,
Po haj, vemi në luadhe
Ku s’na sheh as Perëndia! “
(“Dinakëri”)449
448
449

Asdreni, Rreze dielli, Tiranë, 1981, f. 181.
Ibid, f. 187.
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Jo rrallë, Asdreni paraqet dhe kritikon zakonet patriarkale shqiptare, të cilat
nuk lejojnë që të rinjtë të vendosin për fatin e tyre. Në poezinë “Një zakon”, prindërit e vashës nuk e bekojnë martesën e Ciles me Markon dhe si rrjedhojë, vajza ju
mbetet e turpëruar në shtëpi. Jo rrallë, në poezinë e tij erotike pasuria bëhet armik i
dashurisë, gjegjësisht vasha martohet për një njeri më të pasur, qoftë ai edhe i moshuar.
Për dallim prej poezisë erotike të fazës së parë të krijimtarisë së tij letrare,
poezia e mëvonshme, e cila është e një niveli më të kënaqshëm artistik, shpesh
thirret në mitologjinë shqiptare, gjegjësisht në Të bukurën e dheut, si figurë mjaft e
eksploatuar në folklorin tonë (“E bukura e dheut”, “Tingëllima”), si dhe në figurën e
Trimit të dheut (“Tingëllima”).
Vasha, së cilës i këndon Asdreni, shpesh ngjall ndjenjën e mallit, ajo gjithkund
përhap magji. Ndonjëherë ndodh që, pavarësisht se shpresat për kurorëzimin e
dashurisë janë fare të vogla, megjithatë vjen deri te martesa (“Prej katundit”); ndonjëherë njëri prej protagonistëve të dramës erotike, zakonisht djali largohet, meqë
niset për kurbet (“Të dy”).
Asdreni, pos në mitologjinë shqiptare, thirret edhe në mitologjinë e huaj.
Kështu në poezinë “Tingëllim” (“Ëndra e lotë”), ai paraqet vajin e Erosit që ka humbur Dianën ose thirret në Afroditën, perëndeshën e bukurisë, të krijuar nga shkuma
e detit. Për të femra është herë engjëll e herë djall:
“Së pari duket një engjëllush,
Me krahtë vjen të ledhaton,
Pastaj kur ndrrohet në djallush,
Me mij’ shigjeta nis të çpon...“
(“Lulja e zemrës”)450
Për Asdrenin dashuria nuk njeh kufij, qofshin ato fetar apo klasor. Kështu
bariu i poezisë “Balada e bariut” dashurohet në të bijën e mbretit dhe, pavarësisht
se është i vetëdijshëm për hendekun që i ndan, megjithatë, nuk pushon së shpresuari.
Lirika e dashurisë vjen në shprehje në tërë fazat e krijimtarisë letrare të Lasgush Poradecit. Madje, edhe në një moshë të shtyrë, kur shumë bashkëkohës të tij e
dinin të vdekur, Lasgushi vazhdonte të shkruajë vargje të frymëzuara erotike, gjë që
dëshmohet, veçmas nëpërmjet të poemës së tij të gjatë “Kamadeva”. Koleksioni i
femrave pas së cilave vrapoi Lasgushi në jetën dhe vargjet e tij ishte mjaft i madh,
madje edhe për një jetë të gjatë njeriu, siç qe jeta e tij. Ai vazhdimisht rend pas
idealit të tij femëror dhe fitohet përshtypja se, në pamundësi që atë ideal ta gjejë të
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një femër e vetme, e kërkon atë te më tepër shosh, i bindur se shpirti i artistit ka
nevojë për femër, ashtu siç ka nevojë për muzë poetike.
Lasgushi sikur thirret në mitin e njohur antik, në të cilin thirret edhe Platoni,
sipas së cilit njerëzit në fillim kanë qenë hermafroditë ose dyseksor, qenie me katër
duar dhe katër këmbë, të cilët aq shumë janë trimëruar sa kanë dashur t’i përmbysin perënditë nga Olimpi. Për dënim Zeusi e ka përgjysmuar njeriun, duke e prerë
në gjysmën mashkullore dhe në gjysmën femërore, tani më me dy duar dhe me dy
këmbë. Prandaj, njerëzit bredhin nëpër tokë duke gjakuar secili gjysmën e vet, që
përsëri të bashkohet dhe ashtu ta kthejë natyrën dygjinore. Dashuria është ajo që i
ndjek, i shtyn që lumturisht të bashkohen. Sipas këtij miti secili prej nesh ka të
drejtë për kërkim të gjysmës së vet. Kur individi e gjen gjysmën e vet, ai dashuron
dhe është i dashuruar.
Lasgushi mendon se vetëm dashuria mund t’i sigurojë njeriut liri të plotë dhe
mundësi të depërtojë në atë që është e padukshme dhe e padepërtueshme. Në
lirikën erotike të Lasgushit dallojmë dy grupe poezish: në grupin e parë hyjnë
poezitë që, sipas të gjitha gjasave, janë personale dhe në grupin e dytë hyjnë ato në
të cilat ai mediton për dashurinë si fenomen njerëzor.
Lirikat erotike të Lasgushit, veçmas ato të grupit të parë, janë poezi ku shprehen momente të ndryshme të dashurisë, por gjithmonë duke mbajtur llogari për
mentalitetin shqiptar, në të cilin dashuria shpesh ndëshkohet, andaj zgjidhet mënyra e fshehtë e realizmit të saj. Trimi dhe vasha, si protagonistë më të shpeshtë të
dramës erotike lasgushiane, takohen aty diku të kroi apo pranë ndonjë lumi dhe,
sikurse në këngët tona popullore, ata e manifestojnë ndenjën e tyre të dashurisë
nëpërmjet të buzëqeshjes, ndonjë shenje apo gjesti.
Lasgushi është poet që, nëpërmjet të qëndrimit që pati ndaj poezisë erotike në
përgjithësi dhe ndaj vashës në veçanti, arriti të sjell një frymë emancipuese në poezinë dhe shoqërinë shqiptare. Femra të cilës i këndon paraqitet në momente dhe
situata të ndryshme, ajo herë është e kapshme e herë është vetëm një fluid, herë
jeton nëpërmjet të takimeve, e herë nëpërmjet të kujtimeve, herë sjell dashuri e herë
dhembje, megjithatë ajo është e kërkuar dhe e adhuruar nga poeti, fundja ajo i jep
kuptim jetës. Sipas Fromit, dashurinë e pjekur e karakterizon aftësia e dhënies së
gëzimeve dhe e marrjes së tyre. Nuk është i pasur ai që ka shumë, por ai që jep
shumë.
Shpesh fitohet përshtypja se dashuria është ajo që i ndihmon poetit buzëliqenas që më lehtë të largohet nga realiteti meskin shqiptar i kohës, ku nuk mund ta
gjente veten, andaj zgjodhi ikjen nga ai realitet dhe ndërtoi një realitet tjetër, një
botë qiellore ose një realitet lasgushian. Fitohet përshtypja se dashuria është ajo që
motivoi dhe frymëzoi projektimin arkitektonik të këtij realiteti të ëndrrës, të yjeve,
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realiteti ku vasha do të vihet në piedestal. Për atë vashë ai, sikurse edhe pararendësi
i tij i madh, Naimi, është i gatshëm të sakrifikohet:
“... E si shkon me hap të matur më pushton një dhemshuri:
Do të tretem të kullohem në kalim të këngës sate,
T’i pushtoj i llaftaruar ato hapëza mëkate...“
(“Ti po vjen që prej së largu”)451
Lirika erotike e Lasgushit është një lirikë e ëmbël, fine, melodike, elegante,
është kjo një erotike e çiltër, e thellë, e artikuluar, e përkryer, e vetvetishme. Ndoshta vlerat melodike të kësaj poezie, që i kanë vrojtuar gati të gjithë studiuesit e
poezisë lasgushiane, pavarësisht se çfarë qëndrimi kanë pasur ndaj saj, kanë bërë që
poezia lasgushiane, në përgjithësi dhe lirika e tij erotike në veçanti, të fitojnë një
numër të madh të pasardhësve, epigonëve, që pavarësisht përpjekjeve më shumë
ose më pak të suksesshme, nuk arritën të ngrihen mbi mësuesin e tyre shpirtëror.
Poezia më e realizuar e Lasgushit është poezi ku shkrihet e topitet përmbajtja dhe
forma artistike, duke krijuar një unitet organik të paparë në poezinë shqipe deri në
kohën e tij.
Periudha kur Lasgushi filloi t’i shkruajë dhe latojë lirikat e tij erotike ishte
periudhë që shtronte çështje dhe kërkesa shumë të rëndësishme për fatin e popullit,
që më në fund kishte dalë nga robëria e gjatë otomane, por që ballafaqohej me
shumë sfida tjera. Andaj, autorët e periudhës në fjalë, në qendër të vëmendjes
kishin poezinë patriotike që, pavarësisht se nuk ishte poezia e vetme që krijohet,
ishte me siguri poezia që kishte shtrirje me të gjerë. Në rrethana të tilla nuk ishte
shumë e rëndomtë paraqitja e një zëri të veçantë që në qendër të vëmendjes së tij
poetike nuk ka poezinë patriotike. Prandaj, dalja në skenë e Lasgushit u pranua disi
me drojë dhe me rezervë, meqë ai, megjithatë, sikur po mundohej t’ju kundërvihej
disa rregullave, të cilat pavarësisht se ishin jashtëletrare, megjithatë kishin rrënjë të
thella në letërsinë tonë. Është paksa e jashtëzakonshme që në një mjedis të tillë, të
mbushur me këngë kushtuar burrave trima që sakrifikuan jetën për atdheun, të
paraqitet një poezi, në qendër të vëmendjes së të cilës nuk është më burri i pushkës
e i besës, malësori që mbron kanunet ose fisin, por një qenie e brishtë që, në një
mjedis të tillë, nëse nuk qe e harruar, të paktën qe e margjinalizuar.
Lasgushi i dha vetës të drejtë që në një ambient patriarkal haptazi të pranojë se
mashkulli nuk mund të fitojë lumturinë në mungesë të femrës. Poezia fine e
Lasgushit i kundërvihet poezisë së ashpër të kohës, poezisë së mbushur me barot
dhe hakmarrje. Ai mundohet të tregojë se jeta, madje edhe në një realitet meskin,
siç e konsideronte ai realitetin shqiptar të kohës, është e bukur, nëse vrojtohet nga
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një aspekt dhe prizëm tjetër, nëse njeriu i gëzohet asaj që jeta dhe natyra ia ka falur,
i bindur se asnjeri, sado i madh dhe i pushtetshëm që të jetë, nuk i mjafton vetes.
I shkolluar në qendra të ndryshme evropiane, si në Bukuresht dhe në Grac,
njohës i disa gjuhëve botërore, sidomos i gjermanishtes, frëngjishtes dhe rumanishtes, njohës i letërsive më të mëdha botërore, Lasgushi u mundua të trasojë rrugë të
reja dhe të sjell tone të padëgjuara më parë në letërsinë tonë. Poezia e ëmbël dhe e
qetë lasgushiane është poezi që rend pas një jete të ëndërruar, një jete idilike,
qiellore. Dashuria nuk është për të pjesë e jetës, por qëllim i saj, nevojë e domosdoshme e realizimit shpirtëror, pa të jeta është e thatë.
Poeti buzëliqenas do t’i këndojë dashurisë kudo dhe kurdo. Ai e sheh atë si një
mall të pashuar, si një yll të ri, një zjarr, një afsh, që e bën të rend vazhdimisht,
nëpër tokë e nëpër qiej. Në një mjedis të tillë, ku femra poshtërohej dhe merrej
nëpër këmbë, ku zëri i saj nuk mund të dëgjohej, Lasgushi e ngriti atë në kult, duke
dashur t’i tregojë lexuesit të tij dhe shoqërisë shqiptare në përgjithësi, se emancipimi i përgjithshëm shoqëror dhe kulturor i një kombi lidhet, para së gjithash, me
emancipimin e femrës, të asaj që lind dhe tund djepin, në të cilin rriten ata që e
përbuzin.
Lasgushi, fatmirësisht, nuk është i pari që i këndoi femrës në poezinë shqipe,
por në një kohë kur femra kryesisht paraqitej si burrëreshë që jep kontribut në
zgjidhjen e çështjes kombëtare duke qëndruar ballë për ballë me djalin, bashkëshortin ose vëllanë, Lasgushi i këndon një femre tjetër, asaj që ruan natyrën e vërtetë
femërore dhe që krenohet me vlerat që ka. Femra e lirikës erotike të Lasgushit është
më tepër se një qenie reale, ajo është ideal, qëllim, cak i jetës. Lasgushi, sikur është i
bindur se lumturia absolute nuk u takon njerëzve, andaj në poezinë e tij dashnorët
ju ngjajnë yjeve, që rendin pas njëri - tjetrit, por që janë të pakapshëm:
“E si kurrë nuku mund
Ylli yllin që t’a kapë,
Rrotull qiejve pa fund
Venë e vinë e venë prapë...”
(“Vallja e yjeve”)452
Krijohet përshtypja se lirika erotike e Lasgushit, e krijuar gjatë një periudhe
shumë të gjatë kohore, nuk është e lidhur me një objekt të vetëm femëror. Sikur
fitohet përshtypja se më tepër se një femre, Lasgushi i këndon idealit femëror, të
cilin edhe në jetën e tij private, por edhe në vepër, sikur nuk e gjen të një femër e
vetme. Ai endet vazhdimisht dhe mendon se njeriu ka të drejtë të endet pas idealit
të tij femëror, ashtu siç ka të drejtë të endet për të gjetur lumturinë e merituar.
Natyrisht në këtë endje, Lasgushi përjeton shumë çaste të bukura, ashtu siç përjeton
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edhe çaste të dhembshme, madje edhe çaste trishtimi. Por, sido që të jetë, pavarësisht dhembjes, dashuria ia vlen të përjetohet dhe të kërkohet. Kam përshtypjen se
në letërsinë shqipe, askush para Lasgushit nuk e ka definuar më mirë bipolaritetin e
dashurisë. Për të dashuria është gaz helmprues ose helm gazprues. Ajo asnjëherë
nuk është e plotë dhe asnjëherë nuk sjell vetëm lumturi, ashtu siç nuk sjell edhe
vetëm dhembje. Prandaj, ia vlen të kërkohet dhe përqafohet. Për të dashuria nuk
njeh faktorin kronotop, ajo është e njëjtë në çdo kohë dhe në çdo mjedis, ajo nuk
njeh kufij etnikë apo shtetërorë, meqë pavarësisht vendit dhe gjuhës, ajo vazhdon ta
luajë vallen e saj, pavarësisht se a korrespondon ajo me melodinë e kohës dhe mjedisit gjegjës.
Dashuria bën që Lasgushi t’i relativizojë kufijtë mes botës tokësore dhe asaj
qiellore, mes botës reale dhe ëndrrës, meqë njeriu, fundja ka nevojë edhe për ëndrra. Ai, gjithmonë vihet në mbrojtje të idealit të dashurisë, pavarësisht mënyrës,
kohës, mjedisit dhe sfidave me të cilat ajo mund të ballafaqohet. Lasgushi gjithmonë voton për dashurinë dhe kur është në pyetje ajo, ai është në gjendje t’i shkel,
po qe nevoja edhe rregullat religjioze apo morale që praktikohen në shoqërinë
gjegjëse. Jo rastësisht në poezinë “Baladë”, pavarësisht se thirret në një motiv dhe
krijim të njohur të folklorit tonë, nuk lejon që heronjtë e dramës erotike të ndëshkohen, ashtu siç i ndëshkon krijimi popullor, që thirret në rregullat morale dhe
religjioze. Dashuria për të është ndjenja më fisnike e njeriut, prandaj nuk ka asgjë
që do të arsyetonte ndëshkimin e saj.
Poezia e Lasgushit ne përgjithësi dhe poezia erotike në veçanti, sikur e arsyetojnë mendimin e njohur se njerëzit me kulturë më të gjerë letrare dëshmojnë fuqi
më të madhe asimiluese. Poezia e tij mban gjurmë të letërsisë sonë gojore, të letërsisë së traditës, të letërsisë evropiane, sidomos të asaj rumune, gjermane dhe franceze
që ai i njihte mirë, falë shkollimit të tij të stërzgjatur në qendra të ndryshme evropiane.
Migjeni, një poet i madh i kësaj periudhe, i njohur në radhë të parë si poet i
mjerimit, në përmbledhjen e tij të njohur “Vargjet e lira”, fati i botimit të së cilës
është pasqyrë e rrethanave konkrete, nuk mbeti imun ndaj lirikës erotike. Në pjesën
më të madhe të ciklit erotik të përmbledhjes së tij të vetme poetike, të përbërë prej
dhjetë poezive, autori i këndon një dashurie që, fatkeqësisht, qe tragjike ashtu siç qe
tragjik edhe fati i poetit, që shumë herët ia dha lamtumirën jetës. Varësisht se për
çfarë faze të dashurisë shkruan poeti, vërehet se në poezinë e tij dominon ndjenja e
lumturisë apo ajo e dhembjes.
Poezia “Ekstaza pranverore”, titulli i së cilës na jep të kuptojmë se është shkruar në çaste të ekstazës së një shpirti të dashuruar, është poezi ku dominon ndjenja e
lumturisë. Lindja e dashurisë, në këtë poezi lidhet me lindjen e stinës së pranverës,
që sjell gjallërimin e natyrës dhe ndjenjave rinore. Poezia “Sonet pranveror” sikur
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paraqet vazhdimësi të poezisë paraprake. Këtu autori më tepër përsiat për dashurinë si ndjenjë njerëzore. Kjo poezi, sikur fillon të largohet nga elementi individual
dhe të fitojë një karakter më të përgjithësuar. Poezia, titulli i së cilës të përkujton
edhe formën e saj, është një ndër krijimet më të bukura erotike migjeniane.
Të një natyre intime janë poezitë “Z.B” dhe “Dy buzë”. Poezia e parë
përshkruan një buzëmbrëmje, që shënon lindjen e një ndjenje të thellë dashurie,
dashuri kjo për të cilën mjafton vetëm një shikim dhe fjalët janë të tepërta. Por, në
poezinë e dytë, autori pas paraqitjes së çastit të një përjetimi konkret, na njofton se
bëhet fjalë për një dashuri fatale, që ia vodhi autorit qetësinë dhe e la të plagosur
përgjithmonë, por nuk i shpjegon arsyet pse ky çast nuk u përjetësua. Poezia
Ndeshja” sikur paraqet njëlloj vazhdimësie të poezive paraprake. Këtu autori ditën e
takimit me vashën e zemrës e quan ditë të fatkobit të tij, që pastaj, në strofën e tretë
të na e zbulojë arsyen e vërtetë. Autori rrëfehet se dashuria e tyre qe përqeshur prej
rrethit.
Në poezinë “Lutje” dhe “Një natë”, Migjeni me një guxim të madh mundohet
që të zbulojë natyrën e njeriut dhe nevojën e tij për dashuri. Në poezinë e parë
autori i lutet perëndisë për një përjetim dashurie, kurse në të dytën përshkruan një
çast të përjetimit erotik me femrën hyjneshë, praninë e buzëve dhe trupit të së cilës
i ndjen.
Poezia “Malli rinuer” me të cilën mbyllet cikli poetik erotik i Migjenit është
poezi e kujtesës, e mallit për të kaluarën, që e bën më të padurueshme vetminë.
Poezitë “Mbas tryezës” dhe “Hidhet e përdridhet” dallojnë prej tetë poezive tjera
të ciklit. Më tepër se sa poezi të dashurisë, këto janë poezi të pasionit, epshit, poezi
që i këndojnë nevojës për bashkim fizik, por jo edhe për puthje. Me tepër se poezi
të ndjenjave, këto dy poezi janë poezi të nevojës për dëfrim momental.
Poligloti dhe politikani, oratori i mrekullueshëm dhe historiani i pasionuar,
studiuesi i muzikës dhe një ndër njohësit më të mirë të veprës së Bethovenit, themeluesi i Kishës autoqefale shqiptare, burri i shtetit dhe prifti, përkthyesi dhe
dramaturgu, kritiku letrar dhe studenti i përjetshëm, e para së gjithash poeti, Fan S.
Noli, pos poezive shumë të realizuara patriotike dhe politike, përmes së cilave në
mënyrë alegorike fshikullon realitetin politik shqiptar dhe udhëheqësit e timonit të
shoqërisë shqiptare, duke arritur që nën vellon e veshjes biblike të paraqesë në
mënyrë lakuriqe realitetin politik të kohës, shkroi edhe poezi erotike, pavarësisht se
ata nuk hyjnë në mesin e krijimeve më të realizuara të studentit të Harvardit.
Poeti dhe intelektuali shqiptar i ardhur nga një zonë e prapambetur, siç qe
Ibrik Tepeja, njeriu që, pavarësisht kushteve të vështira ekonomike me të cilat u
ballafaqua, nuk e ndali vrullin për të studiuar dhe zgjeruar kulturën e tij, që është
vërtet tepër e gjerë për një jetë njeriu; misionari, që në emër të dëshirës për dije dhe
për të udhëhequr popullin e tij, ashtu siç e udhëhoqi heroi i tij i preferuar, Krishti,
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me të cilin ia kishte ënda të krahasohej, sikur u bind se nuk është krijuar për punë
të rëndomta. Poeti nga Bostoni që shaminë e parë, si shenjë propozimi për martesë,
e pranoi në moshën 9 vjeçare nga bashkëfshatarja e tij Shasha dhe një vit më vonë
edhe nga Parashkjeva 20-vjeçare, pas ndonjë përpjekjeje jo fort këmbëngulëse për
martesë me Euthalian dhe Kasandrën, sikur definitivisht u bind se është i lindur për
punë të mëdha, andaj vendosi ta mbyll këtë kapitull të jetës së tij, pothuajse pa e
filluar fare. Por, edhe përkundër një fakti të tillë, Noli nuk mbeti indiferent ndaj
temës erotike.
Pos poezive “Sofokliu” dhe “Plak, ashik dhe topall”, që i takojnë një faze më të
hershme të krijimtarisë noliane, Noli i kthehet temës erotike edhe në fazën e fundit
të krijimtarisë së tij, fazë kjo të cilës i takojnë edhe krijimet “Saga e Sermajesë”
“Lidhja e paçkëputur” dhe “Çepelitja”.
Poezitë erotike të Nolit, pjesa më e madhe e të cilave, çuditërisht janë shkruar
në pleqërinë e tij, karakterizohen me një ton të përgjithshëm humoristik, ndonjëherë edhe satirik. Pjesa më e madhe e këtyre poezive kanë një subjekt joshqiptar.
Derisa “Saga e Sermajesë” trajton temën e grabitjes së Sermajesë së bukur nga një
kusar, poezia “Çepelitja” shpreh njëfarë pakënaqësie për vitet e bukura të rinisë, që
shkuan pa shijuar gjë, derisa “Lidhja e pashkëputur” paraqet një lidhje bashkëshortore shumë të paqëlluar, që vazhdon të jetojë edhe pse gjithmonë e gatshme për t’u
shkëputur.
Femrën si dashnore e hasim edhe në një numër poezish të poetëve, te të cilat
pak më pak e presim. Bëhet fjalë për poetet e njohur me epitetin e njerëzve të pushkës e të pendës, të poetëve pjesëmarrës në ngjarjet luftarake të kohës. Burrat e pushkës nuk mbesin indiferent ndaj finesës femërore. Bëhet fjalë për Mihail Gramenon
dhe Hil Mosin.
Femra, të cilës i këndon M. Grameno në një grup jo fort të madh të poezive
erotike, lidhet me situata të ndryshme, sipas të gjitha gjasave, të një dashurie konkrete, të përjetuar. Është kjo një dashuri me çaste të gëzuara dhe të pikëlluara. Në
raste më të shpeshta, poezitë e këtij cikli paraqesin tablo të gjendjes shpirtërore të
poetit në çaste kur ai përjeton ndjenjat e kundërta: dashurinë dhe trishtimin nga
tradhtia.
Poezia erotike e Mosit, njëlloj si edhe ajo e Gramenos, mendohet se buron nga
një dashuri konkrete, sado që kohë pas kohe, autori mundohet të dalë nga guaca
individuale dhe të flasë për dashurinë si ndjenjë universale. Poezia erotike e Mosit
mban gjurmë të erotikës popullore shqiptare, gjurmë të poezisë me frymë orientale,
gjegjësisht poezisë së bejtexhinjve, ashtu siç mban edhe gjurmë të letërsisë romantike evropiane, sidomos të asaj gjermane, të cilën ai, falë shkollimit dhe njohjes së
mirë të gjermanishtes, e njihte mirë.
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Situatën e njeriut të dashuruar, Mosi e paraqet nëpërmjet të figurës së barkës të
mbetur pa vela në detin e hapur, barkë kjo të cilën në çdo çast mund ta asgjësojë
furtuna e tërbuar (“Zjarm dashurie”). Poezia e Mosit, mbase nën ndikimin e poezisë romantike evropiane, nuk mund t’i shmanget konceptit të dashurisë platonike.
Pavarësisht ndikimeve evropiane, Mosi duke pasur parasysh se erotika e tij i
dedikohej një lexuesi ballkanik, gjegjësisht shqiptar, mëtoi të paraqesë një dashuri
më të frenuar.
Femra mbetet objekt inspirimi për një pjesë të mirë të poezisë së Ali Asllanit.
Ai e quan femrën “zonjë vendi” dhe e kupton atë si burim dashurie, ndërsa dashurinë si forcë që nuk e lë njeriun të mplaket, pavarësisht se edhe në raste të tilla kur
shkroi vargje për pleqërinë, ai e pa atë në raport me dashurinë. Nëpërmjet të figurës
së femrës, Asllani paraqet edhe raportet familjare dhe shoqërore në shoqërinë
shqiptare të kohës. Femra e poezisë së tij erotike është ajo, nëpërmjet së cilës më
mirë se kudo vërehet ai kalim i madh nga mentaliteti i vjetër oriental tek ai evropian. Kjo, nuk do të thotë se Ali Asllani e zhvesh femrën nga koloriti oriental, përkundrazi, si njohës i mirë i mjedisit, në radhë të parë i femrës së kohës, ai e ngjyros
atë me një kolorit oriental, meqë ajo ishte e tillë.
Në erotikën e Asllanit, karshi femrës së ngjyrosur me kolorit oriental qëndron
burri lab, i cili nuk mund të jetojë pa dashuri dhe i cili di ta përvetësojë dhe çmojë
atë. Labi i poezisë së tij nuk i lutet Zotit për pasuri e salltanet, por për një stan me
dhen dhe, para së gjithash, për ta pasur pranë vetes guguftunë, kumrinë e tij
(“Dëshira e labit”). Pjesa më e realizuar e poezisë erotike të Asllanit i këndon një
dashurie të lindur dhe përjetuar në një ambient konkret shqiptar, një dashurie të
pastër, që respekton normat morale të ambientit gjegjës. E dashura e tij është
“gjysmë e fjetur”, “me sy gjumash”, “me vetulla çapraz”, “dallëndyshe e zeshkët si
pjeshkë”, “guguftu”, “trëndafil i mbirë në hënë”. Dashuria është ajo që i jep kuptim
jetës. Në mesin e poezive më të realizuara të këtij grupi, mund të përmendim
poezitë: “Dasma shqiptare”, “Gu-gu, guguftu”, Vidi-vidi pëllumbeshë”.
Në disa poezi të Asllanit, sidomos në ato te të cilat vërehet ndikimi nga poezia
e huaj, vërehet temperamenti prej bohemi, si te “Mbrëmje vallëzimi”, ku i këndon
jetës mondane, salltanetit të zonjave dhe zonjushave.
Në mjaft poezi të Asllanit, pos ndikimit të dukshëm nga lirika erotike gojore,
sidomos ajo e jugut, që autori e njihte mjaft mirë, vërehet edhe ndikimi nga
koncepti i njohur kajamjan si te: “Vishet mëni, vishet vasha”, “Çupëzë, moj çupëzë”,
“Plaç, moj zemër që s’u plake” etj, në të cilat poeti dehet nga dashuria dhe vera.
Dramaturgu i madh shqiptar i kësaj periudhe, Etëhem Haxhiademi, i njohur me
tragjeditë e tij të tipit klasik dhe klasicist, që trajtojnë ngjarje të ndryshme nga mitologjia ose nga historia e lashtë shqiptare dhe e huaj, është autor edhe i përmbledhjes
poetike “Lyra”, që u botua më 1939 në Tiranë. Bëhet fjalë për një përmbledhje prej 37
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faqesh, që në vete ngërthen një numër të vogël të poezive, ku autori u këndon
dridhjeve të veta të zemrës apo rrethanave konkrete të shoqërisë shqiptare, ashti siç i
shihte dhe përjetonte ai. Pjesa më e madhe e poezive të kësaj përmbledhjeje të vetme
të trashëguar nga Haxhiademi janë lirika erotike. Në raste më të shpeshta, autori i
këndon një dashurie konkrete, të përjetuar në faza të ndryshme të jetës, me objekte të
ndryshme të dashurisë. Vasha, që paraqitet si objekt i parë i dashurisë së autorit, e
mbyll ciklin jetësor shumë herët duke pamundësuar kurorëzimin e dashurisë (“Galates”); objekti tjetër i dashurisë, vazhdon të mbeten në tokën e huaj, atje ku poeti e pat
njohur (“Prej së largu”); kurse një objekt i tretë dashurie, nuk deshi t’i përgjigjet
dashurisë së poetit.
Në krijimtarinë e tij poetike, ashtu si edhe në atë dramaturgjike, Haxhiademi
është mjaft i ndikuar nga mitologjia, qoftë ajo shqiptare ose greke. Kështu në
“Nymfat e Shkumbinit”, autori zhvillon dialog me mitologjinë dhe thirret në figurat
e nymfave, najadave, magjistricave e driadave, i këndon këngës së tyre të bukur dha
pasionit që ngjallin te bariu i ri.
Autori tjetër nga qyteti buzëliqenas i Pogradecit, M. Kuteli, i njohur si prozator, përkthyes dhe poet, la pas vetes edhe një numër modest të poezive, që pavarësisht finesës së shprehjes, mbesin nën hijen e shkrimeve të tij prozaike. Vepra e tij
trajton çështje të lidhura me realitetin dhe mentalitetin shqiptar, heronj, situata dhe
konflikte nga po ai realitet. Na është e njohur se veprat e Kutelit, në përgjithësi dhe
poezia e tij në veçanti, karakterizohet me një frymë të theksuar popullore dhe
mbështetje në thesarin folklorik shqiptar, që autori e njihte mirë. Femra, si një
faktor që luan rol të rëndësishëm në familjen shqiptare, gjen shprehje edhe në
veprën poetike të Kutelit. Sado që erotika nuk zë ndonjë vend shumë të gjerë në
opusin poetik të Kutelit, megjithatë ajo nuk mungon. Kështu vajza – dashnore e
preokupon autorin në disa krijime të natyrës intime, ku, sipas gjitha gjasave, autori
sikurse edhe autorët paraprakë i këndon një dashurie të përjetuar. Vajza - dashnore
është burim i lumturisë, por edhe i dhembjes së autorit. Shpesh dashuria e bën atë
që të çohet në mëngjes pa vënë gjumë në sy (“Më di, a nuk më di...”). Autori i
këndon pritjeve të vashës së ëndrrave, takimeve me të.

VALLJA E EROSIT DHE TANATOSIT
Tema e dashurisë dhe tema e vdekjes janë topose mjaft të frytshme dhe të eksploatuara letrare, meqë lidhen me dy çështje fundamentale të ekzistencës njerëzore. Që nga periudha biblike, shijimi i dashurisë shpesh lidhej me vdekjen si kufi, si
dënim. Këtë lidhje e shpreh jo vetëm miti i njohur biblik, por edhe miti mesdhetar i
Dionisit.
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Dashuria dhe vdekja janë të lidhura ngushtë mes veti. Fundja, vet gjakimi për
“mollën e ndaluar” bëri që Adami dhe Eva të dëbohen nga përjetësia. Sipas mitit
biblik, përjetimi erotik (seksual), shpie si reaksion – dënimin me vdekje. Sabate
shprehet: “Dashuria gjakon pas apsolutes dhe, për këtë arsye, të gjitha dashuritë e
mëdha janë tragjike dhe ata, në një mënyrë, mbarojnë me vdekje”.
Kalueshmëria e jetës i shtyn shumë filozofë që praninë e vdekjes ta zbulojnë në
çdo çast të jetës, bile edhe në dashurinë. Në këtë kontekst, të njohura janë edhe
mendimet e Erih Fromit për nekrofilinë. Në letërsi gërshetimi dhe dualizmi mes
dashurisë dhe vdekjes është dukuri e shpeshtë. Në këtë kontekst veçmas është
joshëse tema e dashurisë së ndaluar ose të pamundur, dashuri kjo që dënohet me
vdekje. Kjo temë na përkujton romanin mesjetar mbi Tristianin dhe Izoldën, tragjedinë mbi Romeo dhe Zhulietën, etj.
Lidhja mes temës së dashurisë dhe vdekjes është shumë prezente në letërsinë
evropiane. Në këtë kontekst mund të përmendet kulti ndaj të dashurës së vdekur te
“Korbi” i Edgar Allan Po-es, mjaft krijime të Bodlerit dhe të një varg poetëve tjerë.
Në ambientet më patriarkale, siç janë ato ballkanike, e veçmas ai shqiptar i
periudhës në fjalë, në këtë bashkëveprim mes dashurisë dhe vdekjes, shumë shpesh
vdekja e luan vallen e fundit.
Poema “Vaje” e Çajupit është shkruar me rastin e përvjetorit të vdekjes të objektit të dashurisë, kur poeti ndjehet i humbur dhe i pangushëlluar. Tragjedia e
përjetuar e shtyn autorin të meditojë rreth jetës dhe vdekjes, sidomos pas vizitës
bërë varrezave, atje ku bashkë me Evgjeninë e tij pushojnë edhe shumë të tjerë, të
cilat pavarësisht se çfarë kanë qenë, mbaruan në dy metro vend. Çuditërisht faktori
kohë, në këtë rast, sikur nuk shëron plagët, ato mbesin të freskëta edhe pas 10
vjetëve. Në rastin konkret, një arsye që e bën akoma më të padurueshme dhembjen,
është fakti se përjetues i kësaj drame tragjike, përveç një Unë dhe një Ti është edhe
Ai, Stjefani, që është fryt i kësaj dashurie dhe që e bën akoma më të ftohtë dhe më të
rëndë kobin.
Poema portretizon një shpirt që ka humbur përgjithmonë objektin e dashurisë,
pavarësisht se e ka të vështirë ta pranojë këtë gjë. Dashuria te ai vazhdon të jetojë
dhe të manifestohet, tani më në forma tjera, që përkojnë me situatën konkrete, në
formë të mallit, kujtimit apo mallkimit për mungesën e padurueshme, dëshirës për
të ngushëlluar ose për t’u vetëngushëlluar.
Shpalimi emocional dhe dialogu mes të dashuruarve vazhdon të jetë prezent
edhe pas humbjes së objekti të dashurisë, pra edhe pasi uni poetik dhe objekti i
adhuruar tanimë dhjetë vjet vazhdojnë të jetojnë në dy mjedise të ndryshme, ndonjëherë duke u munduar që të pajtohen me realitetin e krijuar, pavarësisht se ai
është mjaft i hidhur, e ndonjëherë sikur vërehet se uni poetik as që mundohet të
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bëjë një orvatje të tillë, mbase i bindur se një gjë e tillë do të ishte vetëm vetëmashtrim.
Një poet tjetër i madh i kësaj periudhe, i njohur me epitetin e epikut më të
madh të shek. XX që, pos vargjeve epike shkroi edhe vargje lirike të një vlere të lartë
artistike, Gjergj Fishta, figurës së femrës do t’i kushtojë më tepër kujdes në dramat i
tij që, kësaj here, nuk janë objekt yni i studimit. Figura e femrës, në poezinë e
Fishtës, si poezi e një prifti katolik, që petku priftëror e privoi nga e drejta e
martesës dhe jetës familjare, është e natyrshme të pritet që të mos gjejë ndonjë
shtrirje të gjerë. Lirika më e bukur i tij “Një lule vjeshte” është një ndër krijimet
poetike që, si çdo lirikë e thellë, ofron mundësi për interpretime të shumta dhe të
ndryshme. Tema e dashurisë ndaj Atij ose Asaj dhe tema e vdekjes janë në qendër
të kësaj lirike. Vepra karakterizohet me një ton elegjiak që lidhet me vdekjen e
personit të dashur. Natyrisht, nuk ekziston ndonjë fakt i sigurt se personi i dashur i
Fishtës është Ajo, domethënë ndonjë përfaqësuese e gjinisë femërore, madje vetëm
tani vonë u paraqit një mënyrë e tillë e leximit dhe interpretimit të poezisë.453 Në
këtë vepër bëhet fjalë për qenien e dashur që ka kaluar në botën tjetër, d. m. th uni
poetik dhe qenia e dashur jetojnë në botë të ndryshme. Nga kjo gjendje, autori
kalon në gjendjen e tretë të vjershës, në atë të përjetësisë, ku arrihet bashkimi me
qenien e dashur. Domethënë pos dashurisë dhe vdekjes, këtu kemi edhe temën e
përjetësisë.
Një mënyrë paksa e veçantë e paraqitjes së valles së erosit dhe tanatosit vërehet
në poezinë “Helena e Trojës” të F. Konicës dhe “Thaisa” të përmbledhjes së katërt të
Asdrenit, të këtyre dy autorëve të njohur të letërsisë shqipe, që jetuan dhe vepruan
në ambiente të ndryshme. Autorët këtu mundohen në hyjnë në natyrën femërore,
në krenarinë e femrës.
Poezia antologjike “Helena e Trojës”, një ndër poezitë e rralla të mjeshtrit të
madh të fjalës shqipe – F. Konicës, e shkruar në moshën e pjekurisë, është tingëllimë që, siç vërehet nga vetë titulli, i dedikohet një personazhi femëror të antikitetit
grek, shumë të njohur për rrethin më të gjerë të lexuesve. Pra, poezia ngërthen një
kronotop të njohur. Krijimi poetik në fjalë me një elegancë dhe delikatesë pretendon të paraqesë natyrën dhe shpirtin femëror. “Çështja e shpirtit femëror do të
preket në të gjitha tekstet poetike të Konicës gati përherë e erotizuar dhe e senzualizuar, duke e vënë këtë botë në lidhje me botën e mashkullit, si botëra që tërhiqen
ndërvete dhe nuk kuptohen jo në rrafshin racional, por në rrafshin e dalldisë së
ndjenjës apo të zjarmisë së jetës”.454 Është kjo poezi që zgjon imazhe të një dyluftimi,
poezi e krenarisë dhe siluetës femërore.
453
454

A. Plasari, Fishta i dashuruari, Marin Barleti, Tiranë, 1996.
S. Hamiti, Faik Konica: jam unë, Onufri, Tiranë, 1994, f. 80-81.
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Poezia, e shkruar në formë të tingëllimës, pra në një formë klasike, është e
mbushur me antiteza. Kështu në katrenën e parë, autori na paraqet figurën e Helenës, e cila nga kulla lart shikon dyluftimin që zhvillohet poshtë. Trimat që luftojnë
për dorën e saj janë përshkruar njëri si sy-zi, e tjetri me flokë të artë. Ajo në çaste të
një dyluftimi, që nënkupton ftohtësinë e vdekjes që pritej në çdo çast, qëndron e
buzëqeshur dhe derisa poshtë “gjaku ka hyrë në faqe e në duar”, ajo ëndërron dhe
ndjen një zjarrmi të brendshme, duke kujtuar ditën e martesës së saj në Spartë, kur
ajo dukej më e bukur se kurdoherë.
Lirika “Thaisa” e Asdrenit përshkruan bukurinë e valltares Thaisa, e cila ua
kish marrë mentë të rinjve të Athinës, filozofëve e pleqve. Në të ish dashuruar edhe
Leka i Madh. Thaisa, personazhi i poezisë me po të njëjtin titull të Asdrenit, që
njihet si një ndër poezitë, në të cilën autori ka bërë mjaft intervenime, pra si një
ndër poezitë që bukur gjatë është përpunuar në laboratorin krijues asdrenian, pasi
me fuqinë e saj femërore e robëron atë që s’kishin mundur ta robërojnë ushtri dhe
popuj të tërë, Lekën e Madh, në fund prej tij kërkon që t’ia vë zjarrin qytetit të
Persepojës, diçka që na jep të kuptojmë se sa pushtet ka pasur ajo para perandorit,
të cilit i përkuleshin edhe kryekomandantët më të tmerrshëm. Se cilat do të kishin
qenë arsyet që e kishin shtyrë valltaren e bukur Thaisa që të parashtrojë një kërkesë
të tillë nga Leka, ne nuk mund ta kuptojmë as edhe nga versionet më të gjata të
kësaj poezie, që i kemi të njohura në dorëshkrim. Nuk e kemi të njohur, të paktën
jo nga krijimi poetik, se a bëri Leka një gjë të tillë, por mjafton që Thaisa i jep vetes
së drejtë të kërkojë vdekjen, duke shfrytëzuar pushtetin e dashurisë.
Në një periudhë kur morali i femrës konsiderohej si virtyti më i madh shqiptar,
kur në emër të atij morali krisnin pushkët e laheshin gjaqet, Migjeni i jep vetes të
drejtë të trajtojë një temë të cilën askush para tij në letrat shqipe nuk kishte pasur
guxim ta trajtojë. Ai, sikur mundohet ta bind lexuesin e tij se femra shqiptare nuk
dallon shumë nga femrat e huaja dhe se, fundja, si çdo femër tjetër, pos virtyteve, ajo
ka edhe dobësitë e veta, që vijnë në shprehje në momente delikate, kur ajo duhet të
vendosë mes jetës dhe vdekjes. Ajo, sikurse shoqet e saj anembanë botës, e do jetën
dhe rininë e saj, pavarësisht se në mjedisin dorështrënguar shqiptar të kohës, jeta
shpesh kërkon çmim shumë të lartë.
Migjeni depërton në skutat më të fshehta, më të errëta dhe më të paprekshme
të jetës shqiptare dhe na njofton me faktin se edhe femra shqiptare di ta materializojë bukurinë dhe trupin e saj, atëherë kur ekzistenca e saj ose e familjes ia imponon një gjë të tillë. Natyrisht, femra migjeniane këtë rrugë nuk e zgjedh me dëshirë,
ajo e pranon atë vetëm kur gjendet në kufirin mes jetës dhe vdekjes, vetëm atëherë
kur nuk i ofrohet asnjë zgjidhje tjetër. Ajo është femër tragjike, femër që është e
privuar nga shumë kënaqësi të jetës. Ajo është e detyruar ta zëvendësojë ngrohtësinë e dashurisë me brutalitetin e epsheve dhe kur shoqet e saj më fatlume i gëzo146
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hen ngrohtësisë që u ofron tryeza familjare, ajo është e detyruar ta luajnë rolin e
kukullave argëtuese dhe të mbarojë në mjedise të qelbura.
Heroina e veprës së Migjenit është e vetëdijshme për njollat e moralit,
ndërgjegjes, njolla këto që nuk mund t’i shlyej askush dhe asnjëherë, prandaj ajo
është e detyruar të përjetojë luftën më të tmerrshme që mund ta përjetojë një qenie
njerëzore - luftën me vetveten, me ndërgjegjen e vrarë. Heroinat tragjike të poezive
“Melodi e këputur” dhe “Balladë qytetëse”, pasi dalin të humbura nga kjo luftë,
mbarojnë të çmendura, duke luajtur vallen e turpit dhe të ndërgjegjes së vrarë në
rrugët e qytetit verior.
***
Në letërsinë shqipe të kësaj periudhe, jo rrallë, vdekja triumfon edhe për një arsye tjetër, në këtë rast objektive, arsye që lidhet me vetë rrethanat konkrete. Duke
pasur parasysh karakterin e theksuar epik të kulturës dhe traditës sonë, e kemi
parasysh se në një numër të madh të rasteve është pushka ajo që zëvendëson femrën dhe në këtë mes, djali detyrohet të braktis të dashurën për shkak të obligimit
moral ndaj atdheut, i vetëdijshëm se zëvendëson vallen e dashurisë me atë të vdekjes.
Femra të cilës i këndon Hill Mosi nuk është vetëm lozonjare, që ngjall ndjenja
dhe pasione te djali, që verbon dhe shqetëson me sensualiteti e saj, por ajo është
edhe femër që, në mënyrën e vet kontribuon në ngjarjet politike dhe shoqërore të
shoqërisë shqiptare të kohës. Kështu, ajo jo rallë duhet të përshëndetet me djalin e
zemrës, ndarje kjo që gjendet diku mes mirupafshim dhe lamtumirë, meqë djali i saj
shkon në luftë (“Lamtumirë”). Ajo pret prej tij ndonjë shenjë jetë e dashurie, ashtu
siç i ndodh kjo Manushës, që nga i dashuri i saj pranon, në shenjë kujtimi dhe
dashurie, një tufë manushaqesh nga Bjeshkët e Nemura, ku luftonte djali i saj
(“Kujtim prej malesh”).
R. Siliqi nuk mbeti imun ndaj poezisë erotike. Ky lloj i poezisë së Siliqit, pos
elementeve erotike ngërthen edhe elemente shoqërore. Mrika e poemës së tij
“Mrika në shkangull” është një nga figurat më mbresëlënëse femërore në poezinë
shqipe të kësaj periudhe. Ajo është personifikim i një vajze të thjeshtë, të bukur, të
sinqertë dhe naive, e cila e robëruar nga pushteti i Amorit, duke dashuruar me tërë
qenien bashkëfshatarin e saj, në një moment dobësie harron mjedisin në të cilin
jeton dhe i lejon vetes të shijojë “mollën e ndaluar”, në një kohë kur në mjedisin
shqiptar një gjë e tillë konsiderohej, jo vetëm si mëkat, por edhe si krim. Mrika
bëhet “me leqe”, bëhet objekt i përgojimeve të shoqeve të saj dhe braktiset nga djali.
Në pamundësi për të gjetur një zgjidhje më fatlume, por e bindur se nuk duhet të
lejojë që të lind fëmijë fatkeq, ajo vendos të bëjë vetëvrasje, së paku për ta shpëtuar
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fëmijën që mbante në trup. Një kreaturë e bukur njerëzore qe e detyruar të mbarojë
në valët e liqenit. Poema në fjalë është shprehje e një revolte dhe proteste ndaj
ligjeve dhe normave patriarkale të jetës shqiptare, të cilat gjykonin dashurinë, qoftë
ajo edhe fizike, si mëkat. Pavarësisht të metave të poemës dhe gjuhës dialektore që
përdori autori i saj, Mrika mbetet një figurë e veçantë femërore në letërsinë e kësaj
periudhe, ndoshta një ndër figurat më tragjike të saj.
Poeti drenovar dhe mërgimtari i Bukureshtit, Asdreni, nuk mbeti imun ndaj
dashurisë “së gabuar” që, shpesh është edhe shkaktare e vdekjes. Heroi i këngës
“Djalëria”, në pamundësi që të frenojë pasionet e tij, i jep vetes të drejtë që të hyjë
në shtëpinë e gruas që marrëzisht e dashuron dhe do të vritet prej burrit të saj, duke
shijuar kështu para kohe vallen e tanatosit.

FEMRA – MODEL NËNE, MOTRE
DHE PËRFAQËSUESE E GJENERATËS SË RE
Femra në poezinë e Çajupit nuk paraqitet vetëm në rolin e dashnores. Në poezinë “Vaj”, autori na paraqet figurën e nënës, gjegjësisht nënave shqiptare që kanë
djemtë e tyre në luftë. Nëna në këtë krijim poetik është e vetëdijshme për atë për të
cilën nuk arrin të jetë i vetëdijshëm djali i saj. Nëpërmjet të figurave të “nënës turkë
dhe nënës kaurkë”, që vajtojnë djemtë që luftojnë për turkun e për grekun, autori
çon zërin kundër ndarjes fetare të shqiptarëve që, sipas mendimit të tij, paraqet
shkakun kryesor për gjendjen e robërisë.
Femra si model i nënës së kujdesshme dhe bashkëshortes fatkeqe është objekt
këngëtimi edhe në poemën e tij me motiv shoqëror “Kurbeti”, ku ajo në mënyrë të
drejtpërdrejtë, ashtu si edhe burri, i përjeton pasojat tragjike të kësaj plage kancerogjene te shqiptarët.
Fati i femrës si nënë është trajtuar në një numër të poezive të Asdrenit. Kështu,
pos nënës që është burim dashurie për fëmijën si krijesë më të dashur të saj
(“Mëma”, “Malli i nënës”), Asdreni na paraqet edhe figurën e nënës që përcjell djalin në luftë dhe pret lajme nga lufta (“Burri i dheut”).
Fitohet përshtypja së një nga poezitë më tragjike, në qendër të së cilës gjendet
personazhi i femrës nënë, është poezia “E veja”, e cila edhe pse nuk mund të
krenohet me vlera shumë të larta artistike, megjithatë është e veçantë, meqë trajton
një problem që nuk është trajtuar shumë në poezinë shqipe. Heroina e këtij krijimi
poetik asdrenian, e re mbetet e ve dhe me shumë mundime i rrit pesë fëmijët e saj,
të cilët në fund e lënë vetëm në spital. Në çastet e fundit të jetës, pavarësisht gjitha
padrejtësive që përjetoi, heroina e këtij krijimi, si nënë që është, nuk i mallkon
fëmijët e saj.
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Figurën e femrës – nënë e hasim edhe në poezitë “Vojsava” dhe “Vojsava dhe
Gjergji”, ku portretizohet figura e një nëne të njohur në historinë shqiptare, nëna e
Skënderbeut, që ia kishin marrë katër djemtë peng dhe ajo, pas vdekjes së të shoqit,
kishte mbetur vetëm. Në këngën e dytë, autori përshkruan takimin e Vojsavës me
djalin e vogël, të cilit i frikohej bota e tërë, por që para nënës plakë, nuk mund t’i
gjej fjalët dhe t’i ndal lotët.
Figurën e nënës shqiptare, që e përgatit djalin për luftë, në një kohë kur atdheu
kish nevojë për burra të pushkës, e hasim në poezinë “Uratë për liri” të poetit
luftëtar, Mihail Grameno. Nëpërmjet të kësaj figure, Grameno mëton të japë portretin moral të nënës shqiptare si nënë –heroinë, si grua që për idealin kombëtar jep
atë që është më e shtrenjtë për të – djalin. Thuhet se gjatë portetizimit të kësaj
figure femërore, Grameno ka pasur parasysh një figurë historike shqiptare, të cilën
ai pati rastin ta njeh mirë, figurën e Hasa Topullit, nënës së Bajo dhe Çerçiz Topullit, në çetat e të cilëve ai shërbente.
Në poezinë e M. Kutelit, hasim nënën e dhembshur, që i këndon dhe i gëzohet
rritjes së fëmijës në djep, duke e uruar me gjithë ato urata që mund t’i thotë vetëm
një gojë nëne. Por, jo rrallë, ajo paraqitet edhe në pozitën e nënës së luftëtarit, e cila,
dorën në zemër, nuk e ka të lehtë ndarjen nga djali që po shkon në luftë (“Letra e
fundit e një djaloshi partizan”). Nëna shqiptare e këngëve të Kutelit është dëshmitare e ngjarjeve të tmerrshme të luftës:
“... Shtëpinë e pashë kur m’u dogj,
e pashë foshnjën kur m’u poqedhe tim shoq,
po, dhe tim shoq!...”
(“Kartë nga Shëndaumi”)455
Edhe për poetin tjetër luftëtar, për Risto Siliqin, figura e nënës mbetet një
figurë e shenjtë, një simbol sakrifikimi. Ajo, në mungesë të të shoqit, të vrarë në
luftë, është e detyruar që vetë të sigurojë ekzistencën e fëmijëve të vet. Autori
paraqet fatin tragjik të një nëne, e cila qëllim të vetëm të jetës ka rritjen dhe nxjerrjen në dritë të fëmijëve të saj, që akoma janë në moshë të papjekur për punë fizike.
Misioni i prindit i jep forcë dhe guxim që në një ditë të ftohtë dimri të shkojë në
mal për të bërë dru për fëmijët që ka rrezik t’i ngrihen nga i ftohti. Poezia në fjalë
paraqet një protestë kundër shoqërisë shqiptare, e cila nuk kujdesej për fëmijët e
dëshmorëve të luftës. Kësaj nëne të mjerë, jo që nuk i ndihmonte askush, por edhe
në rastin kur ajo kthehej e gëzuar nga mali, me shpresë së do t’i ngrohë, së paku për
një natë vogëlushët e saj, ëndrrën ia përmbysin rojtarët e “të mirës kolektive”, që ia
shkarkojnë barrën e drunjve dhe e akuzojnë për vjedhje të pasurisë shtetërore. Në
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fund, nënës nuk i mbetej asgjë tjetër pos të kthehet me sy të përlotur dhe të mundohet që me përqafimet dhe të puthurat prej nënë, t’i ngrohë fëmijët, që për dallim
prej drunjve të zabelit, sikur nuk ishin pasuri shtetërore.
Kam përshtypje se më tragjike se te çdo autori tjetër shqiptar i kësaj periudhe
është figura e femrës - nënë në poezinë e Migjenit. Ajo është nënë, që e stërlodhur
nga jeta dhe nga skamja humb ndjenjat e saj prej nëne dhe mallkon fëmijën që i
kërkon sisë e ajo nuk ka se çfarë t’i japë, ashtu siç mallkon edhe fëmijën tjetër që e
ka në bark dhe që nesër do të lind për t’i mbushur rrugët. A ka gjë më të tmerrshme
se sa të mallkojë nëna pjellën e saj që i kërkon diçka që, fundja, i nevojitet për të
jetuar? !
Nga një prizëm tjetër paraqitet figura e nënës në veprën e E. Haxhiademit. Ajo,
në këtë krijim poetik nuk paraqitet në pozitën e personit që jep dashuri, por në
pozitën e personit që pranon dashuri prej të birit, në këtë rast prej poetit. Dashurinë ndaj qenies më të dashur – nënës, autori e paraqet në një moment shumë tragjik
– me rastin e vdekjes së saj. Ai përshkruan një natë e tmerrshme, kur tërë shtëpia
gjëmon nga vaji dhe psherëtima. Agimi i ditës së nesërme, nuk e gjeti të ëmën të
zgjuar duke i bërë punët e shtëpisë, si zakonisht. Njerëzit vijnë për ta ngushëlluar,
por dhembja ishte e tmerrshme. Pas kthimit nga varrezat, ai hyri në dhomën, ku
kishte vdekur e ëma. Dhoma kishte vetëm një kandil që digjej për shpirtin e të
vdekurës. Autori më kot kërkonte atë trup aq të dashur, ai kishte humbur njëherë e
përgjithmonë.
***
Përveç femrës si model dashnoreje dhe nëne, nuk mungon edhe femra si
model motre që sakrifikohet për vëllanë. Kështu, në “Lahutën e Malcis” të Gjergj
Fishtës, ku në qendër të vëmendjes është lufta shqiptaro - malazeze dhe ku është e
natyrshme të dominojë personazhi mashkull, paraqitet, edhe pse jo në përmasa të
njëjta, edhe personazhi femër, që pavarësisht faktit se nuk është personazh kryesor,
meqë një personazh i tillë në vepër edhe nuk ekziston, megjithatë mbetet një ndër
personazhet më të spikatur dhe më simpatik të veprës. Me fatin e e Tringës, motrës
së Curr Ulës, që mbetet në shtëpi derisa të tjetër ikin nga qyteti për të mbrojtur
vëllanë dhe që vritet meqë nuk lejoi të mbarojë në duar e ushtarit serb, Gjuros, për t’u
vrarë pastaj nga shoku i tij Vasili, lidhen kënga XXII, XXIII, XXIV dhe XXV e veprës
në fjalë. Sado që dihet se, në të vërtetë Tringa paraqet një personazh real, siç ka qenë
Male Beroja,456 megjithatë ajo të përkujton folklorin shqiptar, përkatësisht Këngët e
Gjergj Elez Alisë.
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***
Në poezinë shqipe të kësaj periudhe, këngët mbi nusen, që nuk janë të
shpeshta, kryesisht janë këngë që përshkruajnë dinjitetin e nuses shqiptare, e cila,
pos sigurimit të trashëgimisë, duhet ta mbajë lart nderin e fisit. Kështu, p.sh. në
poezinë”Nusja e mbarë”, Asdreni e këshillon nusen të punojë punët e shtëpisë, e të
mos e çojë kohën kot duke u lyer e ngjyer, se i shoqi tretet në kurbet për t’ia
siguruar ato të mira që ajo duhet t’i mbajë.
Figura e nuses, si përfaqësuese e gjeneratës së re, zakonisht lidhet me emancipimin e femrës dhe shoqërisë shqiptare, në përgjithësi. Nuk është e rastit që
poema më e realizuar e Ali Asllanit “Hanko Halla”, në qendër të vëmendjes ka dy
personazhe femërore, hallën dhe nusen. Poema, me një spontanitet të veçantë
paraqet një pasqyrë reale të kontradiktave shoqërore të shoqërisë shqiptare të
kohës, shprehur nëpërmjet të luftës mes dy gjeneratave. Asllanit, me të drejtë, i
është dukur e arsyeshme që këtë luftë mes gjeneratash ta përshkruajë nëpërmjet të
depërtimit në botën e brendshme të dy heroinave femërore, secila prej të cilave
mundohet që denjësisht ta prezantojë dhe ta pasqyrojë gjeneratën të cilës i takon.
Halla dhe nusja e saj mundohen, secila duke u mbështetur në argumentet e veta, t’i
mbrojnë qëndrimet e tyre, të cilat dallojnë mjaft mes veti. Nëpërmjet të hallës,
autori na njofton edhe me zakonet dhe traditat e vendit.
Asllani është i bindur se edhe bota që përfaqëson halla, pavarësisht se i takon
një të kaluare që është në perëndim e sipër, megjithatë ka vlera dhe virtyte që ia
vlejnë të ruhen, ashtu siç nuk është e përkryer edhe bota e gjeneratës së re, që
pavarësisht se i takon një botë që është në lindje e sipër, megjithatë ka mjaft të
meta. Por, sido që të jetë, Asllani është i vetëdijshëm se emancipimi i shoqërisë
shqiptare është në duart e gjeneratës që përfaqëson nusja.
Mërgimtari i Bukureshtit, Asdreni, është i preokupuar më çështjen e emancipimit dhe arsimimit të femrës. Kështu, në poezinë “Vashave shqiptare”, ai paraqet
figurën e femrës që nuk kënaqet vetëm me bukurinë që ka, por kërkon të arsimohet, të përparojë, të jetë e zonja e vetes, e dobishme për familjen dhe shoqërinë.
Objekt i këngëtimit asdrenian bëhet edhe figura e një femre konkrete, që dha
kontribut të madh në afirmimin e kulturës shqiptare në botë, femra të cilës i patën
kushtuar krijime poetike shumë autorë tjerë shqiptarë para tij, sidomos arbëreshët e
Italisë, që botuan edhe një përmbledhje poetike dedikuar personalitetit të saj. Pra,
bëhet fjalë për poezinë “Dora d’Istria” kushtuar princeshës rumune me prejardhje
shqiptare, Elena Gjikës, e cila shërben si model i femrës së ngritur dhe të arsimuar.
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Rezyme
Femra mbetet një objekt i rëndësishëm frymëzimi për poetët shqiptarë të
periudhës mes dy luftërave botërore, të cilët pavarësisht se e vrojtuan dhe i kënduan
asaj nga aspekte të ndryshme, nuk mbetën imunë ndaj rolit të saj në shoqërinë
shqiptare dhe njerëzore në përgjithësi. Ndonjëherë e ngritur në piedestal, ndonjëherë e margjinalizuar, ajo megjithatë nuk mbetet e harruar.
Poetët e kësaj periudhe, edhe pse krijuan në rrethana jo fort të favorshme, në
rrethana që impononin shumë tema delikate dhe aktuale, secili në mënyrën e vet
dhe sipas afiniteteve të veta zhvillon dialog me figurën e femrës, duke iu qasur asaj
nga aspekte dhe pozita ta ndryshme, si nga pozita e dashnores dhe bashkëshortes,
nga pozita e nënës, nga pozita e motrës, nga pozita e femrës së emancipuar apo asaj
të degjeneruar.
Fundja, dashuria si e tillë nuk mund të ndahet nga arti, nga krijimtaria, meqë
edhe arti edhe dashuria paraqesin një përpjekje për përkryerje, një luftë kundër
klisheve, kundër kufijve moralë, si dhe kundër hipokrizisë, që shpesh padrejtësisht
është deklaruar si normativë jetësore. Dashuria, ashtu si edhe arti paraqet gjakim
për një liri të pakufizuar, për të cilën natyra njerëzore ka nevojë.
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BUKURIE MUSTAFA

GJUHA E GRAVE DHE
VARIACIONI I TË FOLURIT POPULLOR NË
LIGJËRIMIN LETRAR
Lidhja ndërmjet gjuhës popullore dhe krijimtarisë letrare është pjesë e pandashme që rrjedh nga begatia e gjuhës shqipe. Kjo nënkupton shfrytëzimin e gjuhës
popullore në funksion të ligjërimit artistik. Mirëpo, duhet pranuar se edhe krijimtaria artistike i ka dhënë gjuhës popullore, prandaj ka të drejtë Jani Thomai kur thotë
se gjuhësia shqipe i mbetet borxh letërsisë artistike.457
Ligjërimi artistik përfshin në vete ligjërimin e autorit, por edhe ligjërimin e
personazheve që realizohet përmes gjuhës së tyre. Shpesh në këto shkrime dallohet
ligjërimi i narratorit, i autorit duke marr rolin e rrëfyesit dhe ligjërimi i personazheve. Por edhe suksesi i ndërtimit dhe i formësimit të personazheve nga ana e shkrimtarit realizohet përmes leksikut të personazheve. Shembull i një ligjërimi artistik
është Jakov Xoxa dhe romani “Lumi i vdekur”, i cili duke ndjekur modelin popullor
shfaq leksikun e grave që fuqizon shprehjen artistike dhe atë stilistike.
Secili nga personazhet dallohet për mënyrën e të folurit, leksikun që përdor
etj., gjë që e përcakton identiteti gjuhësor e social të personazheve, kështu dallohet
women talk / “gjuha e grave”, baby talk / “gjuha e fëmijëve” etj. Ndarja e këtillë është
e natyrshme duke krijuar së bashku varietetet shoqërore të gjuhës, po edhe varietetin e të folurit popullor, pasi në të secili flet sipas përkatësisë së vet shoqërore, fetare, apo dialektore. Në roman, qartë dallohet edhe “gjuha e myzeqarëve nga ajo e kosovarëve, gjuha e fshatarëve nga ajo e mësuesit, e priftit, e tregtarit, e nëpunësit e
kështu me radhë”, gjë që e vërejnë edhe Muhametaj e Lloshi.458
“Gjuha e grave” është gjuhë e fuqishme emocionale me ngarkesa e ngjyrime
subjektive e psikologjike, shpesh me forma foljore të mënyrës dëshirore duke
shprehur mallkime e urime që e përbëjnë leksikun e të folurit të grave. Këto
shprehje shqiptohen nga plakat, njëlloj si edhe nga të rejat.
Kështu personazhi, teto Konxhe, përmes formës dëshirore, mallkon fajtorin e
fatkeqësisë së tyre, ta punofshin:
457
458

J. Thomai, Teksti dhe gjuha, 1992, fq. 93
E. Muhametaj, Xh. Lloshi, Nga teoria e letërsisë dhe stilistika gjuhësore, 1994, fq. 83
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-Kështu ta punofshin edhe ty, o Veli bej…
Dhe vazhdon mallkimin me format: u endç, mbeç, dhe forma foljore në vetën e
parë ngrënça... ose urimi: I gëzofsh, i trashëgofsh e i lafsh…, që nënkupton ngjyrimin
ironik të përmbajtur në të.
Kështu u endç dhe ti! Kështu mbeç, o zot, kështu, me trastë krahut, që kur të
vërsulen qentë e të rrotullohesh t’u bish, të të këputet gjalmi i torbës e të përndahen
kotheret e bukës e të t’i hanë zagarët!… mallkoi teto Konxheja, me duart për qiell, që
ngrinin lart, bashkë me nëmën, kanistrën e pëshpëritjes e sakaq ia dha kujës e
lebetisë…
-Këtu ia ngrënça grurët, këtu!… (Vëll. I, fq. 45)
Dhe e uroi: “I gëzofsh, i trashëgofsh e i lafsh me shëndet! “. (Vëll. I, fq. 128)
-Dhënt zoti e jua shpërblefshim në gëzime!…Njeri pa njeri jemi në këtë fshat, ku
na degdisi ai shpirtgrrymyri Veli bej, që iu bëftë në grykë iu bëftë!…Andaj duam që
ta kemi derën e zemrës hapët…
Piloja, në kohën që plaka vazhdonte urimet dhe mallkimet, iu kthye Peç Mblacit.
(Vëll. I, fq. 170)
Foljet e dëshirores shfaqen me prapashtesën temëformuese –fsh, ta punofshin,
në vetën e tretë -ft(ë), iu bëftë, por ka edhe forma të shfaqura me mbaresën –ç: u
endç, mbeç, ngrënça. Për të fundit, Sh. Demiraj thotë se më shumë shfaqen në
dialektin jugor.459
Mallkimet janë shembuj më të mirë të fuqisë shprehëse emocionale e subjektive që vjen nga përsëritja e formave dëshirore brenda frazës që përdorin edhe burrat. Këto shprehje të dëshirores janë pjesë e frymës dhe leksikut popullor, si: të
marrtë, i preftë etj.
-Tyt, të marrtë djalli, të marrtë!… foli Pilo Shpiragu, në krye të qerres, kur bishti
i kaut, ngarkuar me një okë baltë, i spërkati mustaqet.
-Sikur i preu gjëkafshë, që i preftë pika, i preftë!... mallkoi plaka.
-Na hodhët në lumë, o të mallkuar, që më ju hedhtë perëndia në ndonjë hendek,
o zot!… Që mos i vafshi gjallë, o Shënmëri!… (Vëll. I, fq. 49)
Mallkimet e urimet gjithashtu janë dukuri të sferës sociolinguistike, të lidhura
me mënyrën e jetës dhe me mentalitetin shoqëror. Kështu, në momente të lindjes,
shprehet dëshira që foshnja të lindë djalë, edhe pse lindja e vajzës përcillet me
shprehje urimi.
-Ashtu vërtet, moj nënë, djalë qoftë, çupë mos u bëftë, se ne gratë na ka nëmur
zoti qëkur na bëri gra…(Vëll. I, fq. 51)
-Çikë, me jetë e nafakë!
-Me jetë e nafakë!… uroi edhe Sulejman Tafili.
459

Demiraj, Gramatikë historike e gjuhës shqipe, 2002, fq. 385
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-Me jetë e nafakë!…uruan edhe gratë kosovare, që u ngritën më këmbë e brodhën drejt hyrjes.
-Me jetë e kësmeti uroi edhe hanxhiu atje pas banakut,…(Vëll. I, fq. 69)
Shprehje emocionale dhe pjesë të leksikut të grave janë edhe pasthirrmat që
sërish kuptimisht janë të lidhura me emërtime femrash, si: korba, qyqe etj. Emërtimet e këtilla janë të njohura edhe në folklorin shqiptar, por kuptimi dhe ngjyrimi
i posaçëm, shpesh negativ, vërehet në emra të gjinisë femërore. Është i qartë dallimi
i të njëjtëve emra, korbi/korba (zog e fig. grua fatkeqe) dhe qyqi/qyqe (fig. burrë a
grua e vetme, fatkeqe). Këto shprehje i përdorin gratë për njëra-tjetrën, ose për
veten:
-Unë korba!... Keçeja po qan... (Vëll. I, fq. 193); -Po ca ca thonë, moj korbë, se e
ka me atë kosovarin!…… -A, moj, korbë…(Vëll. I, fq. 253); -Moj korbë, po cilin
qajmë ne? ! (Vëll. II, fq. 183); -Korba unë, çupa!…(Vëll. III, fq. 88); -Kush qe ai, moj
korbë? (Vëll. III, fq. 115)
Për të përforcuar shprehjen emocionale i përdor dy emërtime bashkë, duke i
dhënë si variante kuptimore, por jo plotësisht identike, korbën qyqe:
-E zeza unë! Po ç’t’u desh të mirresh prapë me bejnë apo që të më lesh mua
korbën qyqe: pa burrë, djem, nuse, nipër në kasolle. (Vëll. II, fq. 102)
-Qyqja!… rrahu duart kosovarja. (Vëll. II, fq. 141)
Po emërtim nga zoologjia sinonimike me emrin qyqe është edhe fjala kukuvajkë: (Sipas E. Çabej refleks i sllav. kukuvicë)460
-Tjetër avaz s’di të marrësh ti, moj kukuvajkë plakë! (Vëll. III, fq. 173)
Emërtime që përmbajnë leksemën zi/zezë i takojnë një fushe semantike që
lidhet me fatkeqësinë, vdekjen apo besimet e besëtytnitë, si: kobëzezë, cmirëzezë, e
premte e zezë etj. Këto janë stilema.
E zeza unë! (Vëll. I, fq. 214); -E zeza, të hëngrën më sysh, moj!... (Vëll. III, fq.
88); -E zeza unë, ku do futem nesër nga llafet!…(Vëll. III, fq. 115); -E zeza, e zeza,
ç’ka zoti mos e rrëfeftë moti!... (Vëll. I, fq. 252); –E zeza unë, shtëpia, katandia! (Vëll.
II, fq. 182); -Ç’e do legenin ky i zi ? (Vëll. III, fq. 155); “Ç’nuse zezë!...” (Vëll. III, fq.
224); po rrallëherë ndodh që kjo leksemë të shfaqet në shumës pa e ndërruar
kuptimin: -Bobo, ne të zestë, do na gjejë, majaft,…(Vëll. II, fq. 216);
Lidhja e të zezës dhe fushës semantike që shpreh ajo, e shohim edhe në përdorimin e fjalës, murgë, për gjininë femërore. Kjo leksemë është e lëmit fetar, por
në ligjërimin bisedor merr kuptim tjetër - (vajzë a grua e shkretë, e vetme që bën
jetë të rëndë).
-Vitë, moj murgë!... (Vëll. III, fq. 182); Murga unë, djali... (Vëll. III, 183)

460

Çabej, Studime gjuhësore, III, fq. 162
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Por burrat krijojnë një gjuhë të fshehur kur duan të flasin për femrat. Ata
shprehen me leksema të zoologjisë, me kuptim të fshehur, por të njohura vetëm për
ta. Kështu emërtimin mace e zezë e përdorin kur flasin për të venë e xha Llazit.
(Edhe këtu leksema e zezë lidhet me fatkeqësinë e gruas).
Të gjitha këto emërtime e shprehje janë njëherësh edhe pjesë e leksikut popullor.
Një mënyrë dhe leksik i veçantë i të folurit të grave, ka të bëjë me profesionalizmat e që gratë shërbehen për të shpjeguar procesin e shtatzënisë, ngase dallohet
biseda e burrave nga gratë kur flasin për të njëjtën temë.
-A të kripsha mëntë, pa!... Po kosi do farën, moj llaçkë… ku ke parë e dëgjuar ti
të na zihet kosi pa farë?... Gishti, thua ti, po gishti shtihet për të shikuar në është
vakur sado qumështi?... Kalli gishtin kjo, iu kthye pastaj të birit me qësendi, dhe na e
bëri kosin, që… mashalla… Edhe plaku mund të kalle gishtin në kupë, moj nuse, po
s’ka farë që të zërë fëmijë, andaj s’lidh dot!...
-Unë kalla gishtin në çanak e s’zura dot kosin, se nuk i hodha farë, ti, pa të
shtyrë njeri gishtin në kupë e pa të hedhur gjë, ke frikë mos ke zënë fëmijë… Hajde
Viçe, hajde!… (Vëll. I, fq. 279)
Ndërsa burrat shprehen me terma të bujqësisë:
Në kësi punë grash, ne burrat dimë vetëm të lërojmë e të mbjellim, për të korrur
s’na vjen hiç ndoresh… (Vëll. I, fq. 64)
-Ty ta nganë qilizmë “atë” lëndinën tënde e ta lesuan me atë palë gurë e ta
mbuallën me atë fare të huaj e s’bërë zë, pa po pret të na e korrësh për pashkë… tashi
vjen e na e shet të trasha.
Vetëm kur gruaja me shufrën e kaponjtë përpara u fshi nga një brylak udhe e
tjetra me kanistrën në ijë, humbi pas rrobeve të ndera, Vita ua mori kuptimin atyre
fjalëve që flisnin për lëndinën “e saj” dhe farën “e huaj” dhe u skuq u bë flagë.” (Vëll.
I, fq. 254)
Barku s’po i ngrihej, ndërsa ajo vazhdonte ta ndukte e ta vriste për ditë, me
shpresë se mos kësisoj ndalonte “turpin” të ngrinte kokë e të bënte “mu” kundër gjithë
botës. (Vëll. I, fq. 266)
Zënkat e grave, zakonisht përcillen nga një gjuhë e gjallë dhe e fuqishme emocionale dhe të figurshme, me ofendime, karakteristikë e të a.q. “gjuhë e grave”.
Derisa Dafina sqaronte shtatzënësinë duke sqaruar procesin e “zënies së kosit”,
këtu Vala shprehet më figurshëm duke numëruar muajt e barrës. Shprehet me
togfjalësh dhe shprehje popullore, si: “Marsi, shilarsi”, “Prilli, bandilli” etj.
-Ja, thuaj edhe ti, o burrë… As u martuaç në mars?… Në mars… Nashti: Marsi,
shilarsi dhe ai që e mbarsi, a nuk bëjnë tre?... Tre!… dhe nisi të përthyej lart, që ta
shihnin bota, gishtrinjtë e dorës së mëngjër e me të djathtën. – Prilli, bandilli dhe ai
që mbilli… a nuk bëjnë gjashtë? Gjashtë... kur vajti te numri gjashtë kaloi nga njëra
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dorë në tjetrën dhe vazhdoi në të sajën: -Thamë gjashtë? Gjashtë!… Maj, marshallaj
dhe ai që mbaj... a nuk bëjnë nëndë? Nëndë plot! Ça thotë mahere fshati për pëllumbthin tim, që i ngjan babagjyshit në vend?...
- Ja, thotë se e ka djalin tamam, dhe Vala i bëri atë hesapin që e di edhe ti:
“marsi, shilarsi dhe ai që e mbarsi…” (Vëll. II, fq. 120)
Mënyra e jetesës në shoqërinë dhe familjet shqiptare dhe ndarja e punëve
ndërmjet meshkujve dhe femrave kanë krijuar togfjalëshat e tipit: punë grash që
është e njohur në të gjitha trevat e shqipes.
Në kësi punë grash, ne burrat dimë vetë të lërojmë e të mbjellim, për të korrur
s’na vjen hiç ndoresh... (Vëll. I, fq. 64); -Këput qafën brënda, se nuk janë punë grash
këto! (Vëll. I, fq. 127); në gegër. –Un paskim llap punë granie!... (Vëll. II, fq. 203)
Për ta theksuar dallimin përdor togfjalëshin fjalë “burrash”:
…duke i bërë me dorë sikur donte t’i thoshte Peç Mblacit se nuk janë fjalë
“burrash” këto u kthye nga i biri. (Vëll. II, fq. 31)
Studimet sociolinguistike vërtetojnë se gratë më pak shajnë se burrat dhe se
gjuha e tyre është përkëdhelëse dhe përdorin eufemizma. (Motër loke, është sajim i
njohur vetëm për Xoxën sipas modelit popullor me të njëjtin ngjyrim përkëdhelës,
nënëloke)
-Llazi! Vllath i motrës!... dhe ra mbi të. (Vëll. II, fq. 27); -Motër lokes s’i difton,
qi të don ma fort se vendin? (Vëll. II, fq. 141)
Sharjet janë shprehje të thjesht – ligjërimit. Këtu ka emra të prejardhur e të
përbërë që kanë si element përbërës fjalët gojë e gjuhë që përsëri mbështetet në
theksimit e të folurit si cilësi e veçori e grave, si: gojace e ndyrë, gojaçe e fëlliqur,
gojëfëlliqur, gojë këllirë, gjuhustër apo me fjalën shpirt: shpirt glasë etj.
-Tyt, moj gojë këllirë! (Vëll. II, fq. 119); - Ti mbylle tytën!…(Vëll.
III, fq. 68); -Moj, mblidhe mëndjen, ti, qyp!…
Më lart cekëm edhe gjuhën e fëmijëve që ndërlidhet me gjuhën e grave, derisa
është riprodhim i këtij të foluri ngase nga ajo edhe mëson foshnja fjalët e para apo
siç e vlerëson Gjovalin Shkurtaj këtë gjuhë si imitim i gjuhë së nënës.461 Gjuha e
fëmijëve nuk është aq e fuqishme sa gjuha e grave, por edhe kjo gjuhë ashtu si gjuha
e grave dallohen me shprehje përkëdheljeje:
-Rothaku, më vran rothakun, o babagjysh!... (Vëll. II, fq. 41); kjo gjuhë është me
shmangie fonetike, shpesh të shfaqur në ndërrimin e fonemës –r apo –rr me –l:
-Ç’këlkon këtu ti, o bul i gjatë… u dëgjua përsëri ai zë i hollë fëmie. (Vëll. I, fq.
223); -Ele manalen time do ma malësh ti mua?... i vajti Tili kryetarit të komunes te
këmbët,… (Vëll. II, fq. 243); Bukuleze ke në dolë ti?… dhe iu afrua pranë, që ta
shikonte. (Vëll. II, fq. 244)
461
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Rezyme
Punimi Gjuha e grave dhe variacioni i të folurit popullor në ligjërimin letrar,
trajton veçoritë e të folurit të grave që përfshinë semantikën leksikore dhe kuptimet
e figurshme të përmbajtura në to. Ndarja e këtillë, vetvetiu nënkupton dhe reflekton rrethanat dhe marrëdhëniet në shoqërinë shqiptare, shikuar jo vetëm në krijimtarinë letrare, por edhe në të folurit popullor, duke krijuar kështu variacionin e të
folurit popullor në ligjërimin letrar. Karakteristike janë format dëshirore të urimit,
apo të mallkimit të shqiptuara nga gratë e që kanë fuqi emocionale. Po ashtu dallohen edhe shprehje dhe leksemë e pasur në sqarimin e situatave e të temave që për
burrat shfaqen si tema të ndaluara, p.sh. shtatzënësia, e cila sqarohet nga ana e burrave me terma të bujqësisë, që e bën të folmen e tyre të veçantë e kuptueshme për
ta, derisa gratë kanë një shprehje të figurshme e që krahasohet me proceset e punës
që kryenin ato. Kjo ka të bëjë me çështje të sociolinguistikës, por përfshihen
gjithashtu edhe fushat leksikore e semantike të mbështetura në fushat konceptore,
si p.sh. përdorimi i mbiemrit zi/zezë me funksion emri dhe si stilema me ngjyrime
emocionale.
Gjuha e fëmijëve vështrohet në kontekst të lidhjes që ka me gjuhën e grave duke
mësuar gjuhën dhe të folurit drejtpërdrejt nga nëna.
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HIDAJETE AZIZI

LIGJËRIMI EMOTIV I REALIZUAR ME ANË TË
DERIVIMIT PRAPASHTESOR NË GJUHËN E
FOLUR TË SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË
1. LIGJËRIMI EMOTIV
Gjuha është thesar, një kod me elemente të sistemuara, të cilat folësi i zgjedh
për t’i shprehur jo vetëm mendimet, por edhe ndjenjat e veta të shumta e të holla,
pozitive dhe negative. Për këtë arsye, edhe funksioni emotiv a konotativ, përkrah
atij referencial apo denotativ, është veçuar si një ndër funksionet kryesore të gjuhës.
Madje, disa gjuhëtarë i kanë dhënë rëndësi primare gjuhës emotive subjektive, duke
e vënë edhe mbi gjuhën referenciale objektive.462 Megjithatë, duhet të kihet parasysh fakti se njeriu, para së gjithash, ka nevojë ta njohë realitetin e pastaj t’i shprehë
ndjenjat e veta në lidhje me këtë realitet.
Sidoqoftë, ajo që pa hamendje mund të thuhet është se gjuha emotive është
forcë që ndryshon dhe modifikon gjuhën.
Konceptet dhe kategoritë e ndryshme motive pozitive, ndjenjat e llojllojshme e
delikate, në gjuhën shqipe mund të shprehen në mënyra dhe në nivele të ndryshme.
Në nivel leksikor, me anë të leksikut, në nivel gramatikor, gjegjësisht atë morfologjik, nëpërmjet derivimit, dhe atë sintaksor, nëpërmjet të kombinimit të fjalëve në
togfjalësha. Japim një shembull për të tri nivelet në të cilat dalin në pah emocionet
pozitive të folësit:
- sintaksor: qen i vogël
- leksikor: këlysh, dhe
- morfologjik: qen-ush.
Në nivel leksikor, mënyra më e zakontë për ta realizuar këtë është nëpërmjet
fjalëve të ngjyrosura emocionalisht duke krijuar kështu një kundërvënie ndërmjet

Е. Станкјевич, Емотивниот јазик и неговата лингвистичка интерпретација, МЈ XV, Скопје, 1964, 1-2 ,
f. 103.
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fjalëve asnjanëse: fytyrë, fëmijë, fjalë, flokë e të ngj. dhe fjalëve me ngjyrim emocional: surrat, kalama, carrok, llaf, leshra.463
Në grupin e fjalëve emocionale kemi përfshirë fjalë që shprehin në mënyrë të
drejtpërdrejtë, apo të tërthortë emocione dhe fjalë që shprehin konceptin e së
voglës, sepse të gjithë ne jemi të prirë që të tregojmë simpati dhe dashuri për të
vegjlit, përfshirë këtu jo vetëm fëmijët dhe qeniet e tjera të gjalla, por edhe gjërat e
vogla fizike të realitetit që na rrethon. Fjalë të tilla janë:
- disa grupe fjalësh të cilat kanë ose lehtë marrin ngjyrime emocionale, pozitive
a negative, nëpërmjet metaforës gjuhësore duke u konvencionalizuar si shprehje
metaforike emotive, e që njëherazi paraqesin edhe mënyrën më të zakontë për
shprehjen e emocioneve. Këto mund të jenë:
- fjalë që nënkuptojnë diçka shumë të dashur e të shtrenjtë, diçka
thelbësore për jetën tonë: zemër, shpirt, loçkë, jetë, sy...
- fjalë që emërtojnë shpendë e kafshë: zog, sorkadhe, pëllumb, flutur, gomar,
dhelpër, hajvan, lopë...
- fjalë që emërtojnë lule, drurë e bimë të tjera: zambak, trëndafil, mollë, lis...
- emrat e sendeve që kanë një cilësi të dallueshme: kompjuter, ari, tapë, dru,
dërrasë464...
- disa fjalë përkëdhelëse, me të cilat me përkëdheli, apo me respekt u drejtohemi të dashurve a të afërmve familjarë: apë, lalë, bacë, babëlok, tatëlosh, - për
babanë a për një të afërm më të moshuar; mic, për fëmijën e vogël; bir, voc, çun për djalin; bijë cucë - për vajzën; loke - për gjyshen e të ngj., e që i hasim edhe në
Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe465 dhe date, gaçe, tatë, agë - për babanë; tatë - për
nënën; abë, tatë, dadë, buçe - për motrën; abij, ape, apo, puç, puçi, gaçe, bac, aga për vëllain; hic, mxhovi, myxhevi, lush, cilingoj, carrok, cull, - për fëmijën e vogël;
goc, çun, mejc – për fëmijën e vogël mashkull; voucë, cucë, matkë, goce - për fëmijën e vogël femër; honkonen, anko- për vjehrrën, gjyshen e burrit ose kunatën; agobaba, agababa - për vjehrrin; babaj math, babaplak, babalok, – për gjyshin; nene,
nanaplakë, nane madhe, none dajxhës, nëna e dajës - për gjyshen; date, axhë,
xhakë- për xhaxhain; kejkë, kekë - për motrën e babës dhe të nënës; ape - për më të
mëdhenjtë; kako - për të afërmit e burrit në shenjë nderimi; xhixhë, xhixhi, xhixhie,
nënu – për gruan e xhaxhait ose ndonjë grua tjetër të re e të ngj. të cilat nuk i hasim
në Fjalor por vetëm në gjuhën e folur popullore të shqiptarëve të viseve të
ndryshme të Maqedonisë466.
463

J. Thomaj, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 1974, f. 24.
Po aty, f. 24.
465
Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980.
466
Shembujt i kemi marrë nga:
464
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- shkurtesat: na (për nënën), ba (për babanë)
- pasthirrmat: O! Oh! Ah! etj. Për shembull: Oh shpirti i mamit!
- fjalë që shprehin cilësi: i mirë, i dashur, i keq, torollak si dhe mbiemri i vogël
dhe mbiemra tjerë që shprehin funksione të ngjashme me këta mbiemra, siç janë: i
shkurtër, i njomë, i mitur, i paktë, i lehtë, i hollë e kështu me radhë të cilët, duke iu
bashkangjitur emrit, në të shumtën e rasteve shpreh jo vetëm diçka të vogël, por
edhe të dashur, sepse siç thamë më lartë, koncepti i vogëlsisë zgjon te ne njëkohësisht edhe emocione pozitive.
- fjalë që emërtojnë diçka të vogël: bebe, fëmijë, këlysh...
Burimi më i pasur për të realizuar gjuhën emotive dhe ajo që neve na intereson
më shumë për temën që po e diskutojmë është realizimi i kësaj gjuhe në nivel morfologjik, me anë të prapashtesave të specializuara për të shprehur emocione pozitive
e për të cilat ne do të përdorim termin prapashtesa hipokoristiko-diminutive.

2. DERIVIMI DIMINUTIV DHE HIPOKORISTIK NË GJUHËN SHQIPE
Në gjuhën shqipe, sidomos në atë letrare, kategoria e zvogëlimit dhe e
përkëdheljes e realizuar me anë të derivimit prapashtesor, për dallim nga disa gjuhë
tjera,467 është pak e shprehur.

- studime dialektologjike: Z. Osmani, E folmja shqipe e Prespës, Shkup, 1996; E folmja shqipe e Manastirit dhe e
qarkut të tij, Shkup, 1997; A. Zenku, E folmja e Kërçovës, Jehona XXI Shkup, 1983, 2-3; A. Poloska, Pasuria
leksikore në të folmen e Prespës, Jehona, Shkup, 1987, 1; A. Hamiti, Govorot na Albancite od skopska Crna Gora,
doktorska disertacija, Skopje, 1999; E. Hoxha: E folmja toske e rrethit të Strugës (II), Jehona, Shkup, 1979, 5; F. S.
Reçani, Të folmet shqipe të Pollogut, disertacion doktorature, 1983; H. Ymeri, E folmja shqipe e Karshiakës, Shkup,
1997; M. Ibrahimi, Говорот на Албанците во Прилеп, магистерски труд, Скопје, 1997; Q. Murati, Fjalor i
fjalëve të rralla të përdorura në viset shqiptare të Maqedonisë, Shkup, 2003;
- literaturë folklorike: A. Zenku: Lirika popullore e Kërçovës (1), Jehona, Shkup, 1979, 3; B. Sherifi, Lirika popullore
prespare, Shkup, 1996; I. Krosi, Këngë popullore lirike nga Derveni, Shkup, 1984; Lirika popullore shqiptare në
Maqedoni, Shkup, 1992; F. S. Reçani, Këngë popullore të Gostivarit, Shkup, 1989; M. Lutfiu, Prozë popullore
dibrane, Shkup 1988; M. Ibrahimi, Thesari folklorik shqiptar nga rajoni i Pelagonisë, Shkup, 2003; N. Vinca, Lirika
popullore Shqiptare në regjionin e Stugës, Shkup, 1992;
-informatorë nga: Shkupi me rrethinë: Kushapek, Gullmovë, Bukoviç, Çajlane e Nerez, fshati Sllatinë i Tetovës dhe
fshati Koroshishtë i Strugës.
467
Në gjuhët, si spanjishtja, italishtja, gjermanishtja e sidomos maqedonishtja, prapashtesat zvogëluese e
përkëdhelëse janë të zhvilluara në masë të madhe. Vetëm në maqedonishten letrare hasim mbi 13 prapashtesa, për
të mos i cekur edhe ato në gjuhën e folur të cilat janë në numër edhe më të madh. Shih për këtë: K. Kонески,
зборообразувањето во современиот македонски јазик, Скопје, 1995, f. 68.
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2.1. Inventari i prapashtesave diminutivo-hipokoristike në gjuhën
letrare dhe popullore
Në gjuhën letrare shqipe kjo kategori shprehet kryesisht me prapashtesat:
–z (ë) për gjininë femërore (zogëz, çupëz, folezë, foshnjëz, bulëz, portëz) dhe –
th për gjininë mashkullore (zogth, djalth, ishullth, vëllimth, zëth, syth, topth). Më
rrallë edhe me prapashtesat –ush (babush), -ushkë(fletushkë) dhe –icë (rrugicë).468
Për dallim nga gjuha letrare shqipe, gjuha e folur e shqiptarëve të Maqedonisë
dhe ajo e letërsisë artistike është shumë më e pasur me prapashtesa me kuptim
zvogëlimi dhe përkëdhelie. Gjuha popullore është burim i pasur e i pashtershëm
për të shprehur ndjenjat tona aq të holla e delikate. Është thesar nga i cili populli, si
mjeshtër i vërtetë, nxjerr pasuri sa herë që ka nevojë për të shprehur atë që e ndjen,
sepse, jo çdoherë mund ta bëjë këtë duke u mbështetur vetëm në gjuhën e njësuar
letrare. Mirëpo, arsyeja pse gjuha popullore është më e pasur se gjuha letrare, nuk
është vetëm fantazia e bujshme e popullit për gjetjen e mënyrave të ndryshme për të
shprehur nuanca të holla kuptimore, mundësi të reja, të cilat nuk na i jep gjuha
letrare e njësuar. Një arsye tjetër është edhe kontakti i gjuhës shqipe me gjuhët
fqinje sllave, sidomos me gjuhën maqedonase, në të cilën këto prapashtesa janë të
zhvilluara në masë të madhe. Ky mendim mbështetet jo vetëm në faktin e huazimit
të një numri relativisht të madh të prapashtesave sllave, por së bashku me to,
shpeshherë edhe në huazimin e vetë fjalëve, si psh: sobalkë, vratnejçe, tërkallëz, jazhiçkë, sekiricë, maleçkë, grutkë, troshkë, shargarepkë, agollçe, zhapkë, gollubec,
rabeckë, sharkë, belushkë, beliç, bellço...469
Në gjuhën e folur të shqiptarëve në trevat e Maqedonisë hasim një numër jo të
vogël të prapashtesave emotive. I paraqesim në vazhdim këto prapashtesa duke i
renditur sipas frekuencës së tyre të përdorimit:
Prapashtesa me bazë -k e cila, së bashku me variantet e saja dhe përngjitjet me
prapashtesat e tjera, veçohet nga të gjitha prapashtesat me produktivitetin e vet:

Agalliu et a. l. Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 1995, f. 144.
Për ndikimin sllav në gjuhën shqipe lidhur me prapashtesat hipokoristiko-diminutive shih: V. Dançetoviq,
Sufiksi diminutiv, Prishtinë, 1960; E. Çabej, Studime Gjuhësore III, Prishtinë, 1976; Agalliu et a. l. Gramatika e
gjuhës shqipe I, Tiranë, 1995; A. Полоска, Лексичката интерференција на македонскиот и албанскиот
дијалект во Преспа, магистерска работа, Скопје, 1985; E. Hoxha, E folmja toske e rrethit të Strugës (II), Jehona,
Shkup, 1979, 5.
468
469
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-k: lepurk470; me variantet:
-kë: çupkë, cuckë, nuskë, xhankë, jarankë, djalkë, shotkë, mackë, mushqerkë,
sheqerkë, beckë, ledinkë, pupkë, këpurthkë, syçkë, këpuckë, vëthkë, fustankë,
pelenkë, fletkë, fletorkë, qeskë, shatkë;
-ko: (për emrat e gjinisë mashkullore) dajko, dashko, macko, nënko; si dhe
përngjitjet me prapashtesa tjera:
-çkë: nanuçkë, njëçkë, shamiçkë, tepsiçkë, luçkë, bardhaçkë, kutiçkë, jastëçkë,
krençkë, koriçkë, zoçkë, guguçkë
-uçkë: motruçkë, nanuçkë, halluçkë, tezuçkë, tetuçkë
-içkë: guriçkë, deriçkë, dashuriçkë, koriçkë, kutiçkë, lariçkë
-içkëz: deriçkëz
-uck: derkuck
-ushkë: bebushkë, nanushkë, tezushkë, delushkë, pelushkë, balushkë, lepurushkë, belushkë, demushkë, lëpushkë, fletushkë, magjushkë
-ushkëz: lepurushkëz, bebushkëz
-oshkë: bardhoshkë, baloshkë, laroshkë, latoshkë
-oskë: bardhoskë, baloskë
-ashkë: larashkë, bardhashkë
-cko: bucko
-çko: vëllaçko, buçko
-aleckë: guralecë
-uleckë: murmuleckë
-areshkë: magjareshkë
-ulkë: maculkë, copulkë, pupulkë, shatulkë, motrulkë, qepulkë
-unkë: pupunkë
-ajkë: qepajkë
-alkë: babalkë
-ukle: thanukle
-arake: çuparake
-ulinë: çupulinë
-këz: pupkëz, qupkëz, zoçkëz;
Prapashtesa –c: derc, derrc; me variantet:
-icë: rrugicë, shulicë, trupicë
470
Shembujt janë marrë nga literatura e lartpërmendur dialektologjike dhe folklorike e të folmeve të shqiptarëve të
Maqedonisë, si dhe nga letërsia artistike për fëmijë, e shkruar nga shkrimtarë shqiptarë të Maqedonisë: J. Ademi,
Zëri i lumit po më fton, Shkup, 1994; M. Spahiu, Sytë që shkrepin fëmijëri, Shkup, 1993; R. Zejneli, Ku të pret ai yll,
Shkup; Tregime dhe poezi, Tetovë, 2003; P. Muça-Ziba, Yllkat bisedojnë me meteorë, Shkup, 1994.
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-uc: guc, derrkuc, gjeluc, derrkuc, biruc
-alec: guralec
-avec: pupavec
-çic: guguçic;
Prapashtesa – z: bijëz, çupëz, nënëz, derëz, dritarëz, bangëz, shportëz, shollëz,
bubëlz, zogëz, gushëz, dritëz, hënëz, erëz, këngëz, rrabëz, tokëz, përrallëz, masallëz,
pubëz, cipëz, valëz, ndihmëz, çikëz, pakëz, e njomëz, e hollëz; me variantin:
-zë: hanzë, bletzë, delezë, shtëpizë, mollëzë, folezë, copëzë, kodërzë, cazë,
farezë, njëzë, kuqëzë;
Prapashtesa –ç me variantet:
-çe: birçe, nipçe, xhajçe, dajçe, hallçe, allçe, luçe, gjelçe, vokrriçe, portiçe, tamliçe, gurçe, ntroçe, gjymçe, këmçe, honçe
-iç: shatiç, beliç
-içe: motriçe, shatiçe
-uçe: nanuçe, daduçe, halluçe, tetuçe
-uç: babuç, nanuç;
Prapashtesa –l: pemël, shegël, dockël, pykël, pickël, tutël, ashkël, shekël, vegël;
me variantet:
-le: nusle
-ile: nanile
-ale: çupale, cucale, nusale
-ule: macule, xhishule
-ul: axhul, çapul, babul, xhakul, qakul
-ulinë: çupëlinë;
Prapashtesa -th: zogth, djalth, ishullth, zëth, syth, topth, pipth, djalth, libërth,
katundth, shkopth, pushimth, vegimth;
Prapashtesa –sh me variantet:
-ush-: babush, nanush, dajush, lulush, lepurush, zemrush, miush, qenush,
tetush, qakush
-ushë: gjarpërushë, rrezushë
-ushe: dadushe, bijushe, vajzushe, hallushe, tezushe, loçkushe, shpirtushe
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-ishë: bardhishë
-osh-ë: djalosh, gjelosh, kalosh, balosh, laroshë
-esh: kalesh;
Prapashtesën –ll e kemi hasur vetëm në një shembull: xixëll.
2.2. Përdorimi i prapashtesave diminutivo-hipokoristike me njësi të
ndryshme leksikore
Prapashtesat diminutivo-hipikoristike mund t’u bashkëngjiten njësive të ndryshme leksikore. Më të shpeshtë janë emrat ata që bashkëngjiten me këto lloje
prapashtesash.
Në klasifikimin e bërë të emrave në konkretë dhe abstraktë kemi konstatuar se
emrat konkretë si: çupëz, lepurush, pipth, pemël, mbërtheckë, shatiç, guralec etj.
janë në numër shumë më të madh se emrat abstraktë: ethka, dashuriçkë, këngëz e të
ngj.
Gjithashtu, nga shembujt e grumbulluar kemi vërejtur se emrat e gjinisë femërore: bijëz, shotkë, këmçe, pikël... shumë më lehtë marrin prapashtesa diminutivohipokoristike sesa ato të gjinisë mashkullore: babush, zokth, shatiç, derrkuc, guralec.
Edhe emrat e përveçëm të njerëzve, më shpesh të gjinisë femërore, e më rrallë
ato të gjinisë mashkullore, janë të prirë që të bashkëngjiten me këto lloje prapashtesash: Rronë-Rronushe; Gent-Gentush.
Menjëherë pas emrave, sipas mundësisë për t’u përdorur me prapashtesa diminutivo-hipokoristike, renditen ndajfoljet. Nga llojet e ndryshme të ndajfoljeve,
më të shpeshta janë ato të:
-sasisë apo të kohës: paçkël pickël, pikëz, pikël, farezë cazë, çikëz pakëz, kaqëz,
nitrohëz, ntroçe, pares, pastajza.
Më rrallë se këto, përdoren ndajfoljet e:
-vendit: atejze, këtejze, këteze;
-mënyrës: ngadalëz, kadales, kalimthi, përtinëz, tinëz.
Më rrallë se ndajfoljet e sasisë e të kohës, por më shpesh se ato të vendit e
mënyrës janë rastet kur këto prapashtesa u bashkëngjiten mbiemrave: i vockël, e
bukurëz, e bardhëzë, e njomëz, e hollëz, e kuqëzë...
Kemi raste edhe kur këto prapashtesa u bashkëngjiten edhe numrit një: njëzë,
njëçkë471, dhe dy: dyz472.
471

Në Manastir: Z. Osmani, E folmja shqipe e Manastirit dhe e qarkut të tij, Shkup, 1997.
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2.3. Derivimi i shkallëzuar dhe alternativ
Prapashtesa diminutivo-hipokoristike mund të marrin edhe fjalët që nuk janë
të ngjyrosura emocionalisht apo neutrale, edhe ato që janë të ngjyrosura. Për
shembull:
-fjalë neutrale: shtëpi-shtëpizë
-fjalë të ngjyrosura emocionalisht: zemër-zemrush
Disa nga këto fjalë mund të marrin më shumë se një prapashtesë, të cilat ngjiten njëra pas tjerrës në një njësi të njëjtë leksikore, duke krijuar kështu përshkallëzim të prapashtesave apo derivim të shkallëzuar473 dhe duke arritur një shkallë më
të lartë të kategorisë zvogëlim dhe përkëdhelje:
-lepur – lepurushë – lepurushkë - lepurushkëz
-këpucë – këpuckë – këpuckëz
-mace – macule – maculkë
-derë – deriçkë – deriçkëz
Potencim më i madh i kësaj kategorie arrihet edhe kur emrit, i cili tashmë ka
marrë ngjyrime emocionale, sepse është bashkëngjitur me prapashtesa diminutivohipokoristike, i shtohet një përcaktor, i cili gjithashtu është bashkëngjitur me
prapashtesa të llojit të njëjtë. Ky përcaktor mund të jetë:
-një mbiemër me prapashtesa: doriçkat e vockla, cipëza të hollëza, apo edhe
mbiemri i vogël: shtëpizë e vogël; kaqëz e vogël;
-numëror: njëzë djalkë;
-emër: shportëzë me mollëzë
Këto fjalë, kuptimin e tyre emotiv mund ta shprehin, jo vetëm me shkallëzim
të prapashtesave që ngjiten njëra pas tjetrës, por edhe me prapashtesa të llojeve të
ndryshme duke u krijuar kështu një eptim alternativ:
-fletë-fletëz – fletushkë – fletkë
-nënë-nënëz-nanuçe-nanushkë-nanush
-djalë – djalosh – djalkë – djalth

Në Strugë: E. Hoxha, E folmja toske e rrethit të Strugës (II), Jehona, Shkup, 1979, 5.
Për një derivim të tillë në gjuhën maqedonase shih: Л. Стефановски, Деминутивот во македонскиот јазик,
Славистички студии, Скопје, 2002, 10, f. 467.
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2.4. Fushat e përdorimit
Prapashtesat e lartpërmendura, të cilat përdoren për të krijuar konceptin e
vogëlsisë dhe për t’u dhënë ngjyrime emocionale gjërave të ndryshme nga realiteti
që na rrethon, mund t’i grupojmë në disa tërësi kuptimore:
-prapashtesa që lidhen me emërtimin e njerëzve apo anëtarëve të familjes:
nannuçe, babush, bijëz, birçe, nipçe, bebushkë, vëllaçko, motruçkë, dadushe,
axhul, dajko, tezushkë, gjishule e të ngj.
-me emërtimin e pjesëve të trupit: syçkë, dockël, këmçe, buzëz, gushëz...
-prapashtesa që përdoren për emërtimin e kafshëve: zokth, zoçkëz, maculkë,
lepurush, qenush, gjelçe...
-për emërtimin e sendeve a mjeteve për përdorim të përditshëm:
-vegla pune: shatiç, latoshkë, çapul...
-veshmbathje: fustankë, këmishëz, kundriçka, pelenka, shamiçkë...
-pjesë të shtëpisë (enë, orendi e të ngj.): derëz, deriçkë; tepsiçkë, luçkë, bardhaçkë, gjymçe...
-sende të ndryshme: kutiçkë, jastëçkë, tokëz (tokë për flokë)...
- prapashtesa që shërbejnë për emëtimin e nocioneve që kanë të bëjnë me
natyrën dhe dukuritë natyrore: dritëz, hënëz, erëz, ledinkë, shpatliz, guraleck, krençkë...
Derivimi diminutivo-hipokoristik, në bazë të materialit të grumbulluar, është
treguar më produktiv në fushën e shprehjeve familjare, me të cilat shprehje në
përditshmërinë tonë shprehim respekt ndaj më të mëdhenjve dhe dashuri ndaj më
të vegjëlve. Po aq produktive janë edhe shprehjet me të cilat emërtojmë kafshët.
Shprehjet e fushave të tjera i kemi hasur më rrallë, gjë që mund të rezultojë me
mendimin se ne më shumë kemi nevojë të shprehim ndjenja ndaj njerëzve dhe
qenieve tjera të gjalla se sa ndaj sendeve e gjërave të tjera me të cilat më rrallë
lidhemi emocionalisht.
2.5. Semantika
Prapashtesat në fjalë shqyrtohen si kategori modifikuese nëpërmjet të së cilës
fitohet një përmbajtje e re kualitative-semantike. Në këtë mënyrë përcillet informacion për dimension të vogël, apo për qasje emotive ndaj gjërave që na rrethojnë.
Më lart kemi cekur se në gjuhën shqipe, si edhe në gjuhët e tjera, koncepti
përkëdhelje, në të shumtën e rasteve, nuk mund të shkëputet nga koncepti zvogëlim, nga fakti se gjërat e vogla, duke qenë të dashura dhe të bukura, zgjojnë te ne
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ndjenja pozitive subjektive. Për këtë arsye, edhe në gramatikat e gjuhës shqipe474,
prapashtesat e tilla shqyrtohen si prapashtesa me kuptim zvogëlimi e përkëdhelie.
Mirëpo, jo çdoherë, gjërat e vogla apo përmasat zvogëluese, të shprehura me prapashtesa zvogëlimi, nënkuptojnë edhe gjëra të dashura.
Nga analizat e bëra në materialin e grumbulluar e kemi pasur të vështirë të
bëjmë ndarje praktike midis prapashtesave me kuptim zvogëlimi dhe atyre me
kuptim përkëdhelie. Zakonisht kjo vështirësi mund të zgjidhet me anë të kontekstit.
Aty ku nuk jemi thirrur në kontekst (për shkak të karakterit të materialit të
grumbulluar), në të shumtën e rasteve kemi arritur vetëm të supozojmë se disa prej
tyre më tepër mund të realizohen si shprehje zvogëluese sesa si shprehje motive dhe
anasjelltas. Këto supozime i kemi bërë kryesisht në bazë të kuptimit të fjalëve apo
karakterit të objektit të emërtuar. Sipas kësaj, për disa gjëra, më e zakontë është të
marrin:
-kuptime zvogëluese: dërrasëz (sepse gjërat e tilla zakonisht nuk zgjojnë emocione te ne);
-kuptim të ndërmjetëm, zvogëlues dhe emocional njëkohësisht: zokth, kalush
(sepse ndaj tyre zakonisht shprehim edhe emocione);
-vetëm kuptim emocional: mëmëz (sepse nëna nuk është diçka e vogël, por e
dashur).
Por, edhe fjala dërrasë, që fare nuk lidhet me ndonjë ngjyrim emocional, në
kontekst të caktuar mund të marrë një kuptim të tillë, në një kontekst ku për arsye
të caktuar, folësi mund të ketë pasur lidhje emocionale me atë dërrasë. Madje, edhe
fjalët që fare nuk kanë kuptim mund të marrin konotacione emocionale.475 Pra,
cilat nga këto kuptime dalin në pah më shumë, zvogëlues a përkëdhelës, ose a
realizohen njëkohësisht të dy kuptimet, zakonisht na i zbulon konteksti.
Varësisht nga kuptimi i fjalëve dhe mundësisë së tyre që të përdoren më tepër
në kontekste ku marrin konotacion emocional apo të përdoren vetëm si modifikues
zvogëlimi, kemi bërë grupimin e prapashtesave diminutivo-hipokoristike në disa
kategori të mundshme të kuptimeve të tyre:
a). Kategoria e zvogëlimit të:
- gjërave fizike: degëz, shtëpizë, katundth, libërth...
-gjërave abstrakte: ndihmëz, frikëz, këngëz, ethka, dashuriçkë...
Te fjalët e ndryshme kjo kategori semantike mund të shprehë kuptime të ndryshme. Tek emrat mund të shprehë:
- madhësi të reduktuar, diçka më të vogël se madhësia mesatare.
Agalliu et a. l. Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 1995, f. 144.
Е. Станкјевич, Емотивниот јазик и неговата лингвистичка интерпретација, МЈ XV, Скопје, 1964, 1-2 , f.
103.

474
475

168

STUDIME ALBANOLOGJIKE

Për shembull:
kokërzë, rrabëz (veturë e vogël), copulkë, thërimkë, pemël, xixëll
- gjatësi të reduktuar: masallëz, thupëz, krençkë, trupicë, shkopth
- afat të shkurtër kohor: pushimth, vegimth
- fuqi të reduktuar: zëth
- pjesë të së tërës: misirkë (nga misër, me kuptimin: pupagjel)
- diçka të njomë: pubëz, me variantet: pupavec, pupkë, pupunkë, pupkëz, pupulkë, pipth
- diçka të lehtë: ethka, erëza, valëza
- diçka të paktë: dritëz
- diçka të hollë: cipëz, e holllëz
- diçka të re: hënëz.
E kemi cekur edhe më lart se këto fjalë, dhe të tjera të ngjashme për nga kuptimi që kanë, transmetojnë konceptin i vogël vetëm në kontekste ku nuk marrin
nuanca emocionale. Për shembull, fjala degëz, përveç kuptimit zvogëlues: një degë e
vogël e rënë nga lisi ose edhe një degë e vogël e ndonjë partie politike, mund të ketë
edhe kuptim përkëdhelës: një degë e bukur me lule që neve na zgjon emocione, por
gjithashtu mund të marrë edhe kuptim nënçmues: një degë e vogël partie që nuk
funksionon si duhet.
-Edhe te mbiemrat dhe ndajfoljet mund të jepen kuptime të ngjashme, si për
shembull, mbiemri i vogël me variantet: i vockël, i vokërr, i vocërr, voglak e që
shpreh një madhësi të reduktuar; ndajfoljet e sasisë e të kohës: pakëz, kaqëz, ntroçe,
farezë, cazë, çikëz, nitrohëz, paçkël, pickël, pikëz, pikël që nënkuptojnë afat të shkurtër kohor ose sasi të reduktuar, te ndajfoljet e mënyrës: ngadalëz, kalimthi që
tregojnë intensitet të reduktuar e të ngj., te ndajfoljet e vendit e të kohës: atejze,
këteze, këtejze, parez, pastajza, parthin e që mund të kenë kuptimin: pak më andej,
pak më këndej, pak më herët a pak më vonë.
b) Kategoria zvogëlim me gjasa më të vogla a më të mëdha për përkëdhelje
Fjalët e mëposhtme që emërtojnë enë, sende, pjesë të shtëpisë, vegla pune, perime e të ngj. përdoren më tepër në kontekste ku nuk marrin konotacione të qarta
emotive, prandaj edhe i kemi ndarë nga kategoria zvogëlim dhe i kemi përmbledhur
në këtë kategori, ku megjithatë reflektojnë një nuancë emotive. Të tilla janë fjalët:
luçkë-lugë, magjushkë, magjareshkë- magje; gjymçe- gjym; bardhaçkë-bardhak;
jastëçkë- jastëk, shamiçkë-shami, qeskë-qese, kutiçkë-kuti; koriçkë-koritë; tokëztokë për flokë; deriçkë, derëz-derë, dritarez-dritare, latoshkë-latë, shatulkë, shatiç,
shatiçe, shatkë -shat, guralec, guraleck, guriçkë, gurçe -gur; ledinkë-lendinë,
kodrinë-kodër; pykël-pykë; qepujkë, qepulkë, çepajkë-qepë, kërputhkë-kërpudhë.
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Edhe një grup tjetër të fjalëve e kemi futur në këtë kategori, të cilat për shkak të
kuptimit të tyre dhe duke marrë prapashtesa diminutivo-hipokoristike, shprehin
gjasa më të mëdha për të reflektuar emocione pozitive, sesa grupi i fjalëve të
lartpërmendura. Prapashtesat te këto fjalë marrin më shumë vlera dhe konotacione
emotive, përderisa vlera zvogëluese vjen duke u zbehur. Të tilla janë: shkaponjkëshkabë, bubalkë, bubrajskë-bubë, zhapkë-zhabë, thanukle-thanë, gonxhëz-gonxhe,
grunjëz-gru, kundriçkë-kundër, fustankë-fustan, bangëz-bangë, shportëz-shportë,
fletorkë-fletore.
Janë këto fjalë të cilat emërtojnë kafshë (shpendë, insekte), bimë, veshmbathje
etj., por që zakonisht nuk ngjallin emocione edhe aq të forta si disa fjalë të tjera të
po këtyre fushave që të mund të radhiteshin në grupin e fjalëve emotive. P.sh., një
pëllumb a një flutur do të ngjallte më shumë emocione te ne se sa një shqiponjë a
një zhabë.
c) Kategoria zvogëlim dhe përkëdhelje njëkohësisht
Në këtë kategori i kemi grumbulluar disa fjalë të fushave të ndryshme te të cilat
koncepti i vogël dhe përkëdhelje shkojnë krahas. Në secilën prej tyre mund të
shpaloset koncepti i(e) vogël dhe i(e) dashur:
Emërtime për njerëz: bebush (bebushkë, bebushkëz), motruçkë (motriçe, motrulkë), bijëz, (bijushe), çupkë (çuparake, çupulinë, çupë, çupëz, çupkëz, çupulkë,
çupale), cuckë (cucale), voglush, gjalosh (gjalush), birçe, nipçe (nëjpçe), vashëz
(vajzushe), buçko, (bucko, buco);
Për kafshë: zogëz (zoçkë, zoçkëz, zogël, zokth), bletzë, fluturz, bukëlz, guguçkë
(guguçic), derrkuc (derruck, derc, guc), bretkockë, shotkë, demushkë, lepurushk-ë
(lepurk, lepurush-ë), delushkë (delezë), pelushkë, gugashkë, (gugutkë, gugufkë,
gugufshe), dashko, pajkë, doskë, gjelosh, qenush, miush, kalosh, gjarpërush,
macule, meca (meçka, macko), maguç,
Për dukuri natyrore: hanëz (honçe, honzë, onxë, anxë, anzë, ënëz, ënzë), valëza, erëza, rrezushë, yllka;
Për pemë: shegël, pemëz, mollëz, frutëz, dardhëz;
Për pjesë të trupit: syçkë, doçkë (doçe, doriçkë, dockla, dozgëz), lotka, këmbëz
(këmçe, këmkë, kamëz, komez, këmbale, kambuke), buzëz, gushëz, qafkë, flokëz.
ç) Kategoria përkëdhelje
Në këtë kategori kemi përfshirë fjalë që lidhen vetëm me konceptin përkëdhelje, sepse koncepti i vogël mungon.
Shumica e tyre janë emra me të cilët u drejtohemi me respekt a me dashuri
njerëzve të afërt (sidomos në raportet fëmijë-prindër dhe në raportet e të dashuruarve):
170

STUDIME ALBANOLOGJIKE

-zemrush-e, shpirtush-e, loçkush-e, xhankë, babush, (babuç, buç, babul), nënëz
(nanush-e, nanuç-e, nanuçkë, nano, nuç-e, nënko), vëllaçko, motruçkë, dadushe
(daduçe, dadije), axhul (xhakul, xhaje), dajçe (dajush, dajko, dajxhul), hallushe
(halluçe, halluçkë, hallçe, allçe, luçe), tezushe (tezuçkë, tetuçkë, tezushkë, tetush,
tetuçe), nuskë (nusale), xhishule, qakul, (qakush);
-Verëzë (në kontekst: dita e verëzës, d.m.th. ditë e një vere të dashur e jo e një
vere të shkurtër),
-Ditëz (në kontekst: ç’u zun një ditëzaj, një çupëzë dhe një çun... Kontekst i cili
flet për botën e fëmijëve, e cila si e tillë, është e dashur për ne, prandaj fjala ditë
merr konotacion emotiv e jo zvogëlues, sepse nuk bëhet fjalë për një ditë të
shkurtër. Zakonisht në kontekste të tilla mbizotërojnë shprehje përkëdhelëse e
zvogëluese).
Shembull të ngjashëm gjejmë edhe në një tregim për fëmijë476, ku duke hyrë
prapë në botën e fëmijëve takojmë toponimin: fshati Qershizë... e që reflekton idenë
për një fshat shumë të dashur e të bukur.
-mbiemrat: e bardhëza, krahëshkruarëza, bukureza
-numërori: njëzë (në kontekst: kam njëzë bijë...
që nënkupton: bijë shumë të dashur dhe të vlefshme) e të ngjashme.
Në këtë kategori do të veçojmë edhe një nënkategori që përfshin emra të fituar
nga mbiemra që emërtojnë kafshë sipas cilësive, zakonisht sipas ngjyrës që kanë:
balosh, balushkë, belushkë, beckë, bardhishë, bardhoshë, baloshe, beliç, bizol,
balushkë, arapkë, karabashkë, kalesh, lariskë, larushkë, larushë, lariçka, larashka,
laroshe, laskër, larëzë, murmuleckë etj.
Prapashtesat emotive, përveç emocioneve pozitive, mund të shprehin edhe
emocione negative a keqësuese. Për shembull, fjalët libërth, fletushkë etj. njëkohësisht mund të shprehin:
-vetëm zvogëlim: libër, fletë të vogël
-zvogëlim dhe përkëdhelje: libër, fletë të vogël dhe të dashur për neve
-zvogëlim dhe nënçmim: libër, fletë e vogël dhe e pavlefshme, e mbushur me
shkarravina.
Sipas shembujve konstatojmë se prapashtesat me kuptim përkëdhelie ose
zvogëlimi në këto raste, jo vetëm që krijojnë polisemi: zvogëlim – përkëdhelje nënçmim, por edhe antonimi: përkëdhelje - nënçmim.
Kemi hasur edhe disa fjalë, të cilat vetëm formalisht përdoren me prapashtesa
zvogëlimi e përkëdhelie e jo edhe kuptimisht. Këto janë disa formime477 që me
përbërjen e tyre leksikore nuk shprehin as zvogëlim as emocion, por që kanë dalë
R. Zejneli, Tregime dhe poezi, Tetovë 2003, f. 64.
Agalliu et a. l. Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 1995, f. 144.
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në bazë të përngjasimit me sendet që shënon tema fjalëformuese. Këto fjalë kanë
kuptim leksikor të ndryshëm nga ai i fjalës prej së cilës janë formuar. P.sh. mollëznuk e ka kuptimin e mollës së vogël, por pjesës së ngritur të faqes në formë të
mollës, d. m. th mollëzat e faqeve; qiellzë- pjesë e epërme e gojës; dorëza, dorashkaveshje për duar në formë dore a pjesë e parmendës; këmbëz-pjesë e pushkës a e
vekut; gishtkë- mjet që vihet në maje të gishtit për të qepur; qershigël, qershizëshkurre në formë të qershisë; pikël- kokrra që bie nga gëzhoja e gështenjës etj.
2.6. Emrat e përveçëm
Ekzistojnë mënyra të ndryshme me ndihmën e të cilave emrat e përveçëm
marrin ngjyrim emocional. Njëra ndër mënyrat, të cilat i kemi përmendur edhe më
lart, është mënyra analitike e të shprehurit, duke u bashkangjitur atyre fjalë
përkëdhelëse a respektuese: lala Agron, baci Bekim, si dhe mënyra sintetike me anë
të reduktimit të këtyre emrave: Goni nga Agron, Dini apo Salo nga Salajdin…
Reduktimi mund të shkojë edhe deri në një shkronjë: Agron - Goni – G.
Mënyra tjetër për të cilën ne po flasim këtu është përdorimi i emrave të
përveçëm me prapashtesa emotive a zvogëluese. Shikuar nga ky aspekt, kemi bërë
klasifikimin e këtyre emrave në dy grupe:
a)Emra të përveçëm që si të tillë figurojnë me prapashtesa emotive: -z, -k, -sh.
P.sh. Njomëz, Yllëz, Yllkë, Diellëz, Bulëz, Mirushe e të ngj., por te të cilët këto
prapashtesa nuk kanë funksion emotiv, prandaj edhe llogariten si emra pa ngjyrime
emocionale.
b)Emra që gjatë përdorimit marrin prapashtesa emotive (më shpesh -sh, -z, -k)
për qëllime emotive: Gentush nga Gent, Dritëz nga Dritë, Rronkë nga Rronë
Prapashtesa (zakonisht prapashtesën -k) marrin edhe emrat e reduktuar: Fatka
nga Fata, Minka nga Mine..
Edhe emrat e përveçëm, si ata të përgjithshëm, krijojnë eptim alternativ:
- Rronë-Rronkë-Rronushkë-Rronëz- Rronçe dhe të shkallëzuar:
- Rronë-Rronushë-Rronushkë-Rronushkëz
Nga shembujt e shqyrtuar, kemi ardhur në konstatimin se emrat e përveçëm të
gjinisë femërore me prapashtesa përkëdhelie e zvogëlimi janë më të shpeshtë se
emrat e gjinisë mashkullore.
2.7. Përhapja regjionale e prapashtesave
Nga shembujt e shqyrtuar kemi nxjerrë konstatimin se prapashtesat emotive e
zvogëluese më së shumti përdoren në rajonet e Strugës, Prespës, Manastirit, Kërçovës e duke u zvogëluar frekuenca e përdorimit në rajonet e Krushevës, Tetovës,
Dibrës, Prilepit, Gostivarit, Kumanovës e Shkupit.
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Nga aspekti social, ligjërimin emotiv, përfshirë këtu edhe format zvogëluese, e
hasim më shumë në ligjërimin e gjinisë femërore sesa në atë të gjinisë mashkullore478, për çka mund të numërojmë disa arsye: femrat nga natyra janë më të ndjeshme dhe më shumë kontaktojnë me fëmijë, e ky kontakt nënkupton mbrojtje,
ngrohtësi e llastim, sepse ata kanë nevojë për përkëdhelje dhe për dashurinë tonë.
Këtë ligjërim, gjithashtu e hasim shpesh në gjuhën e fëmijëve për dallim nga gjuha e
të rriturve. Edhe atëherë kur e hasim në gjuhën e të rriturve, kjo ndodh më shpesh
në kontekste ku të rriturit u drejtohen fëmijëve479.

478

Këtë na e vërtetojnë informatoret e krahinave të ndryshme, të cilat, në masë më të madhe, i përdorin format
zvogëluese dhe emotive sesa informatorët.
479
Këtë konstatim e kemi arritur, duke u mbështetur në letërsinë artistike për fëmije, e cila në vete ngërthen numër
të madh të shprehjeve emotive të realizuara me anë të ligjërimit të të rriturve drejtuar fëmijëve, apo edhe ligjërimit
të vet fëmijëve në komunikimin mes tyre, gjë që e bën të dallohet në masë të madhe nga letërsia për të rritur.
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Rezyme
Prapashtesat diminutivo-hipokoristike, në shumë gjuhë, paraqesin burimin më
të pasur për realizimin e ligjërimit emotiv.
Gjuha letrare shqipe është mjaft e varfër nga ky këndvështrim (me vetëm dy
prapashtesa: -z(ë) dhe –th). Për dallim nga gjuha letrare, gjuha popullore e shqiptarëve të Maqedonisë, e cila nën ndikimin e gjuhës maqedonase është zhvilluar
bukur shumë në këtë drejtim (me çka numri i prapashtesave së bashku me variantet
e tyre ka arritur rreth pesëdhjetë). Këto prapashtesa u bashkëngjiten emrave (përfshirë këtu edhe emrat e përveçëm), mbiemrave, numërorëve e ndajfoljeve, duke
shprehur, herë konceptin e zvogëlimit, e herë konceptin e përkëdheljes, ose të dyja
konceptet njëherazi.
Nga materiali i grumbulluar kemi konstatuar se këto prapashtesa vijnë më
shumë në shprehje në të folmet shqipe të rajonet e Strugës, Prespës, Manastirit e
Kërçovës.
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LETËRSI
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REXHEP QOSJA

ROLI I PËRKTHIMEVE
NË ZHVILLIMIN HISTORIK
TË LETËRSISË SHQIPE
KUR MUNGON HISTORIA E PËRKTHIMEVE
Ka një gjysmë shekulli që kur historianë të letërsisë evropiane ankoheshin se në
asnjërën nga letërsitë kombëtare në Evropë nuk kishte “punime fundamentale nga
historia e përkthimeve, megjithëse pa trajtimin historiko-letrar të këtij tipi ende të
pastudiuar të krijimtarisë letrare, historia e letërsisë mbetet e mangët”.480
Çka mund të themi ne për këtë çështje?
Mund të themi se gjysmë shekulli pas botimit të veprës në të cilën është theksuar mendimi i cituar, ne nuk kemi fare teori të përkthimeve, kemi fare pak trajtesa,
studime a monografi për përkthimet e mëhershme dhe pothuajse aspak vështrime
ditore për përkthimet e shumta që bëhen sot!
Për një histori të përkthimeve në gjuhën shqipe as nuk është bërë fjalë ndonjëherë, as nuk bëhet fjalë sot.
E historia e përkthimeve është një shkencë shumë e rëndësishme dhe është
shumë e rëndësishme për dy arsye: e para, është e rëndësishme për studimin e gjuhës në të cilën bëhen përkthimet, për studimin e historisë së saj, të zhvillimit të saj,
të pasurimit të saj me fjalë e me trajta morfologjike të reja dhe, e dyta, është e rëndësishme për studimin e letërsisë kombëtare, të procesit të zhvillimit të saj, të
rrymave dhe drejtimeve të saj, të stileve dhe teknikave të saj krijuese.
Përkthimet, si e thonë historianë të tyre, herët më të shpeshta janë faktor i
evolucionit në letërsinë dhe në kulturën në të cilën bëhen.
“Nga aspekti i çdo letërsie të veçantë kombëtare të shikuara, përkthimet janë
faktorë që sjellin llojllojshmëri më të madhe; përkthimet sjellin në stilet dhe në
mënyrën e mendimit të letërsisë e të kulturës në të cilën bëhen impulse që vijnë, ta
themi, prej Hemingueit, Foknerit ose Joneskos dhe kështu i kontribuojnë diferencimit të brendshëm të letërsisë kombëtare.”481
480
481

Jirži Levi, Umjetnost prevodjenja, Svjetlost, Sarajevo, 1982, f. 226
Aty, f. 229

177

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

Arsyet pse nuk kemi as teori të përkthimeve, as histori të përkthimeve dhe pse
studimet e përkthimeve në gjuhën tonë janë të pakta e të vona, pa dyshim, janë të
ndryshme, por arsyeja kryesore është kjo: deri në Luftën e Dytë Botërore është jashtëzakonisht i vogël numri i përkthimeve në gjuhën shqipe.
Për këtë arsye kur flitet për rolin e përkthimeve në procesin e zhvillimit historik të letërsisë shqipe deri në Luftën e Dytë Botërore duhet të njihen jo vetëm ato
pak përkthime që janë bërë, por njëkohësisht duhet të dihen edhe emrat e shkrimtarëve të huaj, që shkrimtarët tanë kanë lexuar, kanë cituar apo vetëm kanë përmendur në krijimtarinë e tyre. Leximi i letërsive të mëdha evropiane në gjuhët në të
cilat janë krijuar ato luan rolin që në krijimtarinë e tyre do të luanin përkthimet.

LETËRSIA E VJETËR DHE PËRKTHIMET
Siç dihet, që nga dokumentet e para të shkrimit të gjuhës shqipe e deri te epoka
e Rilindjes Kombëtare, domethënë për më tepër se katër shekuj kemi fare pak përkthime në gjuhën shqipe. Dhe, ato janë përkthime të librave fetare të bëra për
nevoja fetare, kryesisht nën ndikimin apo me kërkesën e institucioneve fetare të Reformacionit në Vatikan. Disa prej këtyre përkthimeve, sidomos ato që janë bërë
prej autorësh me prirje letrare, sikundër ishin, fjala vjen, Pjetër Budi dhe Pjetër
Bogdani, Muhamet Kyçyku dhe Dalip Frashëri, nuk janë pa vlerë, disa më të paktë
e disa më të dukshme letrare. Por, megjithatë, nuk mund të thuhet se këto përkthime kanë luajtur ndonjë rol në zhvillimin historik të letërsisë shqipe, as që kanë
frymëzuar rryma e drejtime, as që e kanë shpejtuar procesin e zhvillimit historik, as
që e kanë çuar në drejtim të letërsisë evropiane letërsinë shqipe.
Ato ishin përkthime, mbi të gjitha, me rëndësi historike shkrimore në kulturën
e popullit shqiptar.

LETËRSIA E RILINDJES KOMBËTARE DHE PËRKTHIMET
Edhe në epokën e Rilindjes Kombëtare, sidomos në etapën e saj të parë, deri te
Lidhja Shqiptare e Prizrenit, vazhdon përkthimi i librave fetare në gjuhën shqipe,
por, tani, në radhë të parë përkthimi i librave të shenjtë: i Biblës dhe i Kur’anit.
Vetëm nga fundi i epokës së Rilindjes, në gazetat dhe revistat e pakta në gjuhën
shqipe dhe në përmbledhjet e rilindësve botohen disa përkthime a përshtatje
vjershash, fabulash dhe prozash, kryesisht nga letërsia antike greke e romake,
letërsia italiane dhe letërsia franceze. Botimi i ndonjë përkthimi si libër është tejet i
rrallë. Veprimtaria përkthyese si një veprimtari e organizuar dhe e përhershme,
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edhe në epokën e Rilindjes Kombëtare, mbetet institucion kulturor i panjohur në
letërsinë shqipe.
Si atëherë mund të flasim për rolin e letërsisë evropiane në procesin e zhvillimit të letërsisë shqipe? Si mund të flasim për rolin e përkthimeve në letërsinë e
Rilindjes sonë Kombëtare?
Shkrimtarët e Rilindjes sonë Kombëtare kanë ditur më shumë gjuhë të huaja.
Dhe, kanë ditur gjuhë të huaja qoftë pse numri më i madh i tyre kanë jetuar jashtë
atdheut – në kolonitë shqiptare në Itali, në Stamboll, në Bukuresht, në Kairo, në
Sofje, në Selanik, qoftë pse të gjithë ata janë shkolluar në gjuhë të huaja. Njohja e
gjuhëve të huaja, para së gjithash, e italishtes, e frëngjishtes, prej disave nga ata edhe
e gjermanishtes a anglishtes, do t’u bëjë të mundshme atyre t’i lexojnë letërsitë e
mëdha kombëtare evropiane dhe, ashtu, të mos e ndjejnë mungesën e përkthimeve.
Shkrimtarët që kanë çmuar më së shumti ata, prandaj, edhe i kanë cituar apo vetëm
përmendur në shkrimet e tyre të ndryshme – në poezi, në prozë, në shkrime kritike
e në publicistikë, janë: Homeri, Sapfo, Anakreonti, Pindari, Plauti, Lukreci, Katuli,
Virgjili, Horaci, Tibuli, Ovidi, Lukani, Juvenali, Taciti, Plutarku, Dante, Petrarka,
Ariosto, Shekspiri, La Fonteni, Molieri, Volteri, Ruso, Metastazi, Gëte, Lesingu,
Shileri, Uhlandi, Shatobriani, Lamartini, Alfred de Myse, Parini, Gjusti, Monti,
Manconi, Peliko, Porfiri, Edmondo de Amiçis, Bajroni, Mistrali, Foskolo, Leopardi,
Viktor Hygo, e disa të tjerë më pak të rëndësishëm, bashkëkohës të të sipërmendurëve. Emrat e shkrimtarëve evropianë, të përmendur më shpesh se të cituar në
shkrimet e tyre, dëshmojnë se shkrimtarët e Rilindjes sonë Kombëtare më së
shumti kanë çmuar, prandaj edhe kanë lexuar, letërsitë e këtyre epokave e periudhave në historinë e letërsisë evropiane: letërsinë antike greke, letërsinë romake,
letërsinë e Renesansës italiane, Klasicizmin, Iluminizmin dhe Romantizmin.
Mos do të thotë kjo se letërsia e shekujve të shkuar jo vetëm se ishte pjesë e
kulturës së përgjithshme të shkrimtarëve të Rilindjes sonë Kombëtare, por edhe
letërsia që ndikonte fort në prirjet e tyre, në ndjeshmërinë e tyre, prandaj edhe në
strukturën e formacionit letrar që do të ndërtojnë ata? Pa dyshim-po. Nuk mund të
dyshohet se prej këtyre letërsive do të përzgjedheshin edhe veprat që do t’i
përkthenin ata po t’i kishin kushtet që të merreshin edhe me veprimtari përkthyese.

LETËRSIA SHQIPE MIDIS DY LUFTËRAVE BOTËRORE
DHE PËRKTHIMET
Është plotësisht e kuptueshme që në periudhën vijuese, pasromantike të letërsisë shqipe, të shtohet numri i përkthimeve në gjuhën shqipe, numri i shkrimtarëve
të letërsive të ndryshme kombëtare që do t’i lexojnë dhe numri i shkrimtarëve që do
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t’i përmendin në shkrimet e tyre shkrimtarët tanë. Shqipëria është bërë e pavarur.
Shumica e shkrimtarëve janë kthyer në atdhe. Është shtuar shumë numri i gazetave
dhe i revistave në gjuhën shqipe. Janë themeluar shtëpi botuese, sidomos, në vitet e
tridhjeta të shekullit njëzet. Zhvillohet jetë shumë gjallëruese mendore sidomos në
kryeqytetin e shtetit të ri në Tiranë. Ide të reja dhe rryma mendore depërtojnë në
publicistikën shqiptare gjithnjë e më të zhvilluar. Ballafaqohen mendësi të kundërta, të djathta dhe të majta, që nxisin shkrimtarët dhe publicistët për leximin apo,
madje, për përkthimin e veprave në të cilat janë trajtuar ato mendësi. Mund të vërehet se edhe në këtë periudhë të letërsisë shqipe para së gjithash lexohen dhe përkthehen pak a shumë letërsitë e epokave dhe periudhave që janë lexuar edhe prej
shkrimtarëve të Rilindjes Kombëtare. Por, mund të vërehet se lexohen apo, madje,
përkthehen edhe vepra të shkrimtarëve, filozofëve, shkencëtarëve, publicistëve të
pjesës së dytë të shekullit nëntëmbëdhjetë apo të dhjetëvjetëshave të parë të shekullit njëzet: trajtesa dhe sprova të Frojdit, Dyrkemit, Niçes dhe jetëshkrime politike si
jetëshkrimi i Ataturkut dhe jetëshkrimi i Benito Musolinit me parathënie të Ernest
Koliqit! Përpos poezisë së poetëve antikë grekë e romakë, të Renesansës, të Klasicimit e të Romantizmit, tani do të përkthehen edhe vjersha të Bodlerit, të Vërlenit, të
Xhoshue Karduçit, por edhe proza të Prosper Merimesë, Aleksandër Dymas, Selma
Lagerlefit, Mark Tvenit, Gy de Mopasanit, Luigji Pirandelos, Oskar Vajldit, shkrimtareve amerikane Perl Bak dhe Hariet Biçer Stou, Blasko Ibanezit, Ivan Turgenievit,
Çehovit, Rabindranat Tagores, Emilio Salgarit, madje edhe të Maksim Gorkit. E të
tjerëve.
Megjithëse botohen vepra të shkrimtarëve evropianë që kanë jetuar në kohë
më të afërme apo, madje, edhe në kohën midis dy luftërave botërore, bie në sy se,
me përjashtim të poezisë së Bodlerit e Verlenit, nuk përkthehen vepra dhe, madje,
nuk përmenden emra të shkrimtarve modernë. Poezia e Rembos, Stefan Malarmesë, Pol Valerysë, Rainer Maria Rilkes, Tomas Stern Eliotit, Federiko Garsia Lorkës,
Sent Xhon Persit, Pol Elyarit, Gyjom Apolinerit, Ramon Himenezit, Rafael Albertit
dhe proza e Marsel Prustit, Franc Kafkës, Xhems Xhojsit dhe Virxhinia Vulfit
mbesin plotësisht jasht interesimeve letrare të shkrimtarëve tanë midis dy luftërash
botërore.
Pothuaj e kuptueshme.
Zhvillimi shoqëror dhe kulturor, prandaj edhe zhvillimi letrar shqiptar nuk
ishin bashkëkohësuar aq sa të pranoheshin lehtë e shpejtë idetë, temat, pamjet dhe
ndjeshmëria që paraqiteshin në poezinë e në prozën moderne. Mendësia dhe
ndjeshmëria folklorike, tradicionale dhe romantike, ishin edhe më tej mendësi dhe
ndjeshmëri mbizotëruese në jetën kombëtare shqiptare.
Por, megjithatë, veprat që përkthehen dhe veprat që lexohen në vitet ndërmjet
dy luftërave botërore dhe, sidomos, gjatë Luftës së Dytë Botërore mund të supozo180
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het se, pak a shumë, ndikojnë në shpejtimin e procesit të zhvillimit të letërsisë shqipe, duke ia afruar atë sadopak më shumë se letërsia e Rilindjes Kombëtare procesit
të zhvillimit të letërsisë evropiane, domethënë procesit të zhvillimit të letërsive të
mëdha evropiane – franceze, italiane, angleze, gjermane dhe spanjolle.

LETËRSIA E SOTME DHE PËRKTHIMET
Pas Luftës së Dytë Botërore do të bëhen shumë përkthime në gjuhën shqipe.
Vepritmaria përkthyese, tani, është veprimtari kulturore e organizuar dhe e
institucionalizuar, që financohet prej institucioneve shtetërore. Në këtë kohë bëhen
përkthime jo vetëm prej letërsive të mëdha evropiane – prej letërsisë antike greke e
romake, prej letërsisë së Renesansës, prej letërsisë së Klasicizmit e të Ilumnizmit,
prej Letërsisë së Romantizmit e të Realizmit, por edhe prej letërsive të popujve të
vegjël evropianë dhe prej letërsive të kontinenteve të tjera. Meqenëse letërsisë botërore i kushtohet shumë kujdes në plan-programet e gjuhës e të letërsisë, shtëpitë
botuese, të cilat janë të financuara prej shtetit, janë të obliguara t’i kushtojnë kujdes
përkthimit dhe botimit të veprave që janë në ato plan-programe.
Si në Shqipërinë shtetërore, ashtu edhe në Kosovë, politika dhe ideologjia sunduese do të ndikojnë shumë, në Shqipëri pothuaj përcaktueshëm, në politikën e
përkthimeve. Me kritere, që nuk mund të quhen se janë në kundërshtim me ideologjinë e doktrinës së realizmit socialist, në shtëpitë botuese në Shqipërinë shtetërore
do të përzgjedhen veprat që do të përkthehen. Këto kritere nuk do të bëhen pengesë
që të botohen vepra të shkrimtarëve të mëdhenj botërorë – të Eskilit, Sofokliut,
Euripidit, Lukrecit, Ovidit, Virgjilit, Dantes, Petrarkës, Ariostos, Shekspirit, Servantesit, Volterit, Rusoit, Rasinit, Kornejt, Molierit, Rablesë, Viktor Hygosë, Lamartinit, Shatobrianit, Pushkinit, Balzakut, Floberit, Mopasanit, Emil Zolas, Tolstojt,
Turgenievit, Gogolit, Gëtes, Shilerit, Çarls Dikensit, Teodor Drajzerit e shumë e
shumë të tjerëve. Përkthyes të tyre do të jenë poetë, prozatorë, publicistë e gjuhëtarë
të njohur, të shkolluar në botën e huaj, kryesisht, në Itali, në Austri, në Francë, që
njihnin përmrekulli jo vetëm gjuhën amëtare në të cilën bëheshin përkthimet, por
edhe gjuhët prej të cilave i bënin përkthimet. Nuk është e çuditshme, prandaj, pse
përkthimet e tyre do të mbesin shembull i përkthimit në historinë e përkthimeve në
gjuhën shqipe deri sot.
Kriteret e doktrinës së realizmit socialist, ndërkaq, do të bëhen pengesë që në
shtëpitë botuese në Shqipërinë shtetërore të përkthehet letërsia moderne. Përkthimi
i veprave të kësaj letërsie pengohej për shkaqe politike, ideologjike dhe si, thuhej,
pedagogjike. Në të vërtetë ajo zhvlerësohej ideologjikisht dhe gjoja teorikisht si
letërsi dekadente, e sunduar prej subjektivizmit, racionalizmit, pesimizmit, psikolo-
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gjizmit, kundërhumanizmit, formalizmit, në përgjithësi prej karakterit reaksionar!
Veprat e Bodlerit, Marsel Prustit, Franc Kafkës, Xhems Xhojsit, Viljem Foknerit,
Alber Kamysë, Zhan-Pol Sartrit, Alen Rob Grijesë, Mishel Bytorit, Natali Sarotit,
dhe shumë e shumë shkrimtarëve të tjerë bashkëkohorë, që quheshin modernistë,
ishin të ndaluara jo vetëm për përkthim, por edhe për lexim. Ato nuk mund të
importoheshin dhe ato po të gjendeshin në biblioteka, nuk mund t’u jepeshin
lexuesve!
Në Kosovë, realizmi socialist nuk ishte doktrinë sunduese në krijimtarinë artistike dhe shkencore, por edhe në Kosovë politika zyrtare, kur më pak e kur më
shumë, ndikonte në politikën e përkthimeve të shtëpive botuese. Prej tyre kërkohej
që të botojnë sa më shumë vepra letrare e shkencore të kombeve e të kombësive të
Jugosllavisë, por edhe të letërsive të vendeve të painkuadruara me të cilat Jugosllavia përbënte një si bllok politik. Në Kosovë do të botohen po thuaj të gjitha përkthimet e shkrimtarëve botërore që ishin botuar në Shqipërinë shtetërore plus një numër përkthimesh që në shtëpitë botuese në Tiranë nuk ishin botuar. Por, letërsia
moderne nuk do të jetë e përkthyer sa do të ishte e nevojshme as në Kosovë
megjithëse arsyet e përkthimit të paktë të veprave moderne dhe avangarde në Kosovë nuk ishin ato arsyet që në Shqipëri e pengonin plotësisht përkthimin dhe botimin e tyre. Arsyet këtu ishin të tjera. E para, mjetet e lejuara prej institucioneve
shtetërore për veprimtarinë përkthyese në masë të madhe do të shpenzohen për
përkthimin dhe botimin e veprave nga letërsitë e kombeve e të kombësive të Jugosllavisë dhe, e dyta, letërsia moderne nuk ishte e njohur mirë as në Kosovë. Përpos
prej republikave të Jugosllavisë, në Kosovë institucionalisht nuk importoheshin
libra, gazeta e revista prej shteteve të tjera, përpos, me një sërë kufizimesh, prej
Shqipërisë.
Megjithëse kjo letërsi nuk ishte as e përkthyer sa do të duhej dhe as e njohur
mirë në rrethet krijuese, sot mund të flasim për një ndikim të letërsisë moderne në
letërsinë shqipe në Kosovë, në mënyrë të veçantë në poezinë shqipe në Kosovë.
Dhe, ky ndikim i letërsisë moderne në letërsinë shqipe në Kosovë do të vijë përmes
letërsive kombëtare, para së gjithash serbe, kroate dhe boshnjake, në të cilat ishte i
fortë ndikimi i letërsisë moderne, dhe avangarde, evropiane. Në sajë të këtij ndikimi të drejtpërdrejtë dhe të ndërmjetuar të letërsisë moderne evropiane në letërsinë
shqipe në Kosovë, sidomos, pas viteve të ’70 të shekullit të kaluar, shpjetohet procesi i zhvillimit të letërsisë shqipe, sillen në të rryma, stile dhe teknika të reja krijuese,
që më pak a më shumë e përshpejtojnë procesin e zhvillimit dhe të evropeizimit të
saj.
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LETËRSIA SHQIPE PAS RËNIES SË KOMUNIZMIT
DHE PËRKTHIMET
Pas rënies së komunizmit në Shqipërinë shtetërore, në Kosovë dhe në Maqedoni shtohet shumë numri i shtëpive botuese. Shtohet numri i gazetave dhe i revistave. Shtohet numri i radiove dhe i televizioneve. Marrëveshja politike, letrare,
artistike dhe shkencore me botën është e liruar prej pengesave, që i viheshin në kohën e komunizmit. Është e kuptueshme, prandaj, pse në këtë kohë shtohet jashtëzakonisht shumë numri i përkthimeve nga letërsitë evropiane, nga letërsia amerikane
dhe nga letërsitë latinoamerikane. Ribotohen përkthimet e veprave klasike të
letërsisë botërore dhe bëhen përkthime të reja të traditës letrare evropiane dhe, pak
a shumë, amerikane. Letërsia moderne, ndërkaq, nuk do të jetë më shumë e përkthyer se sa në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar në Kosovë. Me përkthimin e
disa prozave të Kafkës, të Xhojsit, të Virxhinia Vulfit, të Samuel Beketit, të Markesit, të Gynter Grasit, të Umberto Ekos, të Natali Sarotit e Mishel Bytorit nuk
mund të thuhet se plotësohet nevoja letrare për njohjen e letërsisë moderne në jetën
tonë mendore. Arsyet kryesore pse shtëpitë tona botuese sadopak ngurrojnë për
botimin e veprave moderne dhe, tani, postmoderne, është interesimi edhe më tej i
vogël i lexuesve për këta tipa të letërsisë.
Pavarësisht pse komercializmi në masë të madhe po ndikon në politikën tonë
botuese, dhe, rrjedhimisht, në ploitikën e përkthimeve, mund të thuhet se roli i
përkthimeve dhe i marrëveshjeve të papenguara me botën sot është më i madh dhe
më i gjithanshëm se kurrë në historinë e letërsisë shqipe.
Në sajë të këtyre përkthimeve dhe në sajë të këtyre marrëveshjeve po rritet përvoja jonë krijuese, po qarkullojnë ide të reja në jetën tonë mendore, po përvetësohen prirje, stile, teknika të reja krijuese, po përshpejtohet ritmi i zhvillimit të
letërsisë shqipe dhe i artit shqiptar në përgjithësi.
Bota është gjithnjë e më e pranishme në jetën tonë shpirtërore.
Por, cili do të jetë fati i Vatrës sonë në Botën e sotme mbetet për t’u parë.
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EDIBE SELIMI - OSMANI

GJARPRI NË MITOLOGJINË
POPULLORE TË SHQIPTARËVE
TË MAQEDONISË
Mendimi mitologjik zë vend në gjithë orientimin njerëzor. Andaj, në këtë rrjedhë, studiuesit e ndryshëm konstatuan se bota e pasur mitologjike e një populli
është dëshmia më e mirë e tij për të vërtetuar lashtësinë e tij482. Mitologjia shqiptare
lirisht mund të themi se është, me të vërtetë, një burim i pashtershëm. Kjo fushë e
gjerë e kulturës shqiptare është e lashtë sa edhe vetë populli.
Në mitologjinë popullore ndër shqiptarët e Maqedonisë, ashtu si dhe te popuj
të tjerë indoevropianë, ka disa qenie për të cilat është besuar ndër shekuj se kanë
pasur atribute të mbinatyrshme, si: peshku, bretkosa, urithi, bukla, por më i veçanti
dhe më me interes është kulti i gjarprit. Këto janë simbole të zonës tokësore, kurse
zogjtë, si: qyqja, hutini, lejleku, sorra e tjerë, janë përfaqësues të zonës qiellore.
Tek ilirët gjarpri është simbol i mençurisë, i së keqes, shëndetit, pjellshmërisë.
Gjarpri ka zënë vend pothuajse primar. Besimi në të ishte aq i madh saqë arriti në
kult, siç na shkruan Aleksandër Stipçeviq483.

DISA EMËRTIME DHE LLOJE TË GJARPËRINJVE
Gjatë hulumtimeve të bëra në terren vërejmë se llojet e gjarpërinjve njihen me
një emër gjarpër, por ka raste kur ata shfaqen me emërtime të ndryshme si çapari trupin e ka brezor me ngjyrë të murrme dhe të verdhë. Xharpni i shullonit - identik
me kobrën e ka helmin shumë të fortë që rri nëpër shullëre ku nuk ka ujë. Shigjetulla - lloj gjarpri që kërcen. Frengjija- lloj gjarpri që rritet në malet e thata dhe
thuhet se, herë pas here, fluturon. Bolla pjakë - e cila ka flokë, populli e quan kulçedër. Bolla e stonit- zakonisht rri në bjeshkë, ka ngjyrë hiri dhe me pika të verdha
është e rrezikshme. Kurse lloji tjetër i bollës që rri afër stanit, është e zezë dhe nuk
është e rrezikshme.484 Lloji i gjarprit bullari prej para Shëngjergjit deri në ditët e
482

Mark Tirta, Mitologjia popullore shqiptare - Gjurmë lashtësie shkencore dhe jeta, nr. 5, Tiranë, 1987, f. 24
Simbolet e kultit te ilirët, Aleksandër Stipçeviq, Rilindja, Prishtinë, 1983, faq. 48-60.
484
Shënuam në fshatrat: Sellcë, Vicë, Shipkovicë të Tetovës.
483
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ftohta të vjeshtës, është helmues, i sulmon si njerëzit ashtu edhe kafshët. Nëse
bullari e pickon me thimth ndonjë person, ai është i detyruar që gjatë vitit të bëhet
nun (kumbar), i merr flokët fëmijës ditën e Shëngjergjit, ku besohet se në të ardhmen as fëmijën e as kumbarin nuk do t’i sulmojnë gjarpërinjtë.
Jashtë kësaj periode kohore njerëzit i afrohen bullarit dhe e prekin, ngase ai
nuk sheh dhe nuk lëviz, me një fjalë bën një gjumë të gjatë485. Bizele - lloj gjarpri për
të cilin nuk kemi të dhëna se si duket486.
Picinok - lloj gjarpri në fshatin Çellopek, Tetovë, gjarpër uji, ka ngjyrë të gjelbër e me pika të verdha dhe është helmues.
Gjarpni i ujtit - gjarpër me ngjyrë të murrme dhe me pika të verdha, i cili strehohet më së shumti nëpër oborret e shtëpive ku kalojnë përroska. Ky lloj gjarpri
është i rrezikshëm.487
Gjarpri i larmë, të cilin vendasit e quajnë Zhalpni shark, në të dominojnë
ngjyrat: e verdhë, e gjelbër dhe pika të zeza. Është i rrezikshëm si për njerëzit ashtu
edhe për kafshët (Reka e Epërme-Gostivar). Nga materiali i vjelë në viset e banuara
me shqiptarë në Maqedoni, kryesisht në fshatrat e Tetovës dhe të Gostivari, dukshëm edhe sot qëndron kulti mitologjik i stërgjyshërve tanë për gjarprin si rojë
familjare dhe të shtëpisë. Gjarpri, apo bolla e shtëpisë, ndalohet rreptësisht të vritet,
sepse qëndron besimi se ishte roja e shtëpisë, e truallit të banimit, për rrjedhojë,
vrasja e tij do të shkaktonte vdekjen e pashmangshme të një pjesëtari të familjes, që
do të thotë se kemi dëshmi faktike edhe të kulturës shpirtërore ilire e jo vetëm
kulturën materiale. Sipas Aleksandër Stipçeviqit, gjarpri është kafshë, e cila me
domethënien e vet të shumëfishtë zë vendin qendror në strukturën religjioze
simbolike. Ai është kafshë toteme dhe kryepar i fisit ilir, simbol i mençurisë, i së
keqes, shëndetit, pjellshmërisë, personifikim i shpirtit të të ndjerit, mbrojtës i vatrës
së shtëpisë e mbi të gjitha kafshë htonike.488

GOJËDHËNA, RITE E BESIME TË PËRHAPURA NË POPULL
Në fshatrat malore Koritë, Strajan, Tërnovë, Padalishtë, Komuna e Gostivarit,
si dhe në fshatrat malore të Tetovës, është i përhapur besimi se nëse gjarpri i
shtëpisë vitet, ai shndërrohet në më shumë bolla, atëherë i pickon njerëzit. Besohet
në popull se çdo themel i shtëpisë e ka gjarprin e vet me karakter të demonit si
padron i shtëpisë. Gjarpri - bolla e shtëpisë - ka ngjyrë të zezë. Ka raste kur natën
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Shënuam në fshatin Llomnicë, Gostivar.
Shënuam në fshatin Bozovcë gjatë ceremonive rituale.
487
Shënuam në fshatrat: Çegran, Forinë, Gotivar.
488
Simbolet e kultit tek ilirët, Aleksandër Stipçeviq, Rilindja, Prishtinë, 1983, faq. 48.
486
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del nga plasat e dyshemesë mbi të cilën anëtarët e familjes flenë, aty rri kutullaç
pranë vatrës ose afër koftorit, pa i sulmuar njerëzit. Gjatë ditës prapë hyn në plasat
e dyshemesë. Si të rriturit ashtu edhe fëmijët nuk frikohen nga ky gjarpër; edhe kur
e shihnin me sy nuk i tregonin njëri-tjetrit, sepse ishte mëkat dhe besohej në të
ardhmen do të kishin pasoja të rënda. Ka raste ku gjarpri i shtëpisë qëndron edhe
në murin e oborrit të ndërtuar me gurë, kasolle e ahure. Nuk mbahet mend ndonjëherë që gjarpri i shtëpisë t’i ketë pickuar fshatarët apo kafshët shtëpiake në ahure,
na thonë banorët e Rekës së Epërme.
Nga brezi i moshuar shënuam se në vitet 1920-1930, një banor i fshatit
Nistrovë (Reka e Epërme), i cili ishte i martuar dhe nuk kishte fëmijë, i moshës 4050-vjeçare (fshatarët duan personi të mbetet anonim), një ditë në javë ulej
këmbëkryq në mes të dhomës me qitap në dorë. Ai bërtiste me zë të lartë shamiron,
shamiron, shamiron, me zhurmë fishkëllyese i mblidhte gjarpërinjtë. Ata zbritnin
nga trenat e shtëpisë që dukeshin, disa hynin nga dritarja dhe dera e dhomës.
Nistrovasi duke fishkëllyer qëndronte me ta afër dy orë. Më të madhin e gjarpërinjve e quante Shamiron. Ai dallohej nga madhësia prej të tjerëve, atë e donte shumë,
sepse gjithnjë i rinte ulur mbi gjunjë, ndërsa të tjerët i hipnin mbi supe. Kur personi
fishkëllente ndjente një kënaqësi shpirtërore. Shpeshherë ai e ndryshonte tingullin e
fishkëllimës, ndërsa gjarpërinjtë përreth tij bënin lëvizje të ndryshme. Personat
okularë na thonë se nistrovasi e kishte shumë vështirë t’i shpërndante gjarpërinjtë
dhe t’i nxirrte nga dhoma. Ai, atëherë, e ndryshonte tingullin e fishkëllimës. Ritmi i
fishkëllimës kur i mblidhte nga ai që i nxirrte nga dhoma dallohej. Personit i
shkonte gjatë kohë duke i larguar, djersitej, bëhej nevrik, i padurueshëm. Nuk
mbahet mend ndonjëherë banori i Nistrovës t’i ketë sulmuar gjarpërinjtë ose në të
kundërtën. Përveç Shamironit, kishte edhe pesë gjarpërinj të tjerë na thonë anëtarët
e ngushtë të familjes. Pasi largoheshin gjarpërinjtë, ai dy-tri ditë ndihej i lodhur, i
rraskapitur, me humor të keq. Të dhëna me interes na jep edhe okulari Ejup Selmani, i lindur 1904 në fshatin Nistrovë, ku edhe jetonte, i cili thotë se burrat e
fshatit kishin frikë të uleshin pranë tij. Kishte rast kur i kujtohej nistrovasit, me
qitap në dorë, i mblidhte gjarpërinjtë. Të gjithë burrat frikoheshim, iknin, ai qeshte
me ne. Edhe në fshatin Sellcë, Tetovë, mbahet mend se mixha Elmaz Saiti në
koliben e Sellcës e ka bartur bollën mbi shpatulla dhe në qafë, e ka ushqyer me bukë
e qumësht, e ka ledhatuar dhe është kujdesur gjithmonë për të.

DISA VEPRIME MAGJIKE PËR T’U MBROJTUR NGA GJARPRI
Në mendimet e shfaqura të njerëzve mbizotëron bindja se nëpërmjet riteve, si
njerëzit ashtu edhe kafshët, do të mbrohen nga gjarpërinjtë. Burrat gjithmonë në
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pjesën e brendshme të plisit kanë ruajtur nga një gjilpërë, nëse rastësisht ndodh t’i
sulmojë gjarpri ata e shponin vendin e pickuar.
Në qoftë se e vret gjarprin, ose e gjen të vrarë, personi e hedh lart, po qe se
gjarpri bie me shpinë në tokë, besohet se së shpejti do të bjerë shi i madh, na thotë
Qamile Selami 78-vjeçare e lindur në fshatin Cerovë, ku edhe jeton. Në Malësinë e
Dervenit, ku gjatë stinës së verës, shpesh mbretëron thatësia e verës, fëmijët tentonin ta gjejnë një gjarpër të mbytur, e tërhiqnin zvarrë deri në përroin e fshatit e
hidhnin me besim se së shpejti të ketë shi.489
Një element mjaft të përhapur ndër shqiptarët e ka vërejtur edhe Mis Edith
Durham, e cila shkruan se gjarprit gjithmonë i duhet prerë koka. Në qoftë se e le të
ngordhur dhe gjarpërinjtë e tjerë e gjejnë para perëndimit të diellit, ata e shërojnë
edhe sikur trupin t’ia kesh bërë copa-copa.490
Flijimi i kësaj kafshe zvarranike htonike, që në mitologjinë shqiptare paraqet
kultin e paraardhësve, mendojmë se edhe me këtë rast i kushtohet atij kulti, në vetë
ceremoninë imitative, me karakter ritual. Është e njohur fuqia e tij në mitologjinë
popullore, si kafshë htonike, e cila mbron dhe sjell pjellshmëri në dy bota.491
Banorët e Sedllarevës dhe Gurgurnicës merren kryesisht me blegtori. Në të
gjitha ceremonitë rituale, femra është në qendër të veprimit.
Ditën e Luleve, ose ditën e Shëngjergjit, po qe se bie shi, në popull besohet se
do të helmohen gjarpërinjtë gjatë vitit. Nëntë ditë para ditës së Verës, sa lind dielli,
plaka e shtëpisë merr me vete dy lloje penjsh të leshtë, të zi e të bardhë. Para derës
së stanit gërmon me dorë tokën. Bën nëntë nyje në penjtë dhe ndërkohë thotë: Da
lidhi për xhonë/ ma m’i kaçën zharpijtë, bollat/, Da lidhi për cullët, / ma m’i kaçin
zharpijtë, bollat. Ajo me ndihmën e grepit tërheq perin e bardhë, e ndan nga i ziu
dhe thotë: “T’zivin e lam /t’bardhin e murëm/. Mendohet në gjarprin e zi. Poashtu
edhe në fshatrat e Dervenit gjatë Ditës së Verës, e zonja e shtëpisë djeg degën e
thanës së zezë, prek me kujdes mu në mes të ballit fëmijët.
Rituali përcillet me zë: Esmirileshi gjoj kupteshi/barkëdrrasa/ kreje kuka/t’ja
farkoj xharpnit dashakeçit…492/ Besohet se nëpërmjet këtij riti do të mbrohen
fëmijët nga gjarpërinjtë, bollat e egërsirat që mund t’i sulmojnë gjatë vitit.
Ditën e Verës lopa, që ka pamje të bukur dhe milet, që të mos merret në sy të
keq lidhet për brirësh me një gjarpër të vrarë që është gjetur në rrugë. Nëse thithet
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Ceremonitë rituale rreth thirrjes së shiut në fshatrat e Komunës së Tetovës, Pollogu nëpër shekuj (Simpozium
shkencor), Tetovë, 1994, f. 100-101.
490
Brenga e Ballkanit dhe vepra të tjera për Shqipërinë dhe shqiptarët , Edith Durham, faq. 111-112
491
A. Stipçeviq, Kultni simboli kod ilira, Sarajevë 1981, f. 48; Ukë Xhemaj, Relikte të kultit të gjarprit në traditën
popullore shqiptare, “Gjurmime albanologjike, Seria folklor dhe etnologji, nr. XIII, 1983, Prishtinë, 1984, f. 27.
492
Rite e besime popullore në viset e Tetovës dhe të Gostivarit, Edibe Selimi-Osmani, Shkup, 1997, f. 45.
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lopa nga bolla e verdhë, dhe i fryhen gjinjtë, atëherë zonja e shtëpisë e mjel kafshën
disa ditë drejt në tokë.
Plaka e shtëpisë kujdeset për ritualet. Ajo me kullosën që e quajnë kullosë
xharpni, prek gjinjtë e kafshëve kur i mjel dhe i fërkon, duke pëshpëritur tri herë
fjalët:”Mës i peje aj i bekoumi, / goj farkoumi, / barkthati, / ju farkoft/ ju faroft, / mës
u pingroft/. Këto fjalë vijnë nga tabuja për të mos ia zënë ngoje emrin e vërtetë
gjarprit. Pas ritualit, kullosën ajo e gropon dhe e mbulon me dhe.493
Tek ilirët gjarpri kish një përhapje shumë të madhe. Gjarpri ishte i lidhur me
kultin e stërgjyshërve dhe me kompleksin magjik-fetar të pjellorisë së tokës e të
gruas.494
Besa me gjarprin është një aspekt i veçantë i këtij kulti.
Kur gratë e shohin gjarprin në rrugë, fushë, apo duke korrë grurin, ato nuk
tentojnë ta vrasin por i drejtohen me fjalë, duke lidhur besë që të mos e sulmojë e as
që tenton femra ta sulmojë. Shqiptojnë me zë tri herë këto fjalë: As mëm nga/ e as
nouk t’ngas/ tej tëkho e oun tiqe/… duke i lëshuar rrugë gjarprit të kalojë.495 Në
fshatin Xhermë, Tetovë, na thonë se nëse gjarpri ta zë rrugën mbyte, nëse ta liron
mos e nga. Gjarprin e bjeshkës nëse e mbyt derisa të perëndoje dielli besohet se nuk
ngordh.
Interpretuesit antikë në Maqedoni kanë vërejtur edhe qytetin e lashtë Elimeje,
ku jetonte fisi Elimiot dhe krahina Elimiote, e cila gjendej buzë lumit Haliakmon në
Maqedoni. Në qytetin e vjetër Elimeje, sot Kozhani, në vitin 1949 janë gjetur varreza të ngjashme me ato të Trebenishtës.496
Në kohën antike edhe më vonë me emrin Enkelej dëshmojnë lidhshmërinë e
“ngjalës” ose “gjarprit”. Nga të dhënat e shënuara në Enchelys dicitur draco a anguillarii seu piscatores, thuhet se fisi Enkelejve dhe krahina e tyre si simbol e kanë
pasur gjarprin. Në afërsi të Enkelejve kanë jetuar Dasaretët. Enkelejtë kanë qenë në
fqinjësi të mirë ose trashëgimtarë të Dasaretëve. Dasaretët kanë jetuar në rend të
parë në veri të bregut të Lihnidës. Straboni është i mendimit se këta janë dy emra që
bëhet fjalë për të njëjtin popull ose për të njëjtin fis.497
Supozojmë se ky toponim qyteti Elimeje ka gjurmë të lashta që ka të bëjë me
kultin e gjarprit dhe kremten e Eremisë.
Në ditën e Eremisë, gratë e moshuara bëjnë rite të shumta që të largohen gjarpërinjtë nga shtëpia e kopshti. Femrat nuk shpojnë me gjilpërë e as i përdorin
493

Po aty, faq. 49
Spiro Kulishiq, Iz stare srpske religije, Beograd, 1970, f. 137 dhe 155-156.
14. Shënuam nga Hanife Selimi, 82-vjeçare, e lindur në fshatin Simnicë të Gostivarit, jeton në Gostivar. Hasije
Aliu, 68-vjeçare, e lindur në fshatin Sërbinovë, Gostivar; dhe Vasfije Ajdini, 72-vjeçare e lindur në fshatin Strajan,
Gostivar.
496
Legenda o kadmu i veze Linhida s Egejom i Jadranom, Petar Lisicar, f. 245-253
497
Strab. VII, 326 Müller ad Ptol. III, l2, 1120.
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kërrabëzat, sepse, sipas besimit popullor, i zë gjarpri. Pra, kjo kremte ka të bëjë më
së shumti me mbeturina të kultit të gjarprit. Natën e Eremisë, plaka e shtëpisë i
udhëzon fëmijët, duke u dhënë mashë e kaci në dorë, që ata të rrotullohen disa herë
rreth shtëpisë dhe të bërtasin: “Elemej, deremej, /Hik boll’ e xharpej…/Gruaja i bie
legenit, ritualin e përcjell me fjalët hik, e boll’ e xharpej/, se t’a mrrejni Elemeja /.
Natën e Eremisë në fshatrat e Dervenit në çdo shtëpi ndizet zjarr. Përndryshe
besohet se gjatë vitit shtëpia do të ketë bolla e gjarpërinj. Femrat e kësaj ane këto
ditë nuk i krehin flokët, se gjatë stinës së verës na zavejtet dëni bollë për dore.498
Siç ndodh edhe te popujt e tjerë të Ballkanit, gjarpri në këtë traditë na paraqitet
i dyzuar, nganjëherë si përbindësh, simbol i së keqes, po në të shumtën e rasteve si
mbrojtës i së mirës, si përkrahës e ndihmës i njerëzve në vështirësi, thotë në një
studim të tij M. Tirta.499 Thuhet në popull se gjarpri një herë në vit e ndërron
lëkurën. Në fshatrat malore të Sharrit, lëkurën e gjarprit të gjetur para Shëngjergjit,
yshtja e përdor për veprime magjike. Ajo e mban lëkurën e gjarprit 40 ditë në ujë.
Ditën e Eremisë, herët në mëngjes, e ngroh ujin në vendin ku fshatarët bëjnë
çerepë. Gjatë ritualit marrin pjesë dy gra të moshuara dhe yshtja. E lajnë gruan që
do të ketë fëmijë me këtë ujë. Duke kryer këtë rit, shpresohet se do të realizohet
dëshira. Pas larjes yshtja thotë: Ishalla e gzon Haxheren zoti i jep coull…Pra, këtu
kemi një lidhje midis kultit të gjarprit dhe gruas.500
Sa i përket lidhjes midis gjarprit dhe pjellorisë së gruas, e gjejmë në një rit
magjik, pa dyshim me origjinë prehistorike i grave ilire që vihet re në fshatin Orman pranë Shkupit. Pikërisht në fillim të pranverës shkohet në gjueti të
gjarpërinjve. Gjarpërinjtë e zënë lëshohen që të zvarriten nëpër tesha të grave të
cilat duan të kenë fëmijë.501
Njerëzit që janë të sëmurë dhe vuajnë nga ethet shpresojnë se do të gjejnë
shërim nga uji ku gjarpri i vrarë ka qëndruar 24 orë. Me të njëjtin ujë lahet personi i
sëmurë.502

YSHTJET DHE VEPRIMET MAGJIKE
Pajtohem me mendimin e dhënë të doc. Todi Dhamo, ndër të tjerat, thotë: Por
nga qindvjeçari i fundit njerëzimi ka përparuar si në fushën e jetës materiale, ashtu
edhe në atë shpirtërore, përkatësish në kulturë e shkencë. Kurse mistikën mitologji498

Rite e besime popullore në viset e Tetovës dhe të Gostivarit, Edibe Selimi-Osmani, Shkup, 1997, f. 46.
Gjarpri në mitologjinë shqiptare, Mark Tirta, “Kultura popullore”, nr. 1, 2, 1997, faq. 17.
500
Veprimi magjik është kryer në prezencë të autores më 3 prill 1996 në fshatin Rakovec, Tetovë, nga yshtja Selime
Hajdari, e lindur më 1931, në fshatin Sellca e Keqe, jeton në Rakovec, Tetovë.
501
M. S. Filipoviq, Kult zmije u okolini Skoplja.
502
Riti u shënua në fshatin Rashë, Shkup, mars 1995.
499
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ke shkenca e ka hedhur poshtë, duke i zbuluar rrënjët e saj në mosdijen e njeriut, në
paaftësinë e tij për t’i kuptuar ligjet e natyrës.503
Sipas të dhënave nga shekulli X, shihet se kisha mjekonte edhe nga kafshimi i
gjarprit. Në raste të tilla, i lënduari, në këtë mënyrë, duhej të pinte ujë të bekuar, në
të cilin më parë e lanin kërmillin. Kështu, ai shërohet nga helmi i gjarprit.504
Në zonat malore të këtyre trojeve etnike, të cilat janë të ndara nga qyteti, vazhdojnë ta ruajnë me plot xhelozi mistikën mitologjike. Edhe sot praktikohet në malësi që, kur e pickonte gjarpri një njeri ose kafshë, menjëherë kërkonin e thërrisnin
ndonjërin që dinte dovanë e gjarprit. Çdo fshat e ka yshtarin ose yshtësen që merret
me yshtje. Personat që i ushtrojnë këto veprimtari nuk na japin kurrfarë të dhënash, me drojë se po të na rrëfejnë nuk do të ishin më në gjendje për ta ushtruar
këtë mjeshtëri. Në fshatin Brodec, Tetovë, në rast se ndodh që kafshën ta helmojë
gjarpri, e zonja e shtëpisë shkon tek yshtësja. Yshtësja, pa e pyetur se për çfarë qëllimi ka ardhur (nuk përmendet emri gjarpër), ajo vetëm ia tregon qimen e kafshës se
çfarë ngjyre ka, p.sh. e kuqe, e zezë dhe me të shpejtë mbyll gojën me dorë. Yshtësja
vazhdon më fjalët:
Dola në shullo,
Tre here fkata me zo,
-He mori bizele,
Pse ma kaçe lopën teme.
Une t’shkela n’bisht,
Tej m’kaçe n’gjisht.
As mali, as pushon,
Salle amëlton.
Yshtësja pështyn tri herë andej, tri herë këndej.505
Sipas informatave të vjela nga informatorë të ndryshëm në viset malore dovaja
ishte e përbërë nga fjalë pa kuptim, pa lidhje. E kishim vështirë që t’i bindim nënat
tona të na tregojnë. Ja si e shënuam:
I
Murni, xhurni/
vete gani, tinani/
vetegani, xhinoni/
vete gani/506

Todi Dhamo, “Fjalor i mitologjisë”, Rilindja, Prishtinë, 1988, f. 137.
Aspekte mitologjike besime e besëtytni, Mark Krasniqi, faq. 128.
505
Riti u krye në prezencë të autores. Myribane Xheladini, 82-vjeçare e lindur në fshatin Brodec, Tetovë, ku edhe
jeton.
506
Esfije Nexhbiu, e lindur më 1937 në fshatin Negishtan, Shkup, jeton në Shkup.
503
504
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II
Allahume hajr e ha
/Hajreme fejr ha/
allahume shereha, sherema/
hej, ha. /507
Yshtja Zenepe Qahili, fshati Bozovcë, Tetovë, jeton në Tetovë, e lindur 1918,
na thotë se, nëse të del gjarpri përpara, që të mbrohesh nga ai shqiptoji fjalët:
T’roj t’bardha,
/troj t’zeza, /
troj t’jeshilta, / ‘
t’roj t’mavefta, /
t’u farkoft, /
t’u gjozhdoft, /
t’u drinoft.
Ajo na këshillon të mos e përmendim emrin gjarpër.

GJARPRI SI ELEMENT DEKORATIV
Si simbol i kultit gjarpri zë vend të rëndësishëm në prodhimet e mjeshtërisë së
artit, rreth të cilit janë krijuar edhe simbole të shumta. Barinjtë e Malësisë së Sharrit
edhe sot e kanë trashëgim nga të parët gdhendjen e kokës së gjarprit. Në grremçin
(kërrlikun) e tyre. Sadri Ymeri, bari nga fshati Brodec, Tetovë, thotë se qysh si
fëmijë e skalitnin gjarprin nëpër shkëmbinj dhe rrasa. Mban mend se lurka e tij në
pjesën e shpinës kishte simbolin e gjarprit. Aty nga vitet 1940-1950 gratë që ecshin
rrugës me peqe në pjesën e përparme e kishin dekor gjarprin.
Në trevën e Pollogut vajzat beqare ditën e Shëngjergjit, nuk i lidhin flokët. Në
flokët e gjata varin aksesorin me simbolin e gjarprit. Aksesori është i punuar me
kujdes nga vajzat me rruaza shumëngjyrëshe të radhitura në penj. Përveç ditës së
Shëngjergjit, ky zbukurim nuk përdoret ditët e tjera. (Fot. 1)
Imagjinata e zhvilluar e femrës, preciziteti dhe shkathtësia e saj kanë mundësuar, përveç thurjeve të ndryshme që bën femra e Rekës së Epërme, ajo me mjeshtri
thur kalçin-çorape me motive të llojllojshme. Nga motivet e shumta që ekzistojnë
dallojmë motivet: poçja, hunoza, bren, zhalpni (gjarpri), peshku e të tjerë. Motivi i
zhalpnit (gjarprit) edhe sot thuret si dekor.
Në periudhën kur në krye të zotërimit ishte Andrea Gropa, nga kjo principatë
u emërtuan edhe monedha në Ohër, që tregon se ishte konsoliduar një principatë

507

Hajrize Miftari e lindur më 1940 në fshatin Studeniçan të Shkupit, jeton në Shkup.
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mjaft e fuqishme me kryeqendër Ohrin. Emblema e Gropajve, që ruhet në muzeun
e qytetit të Peshkopisë, ka simbolin e gjarprit-kuçedrës rreth shqiponjës.508
Në kullat e fshatit Krakornicë, Reka e Epërme, Gostivar, edhe sot ekzistojnë
gjurmë të lashta. Në oborrin e shtëpisë, në murin e derës së oborrit, siç shihet edhe
nga (Foto. 2) në gurë janë të skalitur gjarpëri, hëna dhe ylli. Na thotë pronari i
shtëpisë se atëherë ka qenë 12-vjeçar kur kulla është djegur. Mban mend se ky
fragment më parë ka qenë në kullë - pjesa mbi derën e hyrjes.509 Në një oborr të
shtëpisë, në afërsi të Kuvendit Komunal, Tetovë, gjatë gërmimit për të ndërtuar
shtëpi private, u gjet fragment i terakotës, e cila është afërsisht e shekujve IV-V
p.e.s. Përveç motiveve të tjera, ka edhe motivin e gjarprit. (Fot. 3)
Më shpesh e hasim si përfundim të byzylykëve, ku është dhënë forma e kokës
së gjarprit.
Në fshatin Orashë, Tetovë, në afërsi të kalasë, në gjetjen sipërfaqësore është
gjetur byzylyk bronzi i kohës së hekurit, shekulli VII p. e. s., i cili në të dyja anët ka
kokë gjarpri analoge me atë të Radolishtit, Manastirit, Prilepit dhe Kumanovës.510
(Foto 4)
Etnologu i mirënjohur shqiptar, Mark Tirtja, ka konstatuar se gjarprin e ndeshim si mbrojtës i njerëzve edhe në udhëtimet detare që përfytyrohen si qenie
hyjnore mbrojtëse në anijet ilire.
Me interes për mitologjinë ilire janë edhe simbolet e gjarprit në monedha.
Koleksioni ynë privat ka edhe një medaljon të shekullit XVII-XVIII. (Foto. 5)
Ky medaljon u dhurohej marinarëve që të kenë fat në lundrim. Në avers - fytyra e
medaljonit duken shenjat: Shëngjergji hipur mbi kalin galop me shpatën të drejtuar
poshtë duke e mbytur gjarprin.
Siç dihet, nga tregimet e krishtera se Shën Gjergji vrau gjarprin, që ishte simbol
i paganizmit, për ta siguruar fitoren e krishterimit mbi paganizmin511. (N. Ferri,
Prilog poznavanja ilirske mitologije)14
Koleksioni ynë privat ka edhe monedhën HOMOLION. Rreth vitit 300 para
erës së re. Në avers - fytyrë është koka e heroit Philoctetes me kapelë kronike. Në
revers - shpinë të monedhës është R. OMOLION, gjarpër i mbështjellë në rremb
rrushi në pjesën e epërme512. (Foto 6)

Jaho Brahaj, Emblema shqiptare, Shtëpia Botuese “Lisitan”, Lezhë, f. 66.
Mënyra e jetesës në Rekën e Epërme, Valmira Osmani, botoi “Flaka”, 11. 11. 1995, f. 17.
510
Kalaja e Orashës Sobri, Hafezat Osmani, botoi “Lobu”, Shkup, faq. 40-42.
511
Naser Ferri, Prilog poznavanja ilirske mitologije.
512
Greek coins and their values By David R. Sear”Illyria and central grece, (2094 Homolion (situated at the foot of
Mt. Homole), f. 202, 15.
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KONOTACIONI MITIK NË FOLKLOR
Konotacioni mitik vihet re edhe te këngët folklorike të shënuara në këto vise.
Kundërvënia vjehërr-nuse, shprehje e konfliktit ndërmjet përfaqësuesve të dy
brezave të ndryshëm zë vend edhe në lirikën e kësaj ane, citojmë: Kur mi pejtën
shoçet motër, / si më ishte vjera? /-Si xharpni kular xhi më rej te dera/-Kur më pejtën
shoçet motër, /si mi ishte burri? / si xharpni shullonit motër/ xhi mi rej ke muri.513
Gjarpri, si figurë mitologjike me burim pagan, shfaqet edhe në eposin e krëshnikëve. Ja ç’këndon rapsodi shqiptar i anës së Tetovës: /A po ngjoni shtatë çikat e
mija/ju do të vesheni mirë do të mbatheni, / E do t’dilni n’atë shullo/do ta zini ni
xharpën sulloni/ do t’ja çitni turkit n’xhi/Ka po e kaçën sherbet jo bo/.. -More babë
ç’paske konë budall…/turki i vdekët nuk bohet i xhallë.514
Në të njëjtën vepër, sipas shënimit të mbledhësit të këngët legjendare, e ndeshim këngën e Isen begut: Ka po e pin tamblin e valët/ Se ni xharpën pi goje i kish
dalë/ athere nusja çka po ban/ Ni shtagë n’dorë e paska marrë/Bash në krye xharpnit
po i mshon /Atherë Begin po e shliron.
Nuk mungojnë edhe përrallat e shumta, e sidomos është mjaft e përhapur përralla
popullore Couca e mbretit martohet me xharpnin. Vajza e mbretit dashurohet në një
djalë i cili ka qenë shumë i bukur. Ai ditën ka qenë njeri kurse natën e ka veshur
lëkurën e gjarprit dhe është shndërruar në gjarpër. Nëna e vajzës ia hedh lëkurën në
zjarr, atëherë djali-gjarpër vdes. Me interes studimi është edhe përralla Couca xharpën.
Vajza më e bukur e fshatit gjatë ditës rri e fshehur në lëkurë të gjarprit, por kur bëhet
një dasmë e madhe në fshat, ajo kërkon ndihmë prej gjarpërinjve, vishet me rrobat më
të bukura dhe shkon në dasmë. Përpara se të kthehet në shtëpi i bie këpuca në një
përrua, e gjen djali i mbretit këpucën dhe tenton ta gjejë pronaren, së cilës do t’i binte
tamam këpuca. Vajza – gjarpër dëgjon. Del nga lëkura, i del para djalit të mbretit. Kur e
provon këpucën ajo i bie tamam, atëherë ai martohet me të. Kur ia sheh lëkurën, vajza
tenton të kthehet në lëkurë, e merr lëkurën dhe dëshiron ta zhdukë. Vajza, me ndihmën
e gjarpërinjve, e sulmon djalin e mbretit dhe ai vdes.
Është me interes të shënohet se fjala gjarpër përdoret si emër vetjak për femrat me
kuptim figurativ, për të treguar gruan apo vajzën e shkathët, të rreptë e të bukur, si për
shembull: Punonte si xharpën, xharpën shulloni osht mës e nga. Osht si xharpni, me e
prek n’bisht, t’ka\ën n’gisht.
Ekziston edhe një numër bukur i madh i nëmave, por ne do t’i veçojmë disa nga
to: Xharpni t’\ukt për goje. (Vranjovcë, Gostivar) Xharpnijt ta hongshin troupin ishalla.
(Nigishtan-Shkup) Disa thënie: Si xharpën bon. (Senokos, Gostivar) Me ja pre krejën si
t’xharpnit e ka, prap i del qetër. (fshati Nerez i Shkupit).
513
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Lirika popullore në trevat e Tetovës dhe Gostivarit I, Shkup, 1995, faq. 189
Epikë popullore shqiptare, mbledhur në Tetovë, Gostivar me rrethinë, Hafezat Osmani, Shkup, 1999, f. 179-181.
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Rezyme
Duke përfunduar, them se shqiptarët e kësaj ane, ata që jetojnë në vise rurale,
kryesisht merren me blegtori dhe bujqësi. Njerëzit e kanë pasur të domosdoshme t’i
kryejnë veprimet magjike, pasi kanë qenë të lidhur ngushtë me natyrën, duke
shpresuar se nga këto veprime do të mbrohen nga gjarpërinjtë dhe kafshët e egra.
Stina e verës ka qenë e thatë, ndërsa jeta e tyre gjithmonë në rrezik nga to. Nisur
nga ky fakt nuk është për t’u habitur pse në trashëgiminë popullore të kësaj treve
gjarpri është kaq i pranishëm. Sikundër u pa konceptimi i tij është nga një krijesë e
rrezikshme e deri edhe te një krijesë miqësore ndaj njeriut dhe pse jo edhe rojë e
shtëpisë.
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ZULFI ISLAMI

MATERIAL LEKSIKOR
DHE ONOMASTIK NGA KRAHINËZA
E MALIT TË THATË TË TETOVËS
Krahinëza me emrin Mali i Thatë (maq. Suva Gora) shtrihet në Maqedoninë
Juglindore, në mes Tetovës, Gostivarit dhe Makedonski Brodit dhe përfshin rrjedhën e sipërme të lumit Treska. Përgjatë luginës të këtij lumi dhe në shpatet e tij
shtrihen 15 fshatra të banuara me popullsi shqiptare. Nga veriu kufizohet me Zdunjën, nga lindja me malet Jakupica, nga jugu me Rudinën, kurse nga perëndimi me
Tetovën.
Fshatrat e malit të Thatë janë: Gurgurnica me 260 shtëpi me 2100 banorë, Sallareva 210 shtëpi me 1800 banorë, Korita 112 shtëpi me 800 banorë dhe fshatrat që
gjenden rreth e përqark që gravitojnë një pjesë të gjerë që e përfshin krahinëzën e
Malit të Thatë: Dobërca me 2.294 banorë, Çiflgu me 1.142 banorë, Kopaçindolli me
1.182 banorë, Merova me 662 banorë, Novasellë me 908 banorë, Rogle me 772
banorë, Llarcë me 2.426 banorë, Grupçini me 1250 banorë, Llukavica me 60
banorë, Zhelina me 5.528 banorë, Strimnica me 3.316 banorë, Leshnica e Epërme
me 350 banorë, Leshnica e Poshtme me 892 banorë.

SALLAREVA
Fshati i vendosur në një shpat të Malit të Thatë, në një fushëgropë të rrethuar
me kodra e male afër fshatit Llakojcë, 19 km në juglindje të Tetovës.
Përmendet në regjistrat turq të shekullit XV, në vitin 1544 me 28, kurse më
1568 me 33 familje të krishtera (sh. Turski dokumenti za istorijata na Makedonski
Narod. Opširni popisni defter od XV. vek. Tom II, Skopje, 1976, 275). Tani ka rreth
210 shtëpi me 1800 banorë.
Sallarevasit janë marrë me blegtori, me punimin e drurit të bungut zelenikë,
prej të cilit bënin lugë druri dhe mjete të tjera për amvisëri. Kohët e fundit kanë
marrë rrugën e kurbetit.
Emri i këtij fshati lidhet me termin sllav. Sedlar “saraç, shalëxhi” dhe do të
thotë mjeshtërinë e zanatit të saraçit që kanë ushtruar banorët malësorë të këtij
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vendbanimi”. Mund të vijë dhe nga sll. Sedlo (qafë mali) përdorur si term gjeografik me kuptim metaforik.
Emrat e familjeve (llagapet)
Beleten - torbeshë (8 shtëpi)
Bajlurallaret - prej të parit Bejlur-it. (17 shtëpi)
Fezallaret (10 shtëpi)
Fuçkallarët (12 shtëpi.)
Çelallaret (12 shtëpi)
Gazdallarë (12 shtëpi)
Gultellaret (12 shtëpi)
Llomballarët (12 shtëpi)
Mlekallarët (6 shtëpi)
Kurtallarët (10 shtëpi)
Kasallarët (8 shtëpi)
Skerallarët (8 shtëpi)
Serallarët (10 shtëpi)
Sinallarët (20 shtëpi)
Stafallarët (23 shtëpi)
Hamitallaret (5 shtepi)
Cikallaret (5 shtepi)
Mlikallaret (8 shtepi)
Liamallaret (6 shtepi)
Emërvendet
Pareçe - fushë.
Llashnavec - fushë.
Guri i Jorgovanit - gur shumë i madh.
Bjeshka e Vogël - bjeshkë.
Stanica - vend të cilën janë mbledhur fshatarët për të biseduar.
Kroji i Ftohet - krua.
Kroji i Tahirit - krua.
Kroji i Eminit - krua.
Te Karija - mal, korie.
Izvori i Karis - burim uji.
Belenicë - fushë.
Krushica - fushë.
Përroi i Madh - përrua.
Ballavoda - burim me ujë të bardhë.
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Te Tumba - arë.
Përroi i Beqirit - përrua.
Te Kroi i Mihones - krua.
Te Kroi i Asoit - burim.
Te Asoi - arë.
Dakati - mal.
Kavashnica - rrugë.
Kroi i Madh - krua më i madh në fshat.
Dheu i kuq - vend.
Te Pisha - arë.
Guri i Ngulun - arë.
Te Arat e Shkreta - ara.
Te Kaliba e Ali Begut - arë.
Te Urdha e Fellë - arë.
Manivar - arë.
Tapollat - arë.
Te Ara e Dervishit - arë.
Te Bunaret - ara.
Te Stani i Kases - ara.
Polca e Epërme - ara.
Polca e Poshtme - ara.
Qershia e Sallait - vend.
Ballkan - bjeshkë e madhe.
Indifaku - mal.
Indifaku - arë.
Te Kokrrat - vend.
Padishte - mal.
Shelqet - arë.
Shelqet - burim.
Kuqulinë - arë.
Te Kroi i Jasikës - krua.
Te Kroi i Jasikës - arë.
Udha e Fezallarve - rrugë nga fisi Feza.
Meriza - mal.
Gropa e Fezës - arë.
Arnica - arë.
Udha e Bjeshkës Vogël - rrugë e cila çon deri te bjeshka e vogël.
Guri i Madh - gur, shkëmb.
Udha e Shkupes - rrugë në të cilën tregtarët udhëtojnë për në treg të Shkupit.
203

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

Te Zatka e Mlikes - rrugë dhe burim uji.
Te Llombi i Deharit - burim dhe mal.
Te Shtrapaniket - ara.
Te Udha e Mullinit - rrugë.
Te Udha e Asoit - rrugë, nga osoj.
Te rruga e Ali Fuçkut - rrugë.
Te Dardha e Metës - arë.
Te Kroji i Memedit - burim.
Te Rrafsha e Gurit - vend.
Lloka e Epërme - arë.
Lloka e Poshtme - arë.
Llofka - arë.
Ara e Gjatë - arë shumë e gjatë.
Vakofet - thonë se ka qenë vend me varreza.
Tobahana - bjeshkë.
Shtrunga - arë.
Shpella e Sefës - shpellë.
Qafa e Çiligarvet - qafë mali, arë.

KORITA
Korita është vendbanim malor në kreshtën e Malit të Thatë, në juglindje të
Gostivarit. Përmendet në dokumentet turke të regjistrimit për Vilajetin e Tetovës,
Vilajet-I Kallkandelen të shek. XV. Më 1545 kishte 45 familje të krishtera, kurse më
1568 janë regjistruar 34 familje të krishtera (Turskite dokumenti za istorijata na
Makedonskiot narod. Opisni popisni defteri od XV. vek. Tom II, Skopje, 1976).
Në vitin 1949 kishte II familje me 92 shtëpi, Triofunoski 1976, 173 kurse sot ka
800 banorë me 112 shtëpi.
Emri i këtij lokaliteti rrjedh nga apelativi sll. korito, një vend i lugët ku është
vendosur ky vendbanim.
Familjet e këtij fshati, sikurse dhe ato të fshatit Gurgurnicë e Sallarevë, kanë
lidhje farefisnie me ato të Rekës së Epërme, një rajoni tjetër malor në anën jugperëndimore të Gostivarit. Kjo vërehet në gjuhë në veshje, në doke e zakone etj.
Emrat e familjeve
Reçallaret (13 shtëpi), sipas fshatit Reç, prej nga janë shpërngulur.
Kodrallaret (9 shtëpi), prej apelativit kodër, ku janë vendosur.
Bardollaret (14 shtëpi), prej të parit të tyre Bardh.
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Karabashet (12 shtëpi).
Puljaket (9 shtëpi), degë e fisit Karabashe.
Sharofet (11 shtëpi).
Galapushke (9 shtëpi), degë e familjes Bardollar.
Rakuçkallaret (10 shtëpi).
Xakullaret (25 shtëpi).
Sharavallaret (13 shtëpi).
Emërvendet
Plloça - vend ku kanë kripur bagëtitë.
Taul - kodrina më e lartë e fshatit.
Gropa e Gjatë - arë pjellore.
Çafkarnik - shpellë.
Tri Shtrungat - vend i ngushtë shkëmbor.
Guri Shypes - guri i madh.
Koshare - vend në formë të koshit.
Lom - vend si lëmë.
Ara Isakut - pronë e njëfarë Isakut.
Gllavina - vend në formë të kokës.
Gjyle - vend ku ka rënë një gjyle.
Guri krst - vend ku takohen dy gurë.
Qafa - vend, arë e ngushtë si qafa.
Peklishte - vend me ara dhe livadhe.
Kodra Taulit - Vend më i lartë në fshat.
Gaber - mal.
Fusha - livadhe.
Samari - vend si samar.
Jalov Doll - gropë, hurdhë.
Ballka Rupa - vend me livadhe.
Polca - tokë pjellore, ara.
Plloshti - ara.
Ligata - vend me lagështi.
Gropat - vend me vrima.
Kavashnica - vend.
Qershia e Sallait - vend me qershia, pronë e Sallait.
Shafa e Shyrrshisë - qafë mali, ngushtica ku mezi ka hyrë njeriu.
Te Kaliba e Deharit - vend ku i ka ruajtur bagëtinë Dehari.
Sinori Vullkovisë - vend ku kufizohet me fshatin Vullkovi.
Sinori i Stençes - vemd ku kufizohet me fshatin Stençe.
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Te Stani i Jonuzit - vend ku i kanë ruajtur dhentë në bjeshkë.
Kodra e Beqirit - vend ku ka vdekur ky person.
Polca e Poshtme - vend me ara pjellore.
Preme - vend me ara, dhe livadhe.
Gjollët e Shpume - vend ku i kanë kripur dhentë.
Murizi i Madh - vend me murriz.
Topollat - vend ku ka plepa dhe ka puse.
Çardaket - vend shkëmbor me shpella.
Asoj - vend ku nuk e rrok dielli.
Kodra e Naltë - bjeshka më e lartë e fshatit.
Shpella e Sefes - vend ku ka mbetur gjallë ky person.
Jasika - male me plepa të egër.
Ara e Gjatë - ara më e gjatë në atë vend.
Belencë - burim me ujë të bardhë.
Bjeshka e Vogël - bjeshkë.
Bjeshka e Madhe - bjeshkë me sipërfaqen më të madhe në fshat.
Aret e Shkreta - vend me ara të papunuara fare një kohë të gjatë.
Bunaret e Ri - vend me puse të reja.
Bunaret e Vjetra - vend me puse të ndërtuara që më parë.
Mbas Bregut - vend ku nuk duket asgjë.
Lloka e Epërme - vend me tokë pjellore dhe me ujë.
Lloka e Poshtme - vend me tokë pjellore afër lumit.

GURGURNICA
Fshat me popullsi shqiptare, shtrihet në shpatet e Malit të Thatë, karshi
Sedllarevës. Nuk e hasim në dokumentet turke të shek. XV, që domethënë se është
formuar pas këtij shekulli.
Emërtimi i këtij fshati duhet të përmbajë antroponimin Gurgur dhe prapashtesën - nicë, pra një emër posesiv të zotëruesit a themeluesit të këtij vendbanimi, ky
me prejardhje të burimit roman Gregorius, shumë i përhapur në mesjetë dhe te
shqiptarët (sh. K. Jireçek, Romani u gradovim Dalmacije tokom srednjek veka,
Beograd, 1962, 172).
Emra familjesh
Biballarët - (10 shtëpi).
Golellarët - (8 shtëpi).
Cilallarët - (14 shtëpi).
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Beguçallarët - (14 shtëpi).
Bajrallarët - (30 shtëpi).
Demçallarët - (12 shtëpi).
Honxallarët - (20 shtëpi).
Hojkallarët - (20 shtëpi).
Kacanllarët - (15 shtëpi).
Kasmallarët - (15 shtëpi).
Llashkallarët - (14 shtëpi).
Idrizallarët - (14 shtëpi).
Nuxallarët - (14 shtëpi).
Rexhallarët - (10 shtëpi).
Qazimllarët - (18 shtëpi).
Nuredinallarët - (8 shtëpi).
Shendallarët - (14 shtëpi).
Emërvendet
Aret e Shkreta - ara pa pronar.
Dardha e Metes - arë me emrin e personit.
Mas Bregut - mal.
Guri i Ngulun - arë pjellore ku në mes ka gurë të ngulur.
Urdha e Fellë - ara pjellore në rrethinën e fshatit.
Molla e Gules - vend me molla të tharta.
Gropa e Fejzes - vend me livadhe, me gropa.
Molla e Jusufit - vend me ara pjellore pronë e Jusufit.
Kisha - toponim me emrin kishë.
Guri i Burave - vend ku janë mbledhur burrat për ndonjë punë.
Kroi - vend burimi ku janë mbledhur vashat e reja.
Tumba - vend ku i kanë mbledhur mbeturinat.
Te Dakati - vend ku janë tubuar burrat për ndonjë zgjidhje problemi.
Te Bunari i Haxhisë - bunar, pus.
Te Kodra e Voreve - kodër.
Te Lomba e Bajrr - vend.
Te Meçiti - vend.
Te Duket Katundi - vend në cep të fshatit.
Te Katundi i Ri - vend.
Te Shtrunga - vend ku ka pasur shtrungë.
Te Llombi i Zenunit - vend ku është mbledhur ujë prej shiut.
Te Bunaret e Lopfe - vend ku u kanë dhënë lopëve ujë.
Te Bunaret e Shqerave - vend ku u kanë dhënë qengjave ujë.
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Te Bunari Lugut - vend ku u kanë dhënë ujë dhenve pëlleja.
Te Kepi Shkallës - kep.
Te Bota e Kushe - vend me dhe të kuq argjilor.
Te Dëllinja - vend me dëllinja të shpeshta, ku i kullosin bagëtinë.
Te Kalari - vend.
Te Kitka me Ah - vend ku ka pasur vetëm një kurorë mali me ahe.
Livadhi i Reshitit - vend të cilin ka pasur i pari në fshat.
Livadhi i Metës - vend të cilin e ka pastruar i pari.
Lugu i Ahishtes - mal.
Te Zhollet - vend ku i kanë kripur dhentë.
Te Kipat - livadh.
Zhefkarupk - bjeshkë të larta.
Nynyreçka - ara pjellore.
N’jeçik - vend me livadhe.
Mi Parend - vend shkëmbor afër lumit Treska.
Zavoi i Gjatë - vend me rrugë gjarpërore.
N’breg Galiç - vend i pastër pa pyll, i tejdukshëm.
Te Guri me Ve - vend ku guri është i formuar si një kokë femre.
Te Guri me Krye - gur.
Te Tumba e Çardakut - vend i shkallëzuar (ballkon).
Te Shkalla e Alis - vend ku ka vdekur Aliu.
Te Frasha e Epërme - vend me dru frashri.
Te Molla - vend në të cilin ndodhej vetëm një mollë.
Firishtë - vend ku nuk ka asnjë dru në pyll.
N’lithi - lajthi.
Nder Vora - vend me male të shkurtra.
N’lug t’Shyrshisë - vend ku ka pasur qershi të egra në mal.
N’zelenik - vend ku ka dru bungu (zelenikë).
Te Shpella e Zharpnit - vend ku ka pasur gjarpërinj.
Te Spasenit - vend.
Te Thona e Sallahut - thanë.
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LEKSIKU BUJQËSOR E BLEGTORAL
Ai i gardhit, euf. gjarpri.
Ai i malit, euf. ujku.
Allçë-e. m. kalë a pelë me qime të kuqe.
Asit, për. të tillë.
Bakesh-e mb. njeri që të bën keq, keqbërës.
Baloshan-i m. cjap me balë në ballë.
Ballaban-i. m. sh. -at. dash, cjap i madh.
Barak-u. m ka me qime të portokalltë.
Belç-i. mb. ka i bardhë.
Bellkë-a. f. sh. -at. dele a dhi e bardhë.
Be-be! pasth. për të ndjellë qengjin a delen.
Beliç-i. m. qeni i bardhë.
Bërtheckë-a. f-at. mbërthyese, tokëz e rripit.
Berr-a. f. sh-at. tufë kope me dele a dhi.
Bishkurt-m. dele me bisht të shkurtër.
Bishtgjatë mb. dele a lopë me bisht të gjatë.
Blegrush-a. f. mb. dele që blegëron shumë.
Bunisht-a. f. hedhurina.
Bythç-i. m. sh-at. bythë lisi, druri.
Bythmprapa, ndajf. bythëpraps.
Ca-ca! pasthirrmë për të ndjellë dhentë për t’i kripur.
Camanik-u. m. ushqim për qentë.
Capitun (i, e) e mihur, ndonjë skaj are a kopshti me perime.
Capore-ja. f. dhi, emri i saj me brirë si të cjapit.
Cic-a. f. sh. -at. sisë.
Cig! Pasthirrmë për të larguar edhin, cik atje.
Cigi-cigi! pasth. përdoret për të ndjellë dhinë.
Cigo-cigo! pasth. përdoret për të ndjellë qengjin.
Coftin-a. f. sh-at. stërvinë, ngordhësirë.
Cubak-e f. kafshë me bisht të shkurtër.
Cukat fol. cokat kosën, draprin.
Cung-a. f. sh-at. tufa leshi me cunga.
Ça! pasth. përdoret për ta larguar tufën e dhenve.
Çil, -i m. kalë i bardhë me pika të zeza.
Çipk-a f. -sh –a-at. dhi me sisë të vogla.
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Çmërzit (me, u) fol. heq mërzinë, kur të lodhem.
Çub-a. f. sh. a-at. tubë bari - disa tërfurq e formojmë çuben e barit.
Çuk-. f. sh. a-at. sqep shpeze.
Çuksh! pasthirrmë për largimin e gomarit.
Çys! pasth. përdoret për të ndjellë tufën e dhenve.
Çoban bilegbashi m. bari që e urdhëron dikë tjetër për t’i kryer punët.
Çirak-u. m. -et. bari i ri, i cili bën shërbime me dhentë.
Çup-a f. sh-at. dele me veshë të shkurtër.
Çukaten ndajf. rrah drithin nga kashta.
Çamak-u. m-et. shkop prej druri që shërben për rrahur drithin në lëmë.
Çekana. f. sh-at. mjete që përdoren për ta mprehur kosën.
Çekiç-i, m. sh-at. çekan që shërben për cokatjen e kosës.
Çiflik-u, m. sh, -et. vendi ku i kanë mbajtur dhentë në stane.
Çitele-ja. f. sh-et. çetele.
Da! pasthirrmë për ta larguar kalin.
Dako! pasthirrmë për ta ndjellë dashin.
Damtor-e mb. kafshë që bën dëm.
Dërzye-(me u) fol. thuhet për delen kur merr dash.
Dërzime (e) mb. dele e ndërzyer.
Dërkuj fol. darkoj, ha darkë.
Dash i ntredhun m. që nuk ndërzen dhen.
Dylpi-a. f-at. mjet hekuri që e përdor bujku për t’i rrafshuar bishtat e lopatës, sëpatës,
turkut etj.
Fartor-i. m. bujku që e hedh farën në arë.
Falaruk-e. mb. punëtor që punon falas për dikë.
Folun (i, e) mb. i fejuar, për argatin një ditë më parë.
Fushnjor-i. m. sh. -t. fusharak, ai që punon në fushë.
Fushatore-ja f. sh. -et. gruaja që merret me punët e fushës.
Fyndyer-i. m. sh-et. mjet i hollë që e përdor bariu dhe bujku për të shpuar ndonjë gjë
prej lëkure, si p. sh samarin e kalit, anxhikun e bariut etj.
Gavedar-i. m. -et. bariu që i kullot lopët.
Gal-a. f. sh-at. dele e zezë
Galum-i. m. dash i zi.
Galic-a. f. sh. a-at. dele e cila nuk ka lesh nën bark.
Gardhtar-i. m. sh. -t. ai që thur gardh.
Gojza-t. f. vet. njëfarë rrjete që u vihet qeve për të mos ngrënë bar ose drithë.
Gojlidht-i. m. euf. për ujkun.
Grillin-a. f. sh. -nat. tokë me gurë të vegjël.
Grih-a. f. Gur i imët që shërben për ta mprehur kosën.
Gjalme-ja. f. sh. -et. litar me të cilin lidhet viçi lopa.
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Gjinore-ja. f. mb. dhi, emri i saj, me gjinj të mëdhenj.
Gjimadhe-ja. mb. dele me gjinj të mëdhenj.
Gjithseu, për. i. pacak. çdo gjë, gjithçka.
Gjokleme-f. m. sh. -et. kuajt kur ua ndalin ushqimin dhe i lëshojnë në bjeshkë për të
kullotur, pa samar, të lirë, të jenë tërë dimrin në bjeshkë dhe në pyll, pastaj i
marrin në pranverë kur u duhen për punët e shtëpisë.
Hadum, -i. mb. deledash, përdoret edhe për njeriun.
Hamall-e, f. sh. -et. hamullore, grua që punon pa para.
Hap fol. kal. shpërndaj plehun në arë a livadh.
Hiron, fol. thuhet për djathin kur qet huj.
Hjek-a. fol. kal. tërheq.
Hollcin-a. f. sh-at. shtresë e hollë e tokës, pjesë e hollë e një druri.
Ija-ija! pasthirrmë nxitëse për të ecur lopa.
Ik-kiç! pasthirrmë për ta larguar dhinë.
Is-a! pasthirrmë për të larguar qengjin.
Is –atje! pasthirrmë për të larguar delen.
Is-is! pasthirrmë për ta nisur tërë tufën e dhenve për të kullotur në bjeshkë.
Is-ca-ca-ca! pasthirrmë për ta kthyer tufën e dhenve.
Indifak-u. m. sh-et. vend i ndaluar për blegtorët.
Jeg-a. f. sh. -at. përdorëse për të mprehur thikën, draprin etj.
Kaçak-u. m. sh. -et. kasolle për qenin, pulat.
Kadit, ndajf. moti, ka disa ditë.
Kakarec-i. mb. fëmijë i lig nga shëndeti, i dobët.
Kalore-sh tufë kuajsh.
Kallz-ndajf. ha bukë në këmbë, shpejt e shpejt.
Kamc-a. f. sh. -at. kopsë prej teli, shërben për t’i mbërthyer rrobat e leshta. Kambholl
mb. kafshë me këmbë të holla, njeri me këmbë të holla.
Kaptoj fol. perëndoi dielli.
Karavan-i. m. sh. -et. varg bagëtish e kuajsh, ngarkuar me plaçka dhe me barinj, që
nisen për në bjeshkë, ose kur zbresin nga bjeshka.
Kalib, -a. f. sh. -at. kasolle e rojtarit të bostanit. 2. shtëpizë e vogël ku fle bariu.
Kishlla f. vend ku s’ka borë në dimër dhe e çojnë tufën e dhenve, e trazojnë në ato
vende më të nxehta.
Klladenc- i m. vend me ujë të ftohtë dhe me bar, ku bariu shpëton më lehtë për dimër.
Kazhuf-i m. gëzof prej leshi i gjatë që e mbajnë barinjtë.
Kari m. pyll, korie.
Karit-a. f. sh. at. mjet prej druri për të pirë ujë dhentë.
Kanarka-kanarka ndajf. bariu i ndan dhentë në kope të vogla që më lehtë të pinë ujë,
ose të hanë drithë në dimër.
Kllapushe-ja. f. dele me veshë të mëdhenj.
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Kaçar-i m. dash me brirë të dredhur.
Kllapa f. sh. -at. dërrasa me të cilat bariu ia lidh këmbën e thyer deles.
Katar-i m. -et. vend ku ajo dele që s’e do qengjin e futin aty.
Kashnik-u. m. -et, top me pëlhurë prej leshi që e përdorin për rroba të leshta si i
mbajnë barinjtë dhe të tjerët.
Karaxh-a, ka i zi.
Kashut-a. f. sha-at gjini femërore, me prapanica të vogla.
Kungullic-a. f. -at enë prej kungulli.
Kamlik-u. m. et. kupë prej druri që e përdor bariu për ushqim.
Kllof-i m shërben për të mbajtur pistoletën, thikën etj.
Kafullnic-a f. mjet prej hekuri me të cilin bujku e mpreh kosën.
Kalar-i m. et. mjet prej hekuri për rrotën e qerres.
Katrosh-i. m. sh. -et. dash me katër brirë.
Katrosh-i m. sh-et fëmijë me dhëmbë të ngatërruar.
Katone-a f. sh-et grua e madhe si burrë.
Kërthi-a m. sh-njt. qengj ose edh që ka pjellë para kohe.
Kic-kic! pasthirrmë për ta ndjellë edhin.
Kic-na! pasthirrmë për ta ndjellë këlyshin.
Kic! pasthirrmë për ta larguar dhinë.
Kiç-kiç! pasthirrmë për ta ndjellë dhinë.
Kimentoj fol. vlerësoj, në fushën e bujqësisë.
Kinzhe-a f. sh-at. qengj femër.
Kop-a f. sh-at. tubë bari, gruri, gjethesh.
Kopil-i m. sh-at filiz duhani, i perimeve dhe i pemëve.
Kopilic-a f. sh-at. kafshë që pjell një vit para kohe.
Kostar-i m. sh-t. kositës.
Kryesi-a f ajkë, mazë, kajmak qumështi dhe djathi.
Kryezë-za f. mb. dele me krye të zi, zog me krye të zi.
Krymç-e mb. gështenjë së cilës i ka hyrë krimbi, mollës, dardhës etj.
Krypore-ja f. sh-et rrasë në të cilën qitet kripa për të ngrënë dhentë-zholla.
Krips-krips! pasthirrmë për t’i ndjellë dhentë në kripë.
Kupa-t f. grumbull plehu në arë.
Kupëzë-a f. sh-at enë e vogël prej druri, të cilën e merr bariu me vete dhe në të fut
djathë apo gjizë.
Kushal-i m. ka i kuq, me qime të kuqe.
Kushavel-i m. mb. cjap me qime të kuqe.
Kushe-ja f. dele me pika të kuqe në kokë.
Kushele-ja f. dhi me qime të kuqe.
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Kuqele-ja f. dhi me qime të kuqe.
Kushele-ja f. lopë me qime të kuqe.
Kushlin-a f. sh-at tokë e kuqe, argjilore.
Kusa-a f. kafshë me bisht të shkurtër, cube.
Kuti-kuti! pasthirrmë për ta ndjellë këlyshin.
Lake-lake ndajf. kthesa-kthesa, për rrugën.
Laraman-e m. dhi a cjap me pika të dalluara.
Lomb-a f. sh. -at. lëmë.
Leshak-a f. mb. dhi me lesh të gjatë.
Leshatak-e m. cjap a dhi me lesh të gjatë.
Leshbut-a f. dele me lesh të butë.
Lesheger-a. f. dash me lesh të egër.
Leshgjat f. dele me lesh të gjatë.
Leshrrall-a f. mb. dele me lesh të rrallë.
Les-a f. sh. -at mjet prej druri që e përdorin për t’i zënë thëllëzat në pyll, ose
pëllumbat e egër, lepujt etj.
Leshshpesh-a f. dele me lesh të shpeshtë.
Ligatin-a f. sh-at. tokë që ka në vete nga pak ujë.
Ligtyr-a. f. sh. -at. litar prej kashte shërben për të lidhur duajt.
Lok-lok! pasthirrmë për ta larguar viçin.
Lokatje! pasthirrmë për ta larguar lopën.
Lok na! pasthirrmë për ta ndjellë lopën.
Lonja f. vet. sh. pallavra, shaka. Mos bën lonja.
Llaç-llaç! pasthirrmë për ta ndarë viçin nga lopa që të mos pijë.
Llapushe-ja f. mb. dhi me veshë të mëdhenj.
Llavesh-e. f. mb. cjap a dhi me veshë të mëdhenj të lëshuar pakëz poshtë.
Llakaç-i m. sh. -et lloj gjelle për kafshët.
Llomb-i m. sh. -et. hurdhë me ujë të pistë.
Llashk-a f. sh. -at. qengj që pjell para kohe.
Mashkullon, fol. dele ose lopë që pjell vetëm meshkuj.
Mjaukat fol. mjaullin macja.
Mir n’shtung! përshëndetje e kalimtarit të rastit, kur e sheh bariun, bareshën duke i
mjelë dhentë.
Mullar-i m dru në mes lëmit që e lidhin kalin dhe e bën lëmë drithin.
Mariat f. dhen plaka pa dhëmbë.
Mirmbar more çoban! Kur udhëtari i rastit e takon bariun me dhen atëherë e përshëndet me këto fjalë: Mashalla-mashalla! Bariu ia kthen: t’lumshin sytë more
uthtar, apo t’kullotin oj.
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Muli-muli! pasthirrmë për ta ndjellë zogun, përlakun e gomarit.
Murgeshëm ndajf. vranët, për motin.
Muro-ja m. sh-et. ka i murrmë.
Mure-ja f. m. dhi me qime të murrme.
Muric-a f. lopë e murrme.
Muro-ja m. ka a qen i murrmë.
Na ca-ca! Pasthirrmë për ta ndjellë dhinë.
Nërhunza-t f. vet. grepa prej metali, që i vihen viçit në turinj për të mos e thithur
qumështin nga lopa.
Ndort-a f. sh. -at. penj për t’i lidhur rregëzinat prej leshi i mban bariu në kohën e
ftohtë.
Njata për. ata, pikërisht ata, mu ata.
Njato për. ato, mu ato.
Oj caj-ca! pasthirrmë për ta ndjellë tufën e dhive.
Oj sa! pasthirrmë për t’i ndjellë qetë.
Os-a f. sh. -at grerëz helmuese.
Pallën fol. pëllet lopa.
Përbaltun (i, e) mb. i bërë me baltë, me lloç.
Përbuztar-e mb. përbuzës, nënçmues.
Përdhun ndajf. përdhunisht, me zor.
Përhap fol. shpërndaj plehun në arë.
Përhedh fol. hedh grurin për të dytën herë.
Përçi! -përçi! pasthirrmë për të nxitur cjapin që ta ndërzejë dhinë.
Preft ujku (të)! nëmë. nëmet delja, që s’rri urtë në të mjelë.
Pul-pul! pasthirrmë për t’i ndjellë pulat.
Pallosh-i m. sh. -et. duajt e elbit të shtrirë në arë.
Pqiha f. sh-at. tuba bari a kashte.
Pqis-i m. sh. -at. copë dheu me bar që bujku e vë në disa vende të arës që të ruhet
nga barinjtë të mos e kullosin me dhentë.
Panike f. sh. -et. përdorëse që shërben për t’i rrafshuar duajt e thekrës.
Panicë-a f. sh. -at. dërrasa që e vënë te varri.
Pqe m. pleh nga kafshët, që e qesin në arë.
Qetha-t (të) vet. sh. periudhë kohore nga mesi i verës, kur qethen dhentë
Qethtar-i m. sh. -ët. qethtar dhensh. Në Gurgurnicë Shethtar.
Ra n’dash fol. shprehje eufemistike që përdoret për ndërzimin e deles.
Rake f. sh-et. teshat e bariut ose të bujkut.
Ragush-a f. sh-at. dele me brirë.
Rezanka f. sh-at. ushqim për dhentë.
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Rreno-je mb. kafshë shkatërruese; njeri shkatërrues, shpenzues.
Rrozga-t f. vet. mbeturina të gjethit.
Skep-i m. sh. -at. maje e kmesës.
Sysharkë-a mb. vajzë me sy të larmë.
Symace-a. mb. vajzë me sy si macja.
Sygurgullosh mb. njeri me sy të dalë nga vendi.
Syshkrume f. dele me sy të shkruar.
Sharkë-a f. sh. -at. dele me pika të zeza.
Sharkë-ja f. -at. pulë me pupla larme.
Sharkë-a f. sh-at. lopë e larme.
Shekel-a. f. sh-at. enë prej druri e rrumbullakët, në të cilën vihet bulmeti si djathi,
gjiza, gjalpi etj.
Shkavell-i. m. sh. -at, -llat. shprehje fyese për një njeri të nacionalitetit sllav.
Shkart-ef. sh-et. delet që rrinë pas tufës.
Shor-i m. sh-at. ai që nuk sheh mirë.
Shpërpush fol. shpërpushet, përpushet pula, shpërpushet njeriu.
Shtije (ka) thuhet për delen kur e qet qengjin para kohe.
Syt-a f. sh-at. dhi ose dele me brirë të vegjël e pa ta.
Shtungi-a f. sh-at enë prej druri në të cilën i mjelin dhentë.
Shefin-i m sh-at. pëlhurë për të mbështjellë të vdekurin.
Shtie f. fol. dele që e hedh qengj para kohe.
Tamlok-u m. sh-et qengj ose viç pirës, që pi qumësht më vonë se të tjerët. 2. Ai që
shet qumësht, qumështshitës.
Tenesr-t ndajf. pasnesër.
Tepardje, ndajf. para dy ditësh.
Teparapromit, ndajf. para tri netësh.
Teparvjetit, ndajf. para tre vjetësh.
Teposhtsinë-af. sh-at teposhtë.
Tevona ndajf. më vonë, më pastaj.
Tfurk-u. m. sh-qet. tërfurk.
Tige-tige! pasthirrmë për të ndjellë pulat.
Tig-atje! pasthirrmë për t’i larguar pulat.
Timt-a. f. sh-at. kafshë të imta, delja dhe dhia.
Tlana-t vet. mbeturina të enëve të lara.
Tredhak-u m. sh-et. cjap, dash, ose ka i tredhur.
Trimni-a f. përmb. tërësia trimave, e burrave.
Tufk-a, f. sh. -at. dele ose dhi e qethur me tufa.
Trytun. mb. kafshët kur helmohen nga ndonjë lloj bari.
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Tytyn ndajf. është hidhëruar shumë, është bërë tytyn.
Tytyn-i m. duhan që e pinë barinjtë.
Thijan-i, m. sh-at. cjap thinjosh.
Thinjush-i m. sh-at. njeri i thinjur, me flokë të bardha.
Ujkan-a. f. sh-at. femra e ujkut.
Ujum-e (i, e), mb. që ka pirë ujë, kafsha.
Verak-e. f. sh. -et. mollë verore.
Vestore-ja. f. mb. pulë që bën shumë vezë.
Vidrush-e. f. sh. -at. dhi, dele me qime të ngjashme si te vidra e ujit.
Vigan-i. m. sh. -at cjap me trup të gjatë e pa bark të dalluar; njeri i gjatë si zabit, pa
bark.
Vjeshtak. mb. tranguj, kungull dhe duhan që piqet në stinën e vjeshtës.
Vjeshtore-ja. f. mb. dardhë vjeshtore, mollë vjeshtore.
Vjet e vjet ndajf. moti, qëmoti kohës, ka vite.
Vllaçit fol. kal. trinoj arën e lëvruar.
Vocrush-e. f. sh. -et. dele a dhi e vogël.
Vonaçak-u. m. sh. -at. qengj, viç a edh i pjellë vonë pas kohe.
Vonçk-a. f. sh. -at. vrimë e ndonjë gjëje, në tokë në mjete etj.
Xbardh fol. zbardh.
Xixllim-a. f. sh. -at. xixëllonjë.
Xverdh fol. zverdh.
Xhixhillim-a. f. sh-at. xixëllonjë.
Xhoh-xhoh! pasthirrmë për të ndjellë kalin.
Xhvier fol. kal. zhvar atë që është varur.
Zizllim-a. f. sh-at. xixëllonjë.
Zogël-a f. sh-at. zog i vogël mali.
Zazbica. f. sh-at. kur i dalin kalit ndër buza dhe ia presin me limë se i rriten si
dhëmbë dhe dobësohet
Zgojzë-a f. sh. -at. njeriut i dalin te thonjtë.
Zhdryp fol. zbres.
Zhgja fol. shiko.
Zhyp-i m. sh-pt. rom, jevg.
Zhygym-i m. sh. -et. gjym. për qumësht dhe ujë.
Zhgja fol. kal. shiko.
Zhypkë-a. f. sh-at lopë e zezë - si zhypkë.
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AFRIM A. REXHEPI

MIGRIMI I FIGURAVE MITOLOGJIKE NË
PROZËN E KADARESË
(pragmatizëm teorik: tekstet Prometheu dhe Përbindëshi)

Definicioni klasik për mitin: miti është rrëfim i thjeshtë / shprehje për krijimin
e botës, njerëzve, perëndive, për realet natyrore dhe sociale. Shkaku: esenca e
gjenezës së botës dhe fillet e saj / rrëfim për krijimin. Njeriu antik parashtroi skemën mitike: shenjëzim i kaosit – transformim në kosmos / përmes pyetjeve pse dhe
si. Modusi ekzistencial / autori, me tendencë të përgjigjet në pyetjet e parashtruara,
për bazë ka mitin antik / formën fabulative – parafiguracionin që e transformon në
konfiguracion. Në esencë, miti është shkrim që reflekton në letërsinë e sotme / modulacion i refleksionit – kuptimit. Për Shelingun, mitologjia është parafiguracioni
bazë i konfiguracionit. “Është materie e përhershme, nga e cila rikrijohen çuditërisht, forma të ndryshme’. (Šeling; 81) Interaksioni mit – letërsi / miti parafiguracion i temave ekspresive letrare, receptorë modelativ – konfiguracion i figurave mitike. Kategoria kaos do të thotë ikje nga koha aktuale / ikje e autorit nga faktika në
fiksion. Implikacion: formëzim i mitit të formëzuar. Parafiguracion: figurat mitike
Prometheu / Kali i Trojës – konfiguracion: figurat letrare Prometheu / Përbindëshi.
Teksti artistik gjuhësor është shenjë / tërësi kuptimore. Rolan Bart, përcakton
interaksionin e mitit sot: system semiotik i shkallës së dytë / metagjuhë e gjuhës.
“Shenja në gjuhë, shenjuesi në mit / kthimi i mitit nga kuptimi në formë”. (Barthes;
15) Përcaktim analogjik: shenjuesi është proeksion metonimik në raport me tërësinë / mikrokosmos në makrokosmos. Teksti shenjë krijon raporte:
-të ngjashme / analogji me referentët që i shenjon dhe
-të kontaktit pjesë / tërësi.
Raportet janë konstituencë e asociacioneve të ngjashme midis botës së tekstit
dhe referentit. Raporti shenjë – referent është raport logjik pjesë – tërësi. Bota e
tekstit (skema narrative hetero / homodiegeza, koordinatat kohore – hapësinore),
nuk është proeksion sinekdotik – pjesë e tërësisë, është proeksion metonimik tërësi e tërësisë / përkatësi e tërësisë, strukturë jokoherente e botës, strukturë imanente e ekzistencës, proeksion tekstual që konkretizohet në interpretim. “Fakti që
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letërsia kupton vullnet për komunikim të vazhduar, detyron ta proektojmë atë si
mesazh deri në ndonjë “qëllim të pacaktuar”. (Dialog; 27) Në metagjuhën e kritikës,
metonimia shëndrrohet në metaforë. Kuptueshmëria e metaforës diskurzive varet
nga kontinuiteti metonimik. Tekst – metafora është tendencë estetike, përmes fizikës (fjalës) prek metafiziken (idenë, emocionin) / është operacion që zhvillohet në
mendim e jo në fjalë. Tekstet Përbindëshi / Odiseu i përcaktojmë tekst – metaforë
përmes principit ngjashmëri / analogji. Rinjohim dialektikën e krizëz, ekzistencën
kaotike të njeriut të kohës sonë / rinjohje nga një anë tjetër e kontaktit. Fenomeni
rrëfim, është fenomen: i transformimit të rrëfimit me implikacione semantike.
Transformimet semantike realizohen përmes: analogjisë (metafora, personifikimi),
kontakti / kontiguiteti (metonimia, paranomaza), pjesa e tërësisë (sinekdoka), e
kundërta (ironia, satira, antiteza), kundërthënia (oksimoroni, paradoksi, groteskut)
etj.
Teksti – shenjë është polisemik. P.sh. Prometheu / Përbindëshi, përveç që janë
tekst – metaforë, janë edhe tekst – alegori. Distinkcion: në planin makrostruktural
të tekstit, alegoria nuk mund të identifikohet me metaforën / të trajtohet metaforë e
zgjatur. Dykuptimësia e alegorisë, përveç në principin analogji / ngjashmëri, bartet
edhe në principin aluzion. Teksti letrar është shenjë paradigmatike: tekst – metaforë / tekst – alegori. Vlera eksplicite semantike e alegorisë është dhënë në tekst,
vlera implicite semantike e alegorisë jepët nga potenciali semantik i tekstit. Në
strukturën e tekstit, alegoria sjell kohën si konstituencë bazë / zbulon kohën përmes
riaktualizimit si akt konstitutiv i të kuptuarit. Mbi kokë të Prtometheut fluturojnë
aeroplanat, (Ismail Kadare, Total kali është aluzion i Kalit të Trojës. “Kalin që bëra
unë, ishte me këmbë në mit me kokë në bashkëkohësi”. (Kadare; 1991) Narracioni
estetik i romanit Përbindëshi është parabolë e kohës mitike dhe aktuale: grabitja e
Lenës nga Genti / grabitja e Helenës (bukurisë) nga Paridi; kali i drurit / furgoni i
mbeturinave etj. janë alegori e sistemit totalitar.
Teksti – alegori, është proeksion edhe i procesit të simbolizimit. Distinkcion:
simboli për nga struktura është sinekdokë, nuk është të folur i dykuptimshëm. Simboli është sintezë subjekt – objekt / transferim i atributeve të subjektit në objekt.
Alegoria është shenjë gjuhësore që e vë në konstruksion funksional realitetin fizik.
Simboli është konjuksion imazh – lëndë, alegoria disjunksion imazh – lëndë. Implikacion: teksti – shenjë posedon alegorinë dhe simbolin, dy entitete ekspresive të
ndara. “Miti i Kadaresë… është tip i mitit letrar që ka lënë faktin për ta transformuar
në simbol’. (Qapriqi; 55) Bërthama e mitit është arketipi apo gjuha e simbolit:
implikon tendencën, figurat simbol – Prometheu / Kali i Trojës, janë arketipe /
nënvetëdije kolektive – tradhëti e qëndresë. Simbolet mitike të Kadaresë janë vetëdije
kolektive qe fillojnë me vetëdijen. Njeriu nuk është i plotë derisa qenia dhe vetëdija
janë në disproporcion. Figura mitike e transformuar në model të rikrijimit – palimp218
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sest ndryshon qenien e lexuesit / është iniciacion – kalim nga një gjendje në një
gjendje tjetër të vetëdijes së lexuesit.
Miti për Kadarenë nuk është materie statike por dinamike, është materie
lëvizëse, ndryshon në kohë nga interpreti përmes procedimit demitizim / është kod
i koduar për realitetin fizik. Kadare përdor procedimin demitizim, sepse e ka të
qartë që qenia dhe historia janë objekte njohëse / ndryshojnë. Historia komparative
e religjionit dhe filozofisë, definojnë mitin strukturë verbale që konzervon qenien,
kuptimin (Shlegeli dhe Niçe, Elijade dhe Krape); shprehja apo të shfaqurit e qenies
në një rrëfim / mit, definohet përkthim i interpretit të qenies. Definicioni klasik për
hermeneutikën, shënon interpretimin dhe sqaron kuptimin e qenies. Për Hajdegerin, fenomenologjia e ekzistencës (Dasein) është hermeneutikë denotative e fjalës,
përmes së cilës realizohet interpretimi. Parashtrohet pyetja që njëkohësisht është
mitike (supstanciale) dhe hermeneutike: pyetja e krijimit, dekodimi i kodit esencial
të qenies / botës. Demitizimi i mundëson Kadaresë të interpretojë dhe të shpjegojë
të vërtetën e fshehtësisë së kohës historike, duke kapur intenzitetin e përjetimit të
parë / analogji e intenzitetit mitik. Në fakt, demitizimi i Kadaresë është edhe
shpjegim / interpretim i kodeve, hermeneutikë konzistente. Ja edhe një provokim i
mundshëm për studimet mbi idetë estetike të Ismail Kadaresë.
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ALMA BEJTULLAHU

MUZIKA POPULLORE
SHQIPE NË MAQEDONI - ÇËSHTJE
TË HULUMTIMIT
Qëllimi i këtij studimi është të definojë mënyrat e hulumtimit të muzikës shqipe në Maqedoni. Kjo muzikë përfshin lloje të ndryshme të krijimtarive, ndaj për
nevojat e këtij teksti do t'i sqaroj disa terma dhe definicione.
Në përgjithësi njohim tri lloje të krijimtarisë muzikore – klasike, tradicionale
dhe të popullarizuar. Me këtë rast do të përqendrohem në muzikën tradicionale
dhe të gjitha nënllojet që hyjnë nën ombrellën e saj. Përcaktori tradicionale nënkupton diçka që lidhet me traditën, trashëgiminë, gjegjësisht format e shprehjes, të
cilat përcillen brez pas brezi, që në muzikë nënkupton këndimin apo lojën në
instrumente në mënyrë të trashëguar.

ÇËSHTJE TË TERMINOLOGJISË
Kur është fjala te terminologjia, duhet cekur se te shqiptarët në Maqedoni, në
Kosovë dhe në Mal të Zi kanë ekzistuar edhe disa shprehje të tjera më të hollësishme me anë të cilave është bërë dallimi i mëtutjeshëm në muzikën tradicionale.
Kështu kanë hyrë në përdorim shprehjet muzika folklorike (burimore) dhe ajo
popullore. Ky definim është përdorur në të gjitha radiostacionet në Jugosllavinë e
dikurshme dhe, në një mënyrë, buron nga terminologjia që është përdorur dikur në
vendet gjermanishtfolëse dhe trashëgimtare të Perandorisë Austro-Hungareze, e që
pastaj është modifikuar për nevojat e krijimtarisë në Ballkan. Baza për emërtimin e
tillë është dallimi ndërmjet muzikës tradicionale rurale asaj urbane. Para një gjysmë
shekulli këto dy praktika muzikore kishin dallime më të theksuara ndërmjet vete;
muzika rurale, apo burimore folklorike, ishte e lidhur me format më të vjetra të
këndimit dhe mënyrave tonale, po ashtu edhe veglat muzikore ishin të llojeve më të
vjetra. Muzika tradicionale urbane ishte e lidhur me instrumente më moderne, me
mënyra tonale më të reja, si dhe, për shkak të pozitës së vet gjeografike, ka marrë
ndikime nga dhe ka ndikuar në muzikën e viseve të tjera.
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Në përgjithësi mund të flitet për muzikën tradicionale, e cila, varësisht nga
veçoritë e terrenit, te shqiptarët është zhvilluar në mënyra të ndryshme, të
përgjithësuara në atë të fshatit dhe të qytetit. Këtij klasifikimi i duhet shtuar medoemos edhe faktorin kohor. Sikur e përmenda më lart, derisa para më se gjysmë
shekulli jeta në fshatra, sidomos në ato malore dhe anësore, ndryshonte ngadalë
dhe me të edhe krijimtaria popullore, po ashtu edhe migracionet lokale dhe
regjionale zhvilloheshin më ngadalë. Me fjalë tjera, në hulumtimin e muzikës shqipe, përpos faktorit të trashëgimisë, duhet marrë parasysh edhe rrethanat shoqërore
dhe modernizimin.
Në gjysmën e dytë të shekullit të njëzetë këto ndryshime filluan të përshpejtohen, e po ashtu edhe lëvizja e njerëzve qoftë për punë apo lidhje familjare. Në vitet
shtatëdhjetë të shekullit të kaluar, brenda muzikës burimore folklorike u paraqit një
rrymë e re, e cila bazohej në traditë, por kishte veçori dalluese nga ajo, e për të cilën
nuk u gjet ndonjë emërtim i ri, por vetëm u hoq përcaktori »burimore«. Pas pak
kohe kjo muzikë i konteksualizua në rrjedhat politike dhe ideologjike, sidomos në
Kosovë, përderisa në Maqedoni, për shkak të llojllojshmërisë më të madhe
muzikore si dhe politikës restriktive kulturore ndaj shqiptarëve, këto trende
muzikore u zhvilluan më ngadalë dhe u manifestuan në mënyra të tjera. Si rezultat i
evolucionit të zgjatur, sot mund të flitet për muzikë të fshatit që ka shumë elemente
të muzikës së qytetit e po ashtu edhe elemente që mund të konsiderohen si
moderne, ta zëmë mënyra tonale e temperurar, përdorimi i veglave muzikore elektronike, apo modifikimi i veglave muzikore të vjetra. Me gjithë faktorin bashkëkohor që mund t'i vishet një pjese të madhe të repertorit, populli i pranon ato si të
vetat, si pjesë e kulturës së përditshme, prandaj emërtimi muzikë popullore mund
të shërbejë si një mbulesë e përbashkët për gjithë muzikën shqipe, duke marrë
parasysh të gjitha mundësitë e origjinës së saj, qoftë mjedisi urban apo rural, gjegjësisht periudha e të kaluarës së largët apo nga e tashmja.
Muzika popullore e secilit komb i ka disa përcaktime të përgjithshme, të cilat
vlejnë edhe për muzikën në Maqedoni. Para se të gjithash, kemi muzikë popullore
të ashtuquajtur të pastër vokale, si dhe muzikë popullore instrumentale (gjegjësisht
vokalo-instumentale); pos kësaj ekzistojnë edhe disa klasifikime të tjera, si ndarja e
muzikës sipas gjinive, pra këngë të grave dhe të burrave, më pas këngët e ciklit
jetësor (ku hyjnë këngët e ngjarjeve jetësore nga lindja deri te vdekja) apo të ciklit
vjetor (të lidhura me ngjarjet stinore, p.sh. gjatë festave fetare apo të lidhura me
punën në fushë etj.). Përpos kësaj, muzika shqipe në Maqedoni e ka si veçori edhe
ndarjen dialektore, e cila, sikurse në të folur, manifestohet edhe ne të kënduar, duke
dalluar kështu muzikën gege dhe atë toske. Të gjitha këto veçori si dhe disa të tjera i
kanë studiuar hulumtuesit e ndryshëm të muzikës popullore shqipe.
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PUNA HULUMTUESE – QASJET TEORIKE
Hulumtimet e deritashme të muzikës popullore shqiptare në Maqedoni bëhen
pothuajse qe 80 vjet, megjithatë janë më shumë fryt i punës së studiuesve individualë. Duke pasur parasysh se në etnomuzikologji, shkencën që studion muzikën popullore, ekzistojnë disa qasje themelore, këto hulumtime duhet interpretuar nga
këndvështrimi i këtyre qasjeve.
Mënyra më e vjetër e hulumtimeve – e quajtur edhe muzikologjia krahasuese –
është bërë në botë në fillim të shekullit të njëzetë. Kjo mënyrë është orientuar më
shumë në studimin e tingullit; po e zëmë analiza dhe krahasimi i mënyrave tonale,
shkallëve apo sistemeve metrike. Objekt i studimeve janë incizimet nga terrenet e
ndryshme me qëllim të arritjes së konkluzioneve që kanë të bëjnë me mënyrën se si
tingëllon muzika e hulumtuar. Muzikologët krahasues ishin kryesisht hulumtues të
popujve të mëdhenj, të cilit vilnin materiale nga kolonitë e ndryshme nëpër botë.
Gjatë shekullit të njëzetë u zhvillua edhe një qasje tjetër, e njohur me emrin
folklorizmi muzikor, që u zhvillua në Evropë, kryesisht në shtetet nacionale, gjegjësisht me program njënacional të popujve të dalë nga shpërbërja e perandorive të
mëdha. Folkloristët muzikorë e hulumtojnë kryesisht muzikën e popullit të tyre, e
sidomos muzikën vokale. Përparësi kanë veçmas praktikat e këndimit në viset më të
izoluara, në bazë të së cilave mund të zbulohet vjetërsia e muzikës së kombit
përkatës. Folkloristët muzikorë shumicën e punës së tyre e bëjnë në terren, duke
bërë hulumtime ekstensive të përgjithësuara, në mënyrë që të bashkëdyzojnë stilin
e përgjithësuar muzikor të një regjioni apo të tërë kombit. Kjo qasje hulumtuese ka
qenë e pranishme edhe në trojet tona dhe në përgjithësi në tërë Ballkanin. Ndonëse
ky lloj hulumtimi ka dhënë rezultate të shumta, ka edhe mangësi për shkak se lehtë
ndodh të përzihet ideologjia në shkencë. Bie fjala, në shtetet ku favorizohet
folklorizmi muzikor, hulumtohet kryesisht muzika vokale e viseve të anashkaluara,
përderisa muzika urbane mbetet e anashkaluar, po ashtu edhe disa variante të muzikës instrumentale. Rezultatet e punës hulumtuese shpesh mund të ndërlidhen me
debatet e paargumentuara sa duhet mbi lashtësinë e muzikës së një populli dhe me
këtë edhe me lashtësinë dhe autoktoninë e tij në një territor. Shembulli i tillë është
shprehur në disa shtete të dala nga ish-Jugosllavia, bie fjala në Slloveni apo në Serbi,
kur pos kësaj, nuk hulumtohet muzika e grupeve etnike apo pakicave kombëtare.
Edhe muzika e shqiptarëve të Maqedonisë ka mbetur e anashkaluar nga hulumtimet institucionale, me përjashtim të hulumtimeve të bëra nga Kosova.
Mënyra tjetër e hulumtimit të muzikës popullore, e njohur si etnomuzikologjia
moderne, paraqet studimin kontekstual të muzikës së një mjedisi. Kjo do të thotë se
muzika hulumtohet në bashkëveprim me faktorët e tjerë shoqërorë që krijojnë një
kontekst për krijimtarinë muzikore. Etnomuzikologët kryesisht kryejnë hulumtime
225

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

intensive në terren, duke e studiuar jo vetëm muzikën, por edhe jetën e përditshme
të lidhur me praktikat muzikore në mënyrë që të kuptojë muzikën si proces brenda
organizimit më të madh kulturor. Jo rastësisht ky drejtim vjen nga bota anglishtfolëse, respektivisht nga bota e re; ndërkaq hulumtuesit e këtij drejtimi mjaft shpesh
shkojnë nga vendlindja e tyre në vise të ndryshme të botës dhe me vite të tëra e
studiojnë jetën e një populli apo bashkësie specifike, duke e mësuar edhe gjuhën e
edhe doket vendore.
Këto qasje janë paraqitur deri diku edhe në hulumtimin e muzikës popullore
shqipe në Maqedoni. Kjo muzikë është shumë interesante për shkak se, në një
hapësirë relativisht të vogël, në të manifestohen forma të llojllojshme të praktikave
muzikore. Këto praktika paraqiten si te shqiptarët gegë, ashtu edhe tek ata toskë.
Kështu grupi i parë shquhet me muzikë vokale njëzërëshe (unisono), por edhe me
muzikë instrumentale mjaft të pasur, ku duhet theksuar edhe interpretimet në veglat aerofone (kavalle, lloje të fyejve). Ndërkaq, në Maqedoni ekzistojnë edhe forma
të ndryshme të shumëzëshmërisë, duke filluar nga format rudimentare të dyzëshmërisë te gegët e deri te trezëshmëria e zhvilluar e toskëve. Të gjitha këto forma të
praktikave muzikore kanë tërhequr vëmendjen e studiuesve.

HULUMTIMET E DERITASHME
Hulumtimet e para të muzikës popullore shqipe në Maqedoni, në një mënyrë,
kanë filluar para Luftës së Dytë Botërore në mjediset urbane të Shkupit: ishin këto
mbledhjet e para të këngëve popullore nga Lorenc Antoni. Ai u lind Shkup njëqind
vjet më parë, ku jetoi deri në Luftën e Dytë Botërore, ndërsa më pas jetoi në Kosovë, ku edhe vdiq më 1991. Antoni shquhet me publikimin e përmbledhjeve me më
se 700 këngë popullore shqipe, të cilat i mblodhi vetë gjatë dekadave, i shënoi dhe
transkriptoi në nota, e më pas i botoi në shtatë blej të titulluar “Folklori muzikor
shqiptar”. Këto këngë i ka mbledhur në të gjitha viset e ish-Jugosllavisë ku jetojnë
(apo asokohe jetonin) shqiptarët. Vetë titulli i përmbledhjes dëfton se qasja shkencore e Antonit i përket folklorizmit muzikor. Në fillim të viteve shtatëdhjetë të
shekullit të kaluar, Antoni tanimë i kishte përpiluar edhe pasqyrën e përgjithësuar
të disa karakteristikave themelore të muzikës vokale të shqiptarëve. Duke pasur
parasysh se ai ishte edhe kompozitor, një pjesë e hulumtimeve të tij ishin përqendruar në analizat e mënyrave tonale, duke përfunduar se tek shqiptarët ekzistonin
disa shtresime të thuash historike-kronologjike të mënyrave tonale. Në viset më të
izoluara malore e veçon mënyrën e patemperuar (Antoni: 127, 1975), më pas në
shumicën e fshatrave e dallon mënyrën tonale eolike, e po ashtu edhe makamin bixhas, që është mënyrë tonale orientale, duke e lidhur këtë të fundit edhe me mjedi-
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set urbane dhe përcjelljen instrumentale. Përmbledhjet e Antonit janë të rëndësishme edhe për shkak se përfshijnë krijimtarinë e popullit nga periudha e viteve njëzetë dhe tridhjetë (shek. XX), duke dhënë një pasqyrë të mirë të këndimit popullor te
shqiptarët në Shkup. Vjeljen intensive të materialit e vazhdoi edhe pas Luftës së
Dytë Botërore. Më 1956 doli në dritë bleu i parë i »Folklorit muzikor shqiptar«.
Antoni i ka mbledhur dhe transkriptuar këngët shqipe në vise të ndryshme të Maqedonisë, sidomos në Shkup, Tetovë e Gostivar dhe rrethinë, Strugë, Dibër e Prespë
e gjetiu. Bleu i fundit, i shtati, doli në dritë më 1977.
Duke i analizuar mënyrat e këndimit, më 1964 Lorenc Antoni e definoi edhe
shtrirjen e praktikave muzikore në Maqedoni. Që në fillim i dallon praktikat të dala
nga toskët dhe gegët. Kështu, mënyrën toske të të kënduarit e ka vendosur në
territorin ndërmjet liqenit të Prespës dhe anës perëndimore të Drinit të Zi; mënyra
gege ndërkaq përfshin gjithë territoret e tjera matanë Drinit, duke vazhduar në veri
(Antoni: 9, 1964). Përderisa te toskët është tipik të kënduarit e ashtuquajtur polifonik, respektivisht trezërësh, te gegët e Maqedonisë i ka dalluar si këndimet njëzërëshe, ashtu edhe dyzërëshe. Shtrirja gjeografike e shumëzëshmërisë gege që është
karakteristike vetëm për Maqedoni, sipas Antonit, paraqitet që nga fshatrat e rrethit
të Tetovës, fushës së Pollogut, në fshatrat e rrethit të Gostivarit e deri te rrethi i
Kërçovës në jug. Sipas Antonit, këtu paraqitet të kënduarit në dy zëra, apo si e quan
ai bifonia (Antoni: 8, 1972). Më tutje, ai i ka analizuar dallimet ndërmjet shumëzëshmërisë gege dhe asaj toske (Antoni:135, 1975). Dyzëshmëria e gegëve këndohet
nga burrat dhe gratë, ku secila gjini shquhet me veçoritë e veta në repertor. Gratë
këndojnë në dy zëra me përcjellje të veglave muzikore, sidomos gjatë festimeve të
ciklit jetësor, duke i lëvizur të dy zërat. Ndërkaq burrat këndojnë a capella, pa përcjellje instrumentale, me bordun, pra zëri i dytë është kryesisht i fiksuar në një ton
(Antoni: 135, 1975).
Për ta përpiluar një klasifikim të tillë, Antonit iu është nevojitur një kohë mjaft
e gjatë, sidomos një punë shumëvjeçare në terren. Si rezultat kemi klasifikimin e
muzikës vokale për nga tipi melodik dhe numri i zërave.
Hulumtuesit theksojnë se nga aspekti i strukturës muzikore, të dyja gjinitë i
kanë disa pika të përbashkëta në këndim. Jane Sugraman, p.sh. thekson se të dyja
gjinitë këndojnë këngë prespare në stilin e lartë, apo në stili e shtruar, si një karakteristikë themelore e mënrës së interpretimit, ndërkaq ka dallime në mënyrën e
teknikës së ornamentimit të vijës melodike. Po ashtu, te burrat dallon edhe repertorin më të zgjeruar tematik, ku përfshihen edhe këngët e trimërisë, të historisë, apo
të dashurisë.
Antoni, ndërkaq, i ka studiuar dallimet gjinore të repertorit nga aspekti i mënyrave tonale. Ai pohon se gratë përdorin mënyra më të vjetra tonale se burrat,
përderisa repertori është, pak a shumë, i njëjtë.
227

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

Klasifikimi sipas repertorit është deri-diku i lidhur edhe me funksionet që i
kryejnë gjinitë në jetën e përditshme.
Përpos klasifikimeve të lartpërmendura, vlen të përmendet edhe një klasifikim
tjetër, të cilin e bëri hulumtuesi Shefqet Pllana, i cili i ka analizuar tekstet (pra fjalët)
e këngëve shqipe, të vjela në vendbanimet e shqiptarëve. Gjatë hulumtimeve të tij
shumëvjeçare, Pllana ka krijuar klasifikimin e këngëve të popullit sipas ciklit vjetor,
respektivisht ka studiuar këngët e motmotit. Ky klasifikim ka përfshirë edhe të kënduarit e shqiptarëve nga Maqedonia. Bie fjala, gjatë kremtimin ritual të Ditës së
Verës apo festave të tjera (Pllana p. v.:257–291). Ndonëse Pllana nuk i ka analizuar
veçoritë muzikore të këtyre këngëve, puna e tij hulumtuese e ndriçon mjaft funksionin e të kënduarit dhe ndërlidhjen e tij me jetën shoqërore.
Si u vërejt deri tash, shumica e hulumtimeve janë përqëndruar në muzikën vokale, e më pak në atë instrumentale. Në parim muzika e pastër instrumentale është
edhe më e rrallë në popull, por edhe nuk mund t’i vishen veçoritë kombëtare, përveç nëse instrumenti është, me të vërtetë, karakteristik për popullsinë e një treve, si
p.sh. çiftelia. Njëra ndër analizat e rralla të instrumenteve te shqiptarët e Maqedonisë daton nga viti 1967 dhe e ka punuar Vasil Haxhimanov. Autori thekson se gjatë
vitit 1964 i ka incizuar në terren 600 këngë popullore me instrumente. Ky material i
ka shërbyer që ta bëjë klasifikimin e aerofoneve, duke përfshirë këtu llojet e fyejve,
dudukëve, xhepishtëve etj., varësisht nga shtrirja gjeografike. Sipas autorit, secili
vend ka ndonjë variant të veten të këtyre instrumenteve me frymë. Pastaj u përkushtohet edhe kordofonëve, të cilët po ashtu i klasifikon në bazë të veçorive fizike;
këtu hyjnë çiftelia, sharkia e karadyzeni, pastaj kordofonet me tre tela si dhe variantet nga familja e lahutave. Në familjen e membranofonëve autori e thekson edhe
dallimin ndërmjet gjinive sa i përket interpretimit në këto instrumente, e sidomos
në def, tupan etj., duke përfunduar se këto forma janë mënyra të vjetra të bërjes
muzikë (Haxhimanov 1967: 575–591). Ky punim është interesant për dy gjëra: së
pari, përmend incizime që janë bërë në Maqedoni dhe që, krahas me ato vokale të
bëra nga Antoni, mund e jenë disa nga incizimet e pakta të praktikave muzikore
nga ajo kohë; së dyti, është edhe konstatimi se këto instrumente janë të vjetra,
gjegjësisht arkaike dhe nuk i lidh me traditat e maqedonasve apo të popujve të tjerë
sllavë, pra e paramendon të jetë traditë autoktone.
Pas gjeneratës së parë të hulumtuesve, muzika popullore shqipe në Maqedoni
nuk është vjelë dhe hulumtuar me intensitet të njëjtë, si p.sh. në Kosovë, ku me këtë
janë marrë hulumtuesit pranë Institutit Albanologjik.
Megjithatë, muzika e shqiptarëve të Maqedonisë është hulumtuar nga studiuesit e ardhur nga shtete të tjera. Ndër ta është edhe Jane Sugarman, e cila e ka hulumtuar këndimin polifonik toskë në rrethin e Prespës e që më vonë e ka mbrojtur
si punim doktorature pranë Universitetit të Kalifornisë në Los-Anxhelos. Libri i saj
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»Të kënduarit dhe subjektiviteti në dasmat shqiptare në Prespë« përbën një analizë
të hollësishme të këndimit polifonik, ndërsa përfshin edhe incizimet e njëzetekatër
këngëve prespare, gjë që paraqet një begati në vete. Analizat dhe konkluzionet që i
bëri kjo hulumtuese dalin drejtpërdrejt nga vëzhgimet dhe aktivitetet që i ka bërë
në fshatrat e rrethit të Prespës.
Karakteristikë e veprës së autores është analiza e lidhjes së muzikës me jetën
shoqërore e zakonore në fshat. Jane Sugarman mbështetet në metoda të dala nga
sociologjia, konkretisht në paradigmën interpretuese apo simbolike, sipas të cilës
njerëzit e bazojnë jetën e tyre në interaksion, me anë të cilit komunikojnë dhe këtij
komunikimi ia veshin kuptimin simbolik. Duke filluar nga kjo, Jane Sugarman ka
analizuar interpretimin muzikor në detaje (pra teknikën e interpretimit, dinamizimin, ekspresivitetin etj.), duke e vendosur atë brenda kornizës së normave shoqërore që mbizotërojnë në Prespë dhe të cilat e diktojnë mënyrën e jetës atje. Metodat e
saja në terren janë intensive, si shpjegon në libër ajo ka qëndruar në ato fshatra për
gati dy vjet pandërprerë, ka mësuar gjuhën e vendit dhe i ka mësuar të gjitha
zakonet që ndërlidhen me interpretimin e këngëve të dasmave. Më pastaj është
kthyer disa herë në Maqedoni si dhe ka hulumtuar dasmat e mërgatës prespare në
Amerikë. Vepra e Jane Sugarmanit paraqet një ndër hulumtimet më të arrira etnomuzikologjike në Ballkan.

HULUMTIMI I MUZIKËS TRADICIONALE SHQIPTARE
– KAHET DHE MUNDËSITË NË TË ARDHMEN
Duke pasur parasysh se muzika e popullit shqiptar në Maqedoni nuk është hulumtuar sistematikisht, viteve të fundit kërkimet shkencore mund të vazhdojnë në
disa mënyra, të cilat mund të fuqizohen përmes Institutit për Trashëgiminë Kulturore dhe Shpirtërore.
Mënyra e parë bazohet në disa qasje të folklorizmit muzikor. Para së gjithash
një strategji afatgjate do të parashikonte vjeljen e visarit nga të gjitha viset shqipfolëse në Maqedoni, pa dallim të muzikës vokale, apo instrumentale. Gjithashtu
mund të vilet muzika, pa marrë parasysh vjetërsinë e saj, që do të thotë se edhe
trajtat e vjetra edhe ato të rejat janë njësoj të rëndësishme. Qëllimi i kësaj strategjie
do të ishte që t’i japë muzikës shqiptare definim të qartë, si për nga shtrirja gjeografike, ashtu edhe për nga veçoritë apo dallimet e saj. Pra, folklorizmi është i
domosdoshëm, në mënyrë që të bëhet klasifikimi dhe vendosja e muzikës shqipe në
topografinë muzikore të Ballkanit. Pos kësaj, doemos këngët e vjela duhet dokumentuar, incizuar dhe incizimet duhen të publikohen me qëllim që thesari muzikor
shqiptar të jetë sa më i afërt për opinionin ndërkombëtar. Të gjithë këta hapa mund
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të shpijnë në njohjen e muzikës së shqiptarëve të Maqedonisë (sidomos të këndimit
polifonik) si thesar i mbrojtur nga UNESCO, ku tanimë është radhitur polifonia
vokale e Shqipërisë.
Mënyra e dytë, përmes qasjes antropologjike, gjegjësisht etnomuzikologjia
moderne do të merrej me disa dukuri specifike për këto troje. Duke pasur parasysh
se Maqedonia është ballafaquar me migracione të mëdha, konflikte ndëretnike,
kundërthënie fetare e ndryshime të tjera politike dhe ekonomike, qasjet antropologjike mund t’i shpjegojnë mënyrat se si këto manifestime pasqyrohen në praktikat
muzikore të sotme. Edhe këtu Instituti do të shërbente si institucion që do t’i dokumentonte të gjitha ndryshimet dramatike në kulturën e shqiptarëve në Maqedoni.
Për t’i realizuar këto qëllime duhet të parashihet dhe të planifikohet puna
shumëvjeçare në terren. Gjithashtu, nevojiten edhe mjaft kuadro të aftësuara për
këtë detyrë. Në situatën e tashme është pikërisht Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve institucioni të cilit i takon detyra e kompetenca që
mund t’i ekuilibrojë dhe realizojë këto dy kërkesa.
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ASLLAN SELMANI

DISA KARAKTERISTIKA TË PLAKJES
DEMOGRAFIKE TË POPULLSISË NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË
HYRJE
Është pak a shumë i çuditshëm procesi kaq i shpejtuar i ndryshimeve demografike të popullsisë sipas moshës, gjatë dy dekadave të fundit, i cili ka bërë që
popullsia e Maqedonisë të kalojë prej një popullsie vitale në popullsi të mplakur.
Nëse rrjedhjet demografike vazhdojnë me këtë dinamikë, nuk është fare e pabesueshme se Maqedonia shpejt do të stagnojë në shtimin natyror të popullsisë. Shtimi
zero i popullsisë te disa bashkësi nacionale tashmë ka arritur (serbët e vllehtë), te
popullsia maqedonase ky fenomen i ofrohet shtimit zero, ndërsa romët dhe shqiptarët me këtë problem do të ballafaqohen pas dy dekadave, edhe pse tani llogariten
si popullsi e re vitale demografike. Vetëm romët shënojnë “rini demografike”,
shqiptarët janë në “prag të moshimit”, maqedonasit me “moshim demografik”,
turqit dhe boshnjakët “në procesin e moshimit”, vllehtë dhe serbët me “moshim të
thellë demografik”. Shtimi zero prek në derë edhe te popullsitë vitale të vendit tonë.
Në shumë vende të botës problemi i plakjes demografike të popullsisë që vazhdon
të jetë i tillë edhe në ditët e sotme. Janë marrë masa të ndryshme nga sfera e politikave demografike, por rezultate nuk janë arritur sipas strategjive të parashtruara të
ripërtëritjes së popullsive të tyre. Shembuj të politikave të dështuara demografike
janë treguar në disa shtete të Evropës Perëndimore e Qendrore (sidomos në Hungari), por dështime të këtilla janë shënuar edhe në disa shtete ballkanike (Bullgari,
Serbi, sidomos në Vojvodinë, Kroaci), që shënojnë shkallë të përshpejtuar të plakjes
demografike.
Natyrisht, në dekadat e fundit të shekullit të kaluar në disa shtete evropiane
(shtete të Evropës Perëndimore dhe Qendrore), proceset e plakjes demografike të
popullsisë, nuk paraqiten vetëm si problem demografik, por edhe si problem politik
e strategjik, pasi pasojat në vende të tilla janë nga më të ndryshmet, sidomos në
strukturën e kontingjenteve të popullsisë aktive.
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Shtetet e tilla, në të cilat i ofrohet edhe Republika e Maqedonisë, provojnë, ose
mundohen të provojnë, politika demografike të karaktereve ekspansioniste e secioniste, gjegjësisht separojnë politikat demografike në sfera të ndërmarrjes së masave
separatiste, rezultatet e të cilave përsëri shënojnë bilance negative në bioreprodukcionin popullativ.
Procesi i transicionit demografik, pos tjerash, ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe ndaj ndryshimeve kuantitative dhe kualitative në strukturën gjinore e
moshore të popullsisë. Disharmonitë gjinore shprehin problemet në sferën e nupcialitetit (kurorëzimit), ndërsa faktor tjetër negativ paraqitet edhe shkalla e lartë e
divorcit (shkurorëzimeve) në shtete të shumta evropiane, por të njëjtat procese janë
aktuale dhe shënojnë shpërputhje të mëdha edhe në më shumë rajone edhe në
vendin tonë. Problemet e këtilla demografike, veç tjerash, shkaktojnë edhe ndryshime të dukshme edhe të determinanteve themelore të zhvillimit demografik dhe se
shprehen, në mënyrë të drejtpërdrejtë, në strukturën e formimit të kontingjentit të
popullsisë së pjekur (19-64 vjeç), gjegjësisht të kontingjentit të popullsisë aktive.
Ndryshimet e këtilla duhet analizuar në segmentet e disharmonive demografike në
potencialet e shkallës së përgjithshme të fertilitetit nga njëra anë dhe natalitetit
efektiv (lindshmërisë efektive), shkallës së mortalitetit të përgjithshëm (dhe atij
infantil) nga ana tjetër. Këta dy komponentë e bëjnë të efektshme shkallën e përgjithshme të shtimit natyror të popullsisë. Pos këtyre komponentëve, duhet marrë
në shqyrtim edhe bilancet migruese të kontingjenteve të caktuara popullative, që
ndryshojnë disparitetin gjinor e moshor të popullsisë në vendin tonë e tjerë. Të
gjitha problemet e theksuara problematizojnë strukturën moshore të popullsisë, që
varet edhe nga faktorë të tjerë të spektrit socio-ekonomik, kulturor, arsimor e të
tjerë.
Pas viteve gjashtëdhjetë të shekullit të kaluar, me zhvillimin e shpejtuar të industrializimit dhe urbanizimit, filluan proceset e mëdha të migrimeve masive të fuqisë punëtore në relacionin fshat-qytet dhe jashtë vendit. Qendrat urbane filluan ta ndryshojnë
fizionominë e tyre me zgjerime hapësinore në periferi, duke u krijuar lagje substandarde trabante, pa kushte të nevojshme urbane për jetë normale, nga njëra anë dhe zbrazje
demografike të zonave rurale që sollën probleme edhe në sferat e deagrarizimit të
hapësirave punuese. Punësimi i fuqisë punëtore në vendbanimet urbane, emancipimi i
gjinisë femërore e faktorë të tjerë ndikuan edhe në “shkurtimin e periudhës së
fertilitetit”, problem ky që, me të madhe, shfaq tendencën që edhe më tej ta “shkurtojë”
periudhën e fertilitetit (bioreproduksionit) të popullsisë (martesat e vonshme mbi 27
vjeç e më tepër).
Pasojat e transicionit demografik në popullsinë e Republikës së Maqedonisë
kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në ndryshime të shkallës së shtimit natyror të popullsisë, të rritjes së proceseve migruese të popullsisë fertile mashkullore e
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femërore, probleme këto aktuale, të cilat me këtë dinamikë do të vazhdojnë edhe
për disa dekada me radhë, sepse proceset e këtilla demografike është pamundur të
ndërpriten me ligje e strategji demografike afatshkurtra. Kjo është dëshmuar nga
praktika pothuajse 100-vjeçare e disa shteteve të Evropës Perëndimore që, me gjithë
masat kapitale të ndërmarra nga ana e tyre, ende nuk kanë arritur ta ndalojnë
rrjedhën e trendeve negative të shkallës së shtimit natyror të popullsisë.
Shpreh mendimin se trendet e këtilla në vendin tonë do të jenë edhe më të theksuara. Ky proces nuk mund të ndalet edhe për disa dekada, sikur edhe sot, të ndërmerreshin të gjitha masat e strategjive të përmirësimit të trendeve të lëvizjes pozitive
të shtimit natyror të popullsisë. Madje, kjo do të thellohet edhe më shumë me procese
edhe më negative në zvogëlimin e kontingjentit të popullsisë vitale. Shërim i vetëm,
që të arrihen rezultate në rikthimin e mobilitetit popullativ të Republikës së
Maqedonisë, është përcaktimi i politikave të drejta të karakterit të strategjive ekspansioniste demografike, që do t’i përfshinte të gjitha shtresat e bashkësive etnike të
vendit tonë. Nga masat e kësaj natyre, rezultate pozitive mund të priten pas disa
dekadave, ose pas një gjysmë shekulli. Pra, bioreprodukcioni demografik ka ligjësi të
parametrave konstantë në hapësirë-kohë, dukuri kjo që është konstatuar nga më
shumë përvoja të politikave demografike në shumë vende të botës, sidomos në shtetet
e Evropës Perëndimore.

1. SHKAQET DEMOGRAFIKE DHE TRENDET
E PLAKJES SË POPULLSISË
Në Republikën e Maqedonisë gjatë viteve nëntëdhjetë, të shekullit të kaluar,
proceset demografike shënojnë shkallë të ulët të shtimit natyror të popullsisë, si
rrjedhojë e zvogëlimit të dukshëm të natalitetit dhe rritjes së mortalitetit natyror
për shkak të rritjes së kontingjentit të të moshuarve. Disa komuna, në rajonet e
caktuara demografike (8 rajone demografike515), shënojnë shtim pozitiv natyror, siç
janë: rajoni i Pollogut, Shkupit dhe ai Verilindor, ndërsa 5 rajonet e tjera cilësohen
me shtim të zvogëluar, madje edhe negativ që rezultojnë në destrukturimin e
kontingjenteve të popullsisë sipas gjinisë dhe moshës. Nga kjo, vetëm disa komuna
në rajonin e Pollogut, Shkupit dhe në atë verilindor (Likova e Kumanova) shënojnë
pjesëmarrjen më të madhe (mbi 84%) në shtimin e përgjithshëm të numrit të
popullsisë në vendin tonë.

515

Në bazë të karakteristikave dhe veçantive demografike territori i vendit tonë ndahet në 8 rajone demografike:
Verilindor, Lindor, Juglindor, Shkupi, Vardarit, Pollogut, Jugperëndimor dhe ai i Pellagonisë.
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KRITERET DEMOGRAFIKE
Në periudhën 1948-2002 pjesëmarrja e popullsisë në grup-moshën 0-14 vjet në
tërë hapësirën e Republikës së Maqedonisë ka shënuar rënie për 38,6%, kurse kontingjenti i grup-moshës mbi 65 vjet ka shënuar rritje për 59,3%. Këto dy të dhëna
ofrojnë argumente të qarta lidhur me gjendjen demografike të popullsisë së Republikës së Maqedonisë, e cila, prej një popullsie relativisht mobile të re demografike,
ka kaluar në stadiumin e plakjes demografike. Analizat e ligjësive dhe analizat
statistikore tregojnë se disa rajone demografike dhe komuna kanë hyrë në zonën e
plakjes së thellë demografike, ndërsa është fare i vogël i komunave në rajonin e
Pollogut, të Shkupit dhe në atë Verilindor që llogariten si komuna me popullsi
vitale (popullsi e re), krahasuar me pjesën tjetër të komunave që e kanë kaluar
pragun e plakjes demografike.
Sipas kritereve demografike, popullsi e mplakur llogaritet ajo që me kontingjentin e popullsisë së grup-moshës mbi 65 vjet merr pjesë me 12% në numrin e
përgjithshëm të komunës, rajonit, apo shtetit në përgjithësi. Natyrisht, popullsia e
Republikës së Maqedonisë bie në grupin e vendeve me popullsi të mplakur demografike, sepse koeficientin e moshës, si pikë kritike prej 12%, e ka tejkaluar që nga
viti 1994, pasi koeficienti i plakjes demografike ka shënuar vlerën prej 14,1% me
grup-moshën mbi 65 vjet.
Intensiteti i plakjes demografike shpjegohet edhe në bazë të tipave të popullsisë
sipas strukturës së saj moshore. Në literaturën demografike e sociogjeografike
ekzistojnë përcaktime të ndryshme tipologjike, që kanë të bëjnë me përcaktimin e
tipit të plakjes së popullsisë, me qëllim që të përcaktohet sa më saktësisht efekti i
plakjes demografike të popullsisë në rrjedhat e përgjithshme të mobilitetit popullativ në hapësira të caktuara gjeografike.
Jetëgjatësia516 e popullsisë së Republikës së Maqedonisë, në periudhën e pas
Luftës së Dytë Botërore, shënon rritje të vazhdueshme në varësi prej kushteve
socio-ekonomike, ndërmarrjeve të mbrojtjes shëndetësore dhe ngritjes së vazhdueshme të standardit jetësor. Kështu, sipas të dhënave të regjistrimit të vitit 1948,
jetëgjatësia mesatare ka shënuar vlerën prej 26,1 vjetësh, në vitin 1961 prej 26,6
vjetësh, 1981 prej 29,6 vjetësh, ndërsa sipas të dhënave të regjistrimit të fundit
(2002) ka arritur të shënojë shkallën prej 34,6 vjetësh. Rritja e koeficientit të jetëgjatësisë mesatare të popullsisë së Republikës së Maqedonisë, bie në grupin e vendeve
që ka kontribuar në mbrojtjen dhe kujdesin shëndetësor të popullsisë, nëpërmjet
516

Koeficienti i moshës mesatare është llogaritur në bazë të masës mesatare (ponderike) aritmetike:

x = Σx ⋅ f
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shtrirjes së rrjetit të mbrojtjes shëndetësore, pothuajse në të gjitha rajonet demografike dhe në qytetet e vendit (edhe në fshatra më të mëdha), nëpërmjet përmirësimit
të kushteve higjienike, ushqimore, ngritjes së standardit jetësor e të tjera.
1.1. Intensiteti i plakjes demografike
Shkalla e intensitetit të plakjes demografike të popullsisë, në rend të parë, varet
nga shkalla e fertilitetit efektiv, që garanton hyrje të koeficientit të masës më të madhe demografike të popullsisë së re në atë të pjekur (15-64 vjet). Nëse masa hyrëse e
popullsisë së re (0-14 vjeç) është me koeficient dhe masë të vogël, atëherë rritet
masa e kontingjentit të popullsisë së pjekur dhe ky kontingjent e “furnizon” me
masë më të madhe kontingjentin e grup-moshës së moshuar të popullsisë mbi 65
vjeç, që llogaritet si popullsi e moshuar dhe jashtë sistemeve aktive punuese. Tendencat e plakjes demografike të popullsisë së vendit tonë edhe më tej do të thellohen për shkak të zvogëlimit të shkallës “furnizuese” të kontingjentit të popullsisë së
re në popullsinë e pjekur dhe shkallës së rritur të hyrjes së popullsisë së pjekur në
popullsinë e moshuar (mbi 65 vjeç).
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Procesi dhe dinamika e plakjes së popullsisë, sipas përkatësisë kombëtare,
shprehen me vlera të ndryshme. Derisa maqedonasit, turqit, vllehtë dhe serbët shënojnë dinamikë më të shpejtuar dhe më të madhe, në masat e tyre kombëtare të
plakjes demografike, shqiptarët dhe romët shënojnë lëvizje më të “kontrolluara” të
shkallës së ndryshimeve në sistemin e plakjes demografike të masave të tyre demografike. Pjesëmarrja e popullsisë maqedonase në periudhën 1953-2002 ka shënuar
rënie prej 23,9% në vetëm 13,3%, ose ka shënuar zvogëlim për 44,4%, ajo shqiptare
ka shënuar në të njëjtën periudhë rritje prej 4,8% në 7,6%, që do të thotë se ky kon-
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tingjent në tërësi ka shënuar rritje për 58,3%. Nga ana tjetër, bashkësitë kombëtare
turke e vllahe kanë shënuar zvogëlim, ndërsa te ajo rome rritje për 17,1%. Në të
njëjtën periudhë, pjesëmarrja e bashkësive kombëtare me mbi 60 vjeç moshë te
maqedonasit ka qenë prej 85,6%, te shqiptarët 106,9%, romët 43,6%, vllehtë 13,7%,
serbët 117,2%, kurse turqit shënojnë rënie në 65,6%.
Tabela 1. Struktura gjinore e moshore (e grupeve të vogla) e popullsisë në Republikën e Maqedonisë (2002)517
grup-mosha

gjithsej meshkuj femra

koeficienti
i maskulinitetit

0-4

122757

63279

59478

1063.9

5-9

143184

73816

69368

1064.1

10-14

160339

82533

77806

1060.7

Popullsia e re
(0-14)

426280

219628 206652

1062.8

21.08

21.63

20.52

≈ m= 1062.9

15-19

165422

84902

80520

1054.4

20-24

161945

83546

78399

1065.6

25-29

153461

78351

75110

1043.2

30-34

148281

75193

73088

1028.8

35-39

149837

76222

73615

1035.4

40-44

146902

75027

71875

1043.8

45-49

142688

72940

69748

1045.7

50-54

127760

63202

64558

978.9

55-59

95234

46406

48828

950.4

60-64

89822

43208

46614

926.9

698997 682355

1024.4

%

Gjithsej
1381352
popullsia e pjekur (15-64)
68.30

68.84

67.75

≈ m=1017.3

65-69

84443

39770

44673

890.2

70-74

61969

27928

34041

820.4

75-79

40384

17255

23129

746.0

%

517

RZS: Popis na naselenieto, doma]instvata i stanovite vo Republika Makedonija, 2002. Vkupno naselenie po pol i
vozrast, Definitivni podatoci po naseleni mesta, kn. XI, Skopje, 2004; RZS: Popis na naselenieto, doma]instvata i
stanovite vo Republika Makedonija, 2002, Vkupno naselenie, doma]instva i stanovi. Vkupno naselenie spored
pri~inite na prisutnost-otsutnost, vozrasta, polot i izjasnuvaweto za nacionalna pripadnost, kn. I, Skopje, 2004.
* 1088 km2 sipërfaqe ujore.
** ≈ m-koeficienti mesatar i maskulinitetit sipas grup-moshave të mëdha.
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18975

8095

10880

744.0

7941

3380

4561

741.1

213712

96428

117284

822.2

%

10.57

9.60

11.64

≈ m=788.3

Të panjohur

1203

324

879

368.6

Gjithsej (RM) 2022547 1015377 1007170

1008.1

80-84
Mbi 85 vjet
Popullsia e
moshuar mbi
65 vjeç

%

100

100

100

-

Pjesëmarrja e bashkësive kombëtare në grup-moshën prej 0-14 vjet është me
vlera të ndryshme. Maqedonasit, në numrin e përgjithshëm të popullsisë, marrin
pjesë me 65,5% dhe kjo popullatë është përfshirë me një intensitet të dukshëm të
koeficientit të plakjes demografike, ndërsa shqiptarët, të cilët marrin pjesë me
25,17% shënojnë ngadalësim në sistemin e plakjes demografike. Kësisoj, shikuar
sipas koeficientit të plakjes së popullsisë në vitin 1953 te maqedonasit ka lëvizur
0,0844 ose 8,44%, ndërsa në vitin 2002 ka qenë 0,5651 ose 56,51%, kurse te popullsia shqiptare kjo ka lëvizur prej 0,0806 ose 8,06% në 0,2106 ose 21,06%.
1.2. Ecuritë e ndryshimeve të kontingjenteve demografike
Në periudhën 1953-2002 janë bërë ndryshime të mëdha në grup-moshat e
popullsisë sipas strukturës nacionale. Kështu, për shembull, në grup-moshën 0-14
vjet popullsia maqedonase ka shënuar rënie prej rreth 24% në 13%, ndërsa popullsia shqiptare ka shënuar rritje prej rreth 5% në 8%, që do të thotë se kjo popullsi
është më vitale (pos popullsisë rome) krahasuar me popullsitë e tjera në Republikën
e Maqedonisë. Lëvizja e këtillë e sistemit të grup-moshave të popullsisë dhe shkalla
e plakjes së saj nuk është aq e diferencuar prej shkallës së zhvillimit ekonomik dhe
të strukturave të tjera shoqërore në Republikën e Maqedonisë. Natyrisht, krahasuar
shkallën e teknologjisë së vendit tonë nga njëra anë dhe zhvillimi i transicionit
demografik nga ana tjetër, shihet se ato nuk korrespondojnë mes vete, sikur transicioni demografik pëson ndryshime më të fuqishme sesa vetë reformat e strukturave
socio-ekonomike, kulturore e shoqërore në përgjithësi. Nëse kjo dinamikë e tanishme vazhdon me këtë shkallë, proporcionalisht me proceset e tjera shoqëroreekonomike, mund të parashikohet gjendja e ndryshimit të grup-moshave në të
ardhmen. Kështu, për shembull, sipas parashikimit për vitin 2020, pritet që grupmosha prej 0-14 vjeç të marrë pjesë me 17,22% në numrin e përgjithshëm të popullsisë së vendit, ose krahasuar me vitin 1997 do të shënojë rënie për 28%; pastaj
grup-mosha prej 15-59 me 60,89%, me zvogëlim prej vetëm 2%; ndërsa grup242
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mosha mbi 60 vjeç do të sillet rreth 21,89%, që do të thotë se kjo grup-moshë do të
shënojë rritje për rreth 57% krahasuar me vitin 1997. Popullsia e Maqedonisë në
vitin 2020 do t’i takojë tipit VII të popullsisë së mplakur me koeficient prej 500 e
më shumë.
Mosha mesatare e popullsisë, gjatë periudhës 1953-2002 ka lëvizur me vlerë
prej 26,1 në 34,6 vjeç, në grup-moshën 0-19 prej 55 në 70,4 vjet, në grup-moshën
20-59 vjet prej 55,1 në 74,7 vjet dhe në grup-moshën mbi 65 vjet prej 0,17 në 0,45
vjet. Këto të dhëna dëshmojnë për zgjatjen e jetës së pritur mesatare në grupmoshat e theksuara.
Zgjatja mesatare e jetës është dukuri globale demografike, dëshmi e shoqërive
dhe sistemeve shtetërore me stabilizim të përgjithshëm të standardit jetësor, edhe
pse Republika e Maqedonisë ende gjendet në faza të ndryshme kritike transitive
socio-ekonomike dhe fazave të makroekonomisë fare të pastabilizuar për shkak të
volontarizmit të politikave ekonomike që i realizojnë qeveritë e gjertanishme, por
edhe qeveria e sotme që nuk ka strategji zhvillimore të ekonomisë së vendit.
1.3. Dallimet e plakjes së popullsisë sipas bashkësive kombëtare
Ndryshimet e mëdha në strukturën e popullsisë sipas moshës dhe në procesin e
plakjes së popullsisë gjatë dekadave të fundit, si dhe neto shkalla e reproduksionit të
popullsisë gjatë dy regjistrimeve të fundit, dëshmon se zhvillimi demografik në
shtetin tonë, e posaçërisht në disa komuna e rajone, ka probleme @@@të dukshme
të plakjes së popullsisë, proceseve të depopullimit, e me të lidhen edhe shumë
procese të tjera demografike dhe socio-ekonomike.
Në vitin 2002, në kuadër të popullsisë shqiptare kontingjenti me më shumë se
65 vjeç moshë ka marrë pjesë me vetëm 6,32% (rini demografike), te romët vetëm
4,05% (rini demografike), te turqit me 7,12% (rini demografike), te boshnjakët me
7,40% (rini demografike), te maqedonasit me 12,29% (moshim demografik), te
vllehtë dhe serbët dominon moshimi i thellë demografik.
Nëse analizohen rezultatet e moshimit mbi 65 vjeç, që sot me të madhe përdoret si kriter i përcaktimeve të tipit të popullsisë sipas shkallës së plakjes, rrjedhat
pothuajse kanë të njëjtën radhitje funksionale sipas bashkësive kombëtare.
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Tabela 2. Struktura e sistemit të plakjes në vitin 2002 ka qenë e këtillë:
bashkësitë nacionale
në RM
Maqedonasit
Shqiptarët
Turqit
Romët
Vllehtë
Serbët
Boshnjakët
Të tjerët
Gjithsej RM

popullsia mbi 65 vjeç moshë
nr.
%
232.058
17,25
47.438
9,34
7.490
10,44
2.517
6,52
2.227
32,35
8.563
34,56
987
11,53
3.456
17,96
307.737
15,06

tipi i plakjes demografike
plakje demografike
në pragun e plakjes demografike
në procesin e plakjes
popullsi e re
plakje e thellë demografike
plakje e thellë demografike
në procesin e plakjes
plakje demografike
plakje demografike

1.4. Indeksi i moshimit të përgjithshëm të popullsisë
Të dhënat e viteve të regjistrimit shënojnë shkallë indeksesh të ndryshme të
moshimit të popullsisë, sipas përkatësive të bashkësive nacionale. Pothuaj, trendet
dhe raportet e procesit të moshimit përcillen edhe në masën demografike të regjistrimit të fundit (2002). Vlerat e indeksit të moshimit janë shumë të larta te popullsia serbe dhe vllahe prej më se 322.6, vendin e dytë e zë popullsia maqedonase me
vlerë prej 67.9, ajo boshnjake me 36.5, turke me 28,6, shqiptare me 24.2 dhe me
indeks më të ulët shënojnë romët me vetëm 16.3.
Dinamika dhe intensiteti i moshimit të popullsisë, sipas bashkësive nacionale,
është rezultat i shkallës së ndryshme të shtimit natyror të popullsisë. Indeksi i
moshimit të masës demografike shpjegon trendet e ndryshme të rrjedhave të
transicionit demografik ndërmjet bashkësive kombëtare. Në këtë drejtim, romët
nga njëra anë dhe shqiptarët nga ana tjetër llogariten si popullsi me vitalitet të dukshëm në masën e përgjithshme të popullsisë së shtetit dhe se bioreproduksioni ka
efektivat e veta potencialë si në sferën e fertilitetit, ashtu edhe të natalitetit më
efektiv. Mirëpo, duhet theksuar se shqiptarët, edhe pse shënojnë oscilime, madje
edhe ulje të shkallës së shtimit natyror të popullsisë, përsëri shënojnë shkallë të lartë
të shtimit natyror, krahasuar me bashkësitë e tjera kombëtare, pos romëve. Kjo
është temë më vete dhe duhet trajtuar në raste të tjera problemore shkencore. Probleme të theksuara që manifestohen në vitalitetin e popullsisë, sidomos në bioreproduksionin e popullsisë janë edhe shkalla e theksuar e divorcit te të gjitha bashkësitë
kombëtare, që prek me të madhe edhe popullsinë shqiptare brenda dy dekadave të
fundit të shekullit të kaluar, por edhe të periudhës aktuale të këtij shekulli. Ndryshimet e shkallës së bioreproduksionit të popullsisë mund të jenë në disharmoni edhe
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më thellë midis bashkësive kombëtare, te të cilat kanë ndikuar faktorë nga sferat më
të ndryshme që i kemi theksuar edhe më parë në këtë punim.
1.5. Koeficienti i varshmërisë së të rinjve
Duke i analizuar strukturat demografike sipas moshës dhe bashkësive kombëtare del konstatimi se disa bashkësi, në varësi prej shkallës së shtimit natyror të
popullsisë, karakterizohen me koeficientin e varshmërisë së moshës së re (0-14
vjeç) me shkallë më të madhe ose më të ulët në ngarkesën e masës së popullsisë së
pjekur (aktive, të aftë për punë) me kontingjentin e popullsisë së moshës së parapunës.
Tabela 3. Koeficienti i varshmërisë së moshës së të rinjve518 sipas bashkësive
nacionale (2002).
bashkësitë nacionale

maqedonasit
shqiptarët
turqit
romët
serbët
vllehtë
boshnjakët
të tjerët
gjithsej (RM)

koeficienti i
varshmërisë nga
popullsia e re
(X0-14)
25,27
45,02
40,81
47,70
11,47
13,46
34,45
38,28
30,85

tipi i ngarkesës

i ulët
shumë i lartë
i lartë
shumë i lartë
shumë i ulët
shumë i ulët
mesatarisht i lartë
mesatarisht i lartë
mesatarisht i mesëm

Serbët dhe vllehtë bien në grupin e popullsive me koeficient të varshmërisë së
moshës së re me ngarkesë shumë të ulët të kontingjentit të popullsisë së pjekur
(aktive, e aftë për punë), te maqedonasit ky koeficient është i ulët, te boshnjakët dhe
te popullsia e “të tjerëve” është i tipit të mesëm e të lartë, te turqit i lartë dhe shumë
i lartë te shqiptarët e te romët.
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Vlerat e koeficientit të varshmërisë së moshës së të rinjve llogaritet me proporcionin siç vijon:

K

m ,r

=

P( 0 − 14 )
P( 15 − 64 )

⋅ 100
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1.6. Koeficienti i varshmërisë së moshës të të moshuarve
Koeficienti i varshmërisë së moshës të të moshuarve është në raport të drejtpërdrejtë me strukturën e grupeve të mëdha moshore, që tregon raportin e nivelit të shkallës së ngarkesës të popullsisë së pjekur (në moshën aktive të punës) me kontingjentin e
popullsisë së moshuar. Duke u bazuar në proceset e reproduksionit demografik dhe të
dhënave ekzistuese, del konstatimi se koeficienti më i ngarkuar shënohet te popullsia
serbe me vlerë prej 36.77, te vllehtë me 32.38, te maqedonasit me 17.55, te boshnjakët
me vlerë prej 10.75, te turqit me 10.79, te shqiptarët me 9.78, te romët me vetëm 6.33,
ndërsa koeficienti i përgjithshëm i varshmërisë në popullsinë e Republikës së Maqedonisë arrin vlerën prej 15.56.
Vlerat e këtilla janë dëshmi e mjaftueshme e disharmonive të grup-moshave të
caktuara popullative dhe tregojnë shkallën e plakjes së popullsisë e tendencat e mëtutjeshme të moshimit. Bashkësitë kombëtare me ngarkesë më të madhe të këtij
koeficienti cilësohen me shkallë më të madhe të popullsisë së moshuar, ndërsa vlerat më të vogla të ngarkesës u takojnë tipave të caktuar të moshimit, por jo edhe të
plakjes së thellë demografike.
1.7. Koeficienti i varshmërisë së përgjithshme të moshës
Koeficienti i varshmërisë së përgjithshme të moshës është proces demografik
që llogarit raportet e kontingjentit të popullsisë jashtë punës ndaj kontingjentit të
popullsisë aktive (e aftë për punë, ose e punësuar). Shikuar nga ky aspekt popullsia
shqiptare dallohet me koeficient më të lartë në Republikën e Maqedonisë prej
54,79, pastaj vijnë romët me 53,93; vllehtë me 52,97, turqit me 51,61, serbët me
48,25 dhe maqedonasit me 42,83 e të tjerë519.
Analizat e këtilla të procesit të plakjes së popullsisë dhe ngarkesave të kontingjenteve gjegjëse të popullsisë në përgjithësi, e sipas bashkësive kombëtare në
veçanti, janë të lidhura ngushtë me shtrirjen e popullsisë në rajone urbane e rurale,
gjendjen e keqe sociale e banesore në vendbanimet urbane, mbrojtjen dhe kujdesin
e pamjaftueshëm të kontingjentit të fertilitetit nga ana e shtetit me masa e politikë
pozitive demografike, shkallën e punësimit dhe të mospunësimit të kontingjentit të
popullsisë aktive (të aftë për punë) e të tjerë.
Në kuadër të shteteve evropiane dhe ballkanike renditemi si njëri ndër shtetet
rekorde me përqindjen e të papunësuarve, dukuri kjo që manifestohet edhe në
kualitetin e masës demografike dhe të strukturave të saja, pasojat e të cilave do të
519

Koeficienti i varshmërisë së përgjithshme të moshës llogaritet me formulën:
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jenë afatgjate në aspektin demografik e të mos flasim për pasoja në fushën sociale,
kulturore, arsimore, ekonomike e politike.
1.8. Koeficienti i hyrjes
Në studimet demografike rëndësi të madhe u kushtohet edhe analizave
popullative që kanë të bëjnë me koeficientin e “hyrjes” së popullsisë së re në kontingjentin e popullsisë së pjekur (kontingjent i popullsisë së aftë për punë). Të dhënat
e këtilla mundësojnë vlerësimin e gjendjes, dinamikës dhe të mobilitetit demografik
të popullsisë. Koeficienti hyrës, ose i ngarkesës, përfshin grup-moshën 10-14 vjeç,
gjë që e ngarkon kontingjentin e popullsisë së pjekur520. Ngarkesa e koeficientit të
hyrjes për vitin 2002 është prej 11.61, parametër ky që në çdo 100 persona ngarkesa
e popullsisë së pjekur nga popullsia e re sillet me 11.61 persona të rinj në fillim të
kontingjentit të popullsisë së pjekur (aktive, të aftë për punë). Koeficienti në fjalë
nuk dëshmon deri në fund saktësinë e vlerave, por në rastet e projeksioneve demografike është më se i nevojshëm. Kështu, për shembull, masa e koeficientit hyrës së
popullsisë së re në kontingjentin e popullsisë së pjekur (në 100 persona) te
maqedonasit arrin vlerën prej 9.80, te shqiptarët prej 16.28; te turqit prej 15.38,
romët me 16.76, boshnjakët me 11.63, vllehtë me 5.82, ndërsa te serbët vlera e këtij
koeficienti arrin në vetëm 4.40.
Vërshimin e popullsisë së re në moshën e popullsisë së pjekur (të punës) llogaritet edhe me vlera absolute, duke e pasur për bazë vëllimin e grup-moshës 14vjeçare. Kështu, për shembull, hyrja absolute te maqedonasit në popullsinë e moshës së punës është prej 23078,0 persona, te shqiptarët me vlerën prej 13361,7 persona, turqit me 1820,5 persona, romët me 1049,0 persona, serbët me 184,0 persona
e të tjerë.
1.9. Koeficienti i daljes
Koeficienti i daljes, ose vërshimi i popullsisë së mplakur nga kontingjenti i
popullsisë së pjekur konsiderohet vërshimi i personave të popullsisë së pjekur
(mosha e punës) në popullsinë e moshëruar. Për periudhën njëvjeçare vëllimi i vërshimit të popullsisë së mplakur te maqedonasit ka qenë prej 16699,3 persona (vlera
mesatare), te shqiptarët 3833,7, te turqit 595,3 persona, te romët 239,5 persona,
vllehtë me 135,7, serbët me 604,5 persona e të tjerë.
Duke i analizuar vlerat e koeficientit të daljes së popullsisë së pjekur në atë të
moshuar, rrjedhin këto vlera karakteristike: vlera e koeficientit të daljes te maqe520

Koeficienti hyrës zgjidhet nëpërmjet formulës: h’=P (0-14) t (2002) x 100: P (15-64) t (2002), ose në rastin
konkret do të jetë si vijon: h’=160339 x100:1381352= 11. 61, ndërsa ai i daljes (d’) me formulën d’=P (60-64) t
(2002) x 100: P (15-64) t (2002), ose në rastin konkret do të jetë si vijon: d’=89822 x100:1381352= 6. 50.
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donasit është prej 7.09, te shqiptarët 4.67, turqit 5.03, romët 3.82, vllehtë 10.44,
ndërsa vlerat relative më të mëdha të këtij koeficienti shënojnë serbët me 14.47,
boshnjakët 5.98, kurse mesatarja republikane arrin vlerën prej 6.50. Këto rezultate
shënojnë dallime të mëdha ndërmjet bashkësive kombëtare, sepse ato gjenden në
faza të ndryshme të transicioneve demografike. Zbrazja e kontingjentit të popullsisë
së pjekur në atë të moshuar në dekadat e ardhshme do të thellohet edhe më shumë,
siç do të ulen edhe koeficientet hyrëse të popullsisë së re në popullsinë e pjekur. Të
gjitha këto probleme dalluese ndërmjet bashkësive kombëtare dëshmojnë edhe
faktin se bashkësitë nacionale kanë pasur dhe kanë trende të ndryshme të transicionit demografik, siç kanë pasur dhe kanë dallime edhe të përfshirjes së tyre në
institucionet shtetërore dhe në procese të tjera angazhuese-punuese. Manifestimet e
këtilla do të jenë të natyrës së shpërputhjeve edhe më të thella të vitaliteteve demografike. Kjo do të thotë se procesi i plakjes së bashkësive të moshuara demografike
vështirë se do të ndalet tatëpjeta e tyre, siç do të ndodhë edhe me romët dhe shqiptarët që ende kanë shkallë relativisht të lartë të popullsisë vitale.

2. DALLIMET RAJONALE TË STRUKTURËS SË MOSHËS SË POPULLSISË
NË KOMUNAT SIPAS NDARJES ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE
TË VITIT 1996
Klasifikimi i komunave sipas rezultateve të regjistrimit të vitit 2002 dhe ndarjes
administrative-territoriale të vitit 1996 shënojnë grupime të ndryshme të koeficientit të plakjes së popullsisë. Natyrisht, u përcaktuam për këtë raport të regjistrimit
(2002) dhe ndarjes administrative-territoriale të vitit 1996 (me gjithsej 123 komuna) për ta parë dhe konstatuar seriozitetin e problemit lidhur me dinamikën e
plakjes së popullsisë në komunat e dikurshme (1996) dhe në komunat e sotme
(ndarja administrative territoriale e vitit 2004) prej të cilave disa kanë mbetur si
komuna të veçanta që nga viti 1996, ndërsa në vitin 2004 gjithsej 39 komuna janë
përfshirë në sistemin e 84 njësive të vetëqeverisjes lokale (komunave) të vitit 2004.
Gjendja konkrete e plakjes demografike shihet në strukturën e mëposhtme diferencuese:
(1) I - rinia demografike përfshin popullsitë e vendbanimeve, komunave e rajoneve me pjesëmarrje të popullsisë së moshuar (mbi 65 vjeç) me më pak se 8% nga
numri i masës së përgjithshme të popullsisë. Në këtë grup marrin pjesë komunat
rurale siç janë: Shuto Orizari, Haraçina, Bogovina, Veleshta, Dellogozhda, Banjica e
Poshtme, Zhelina, Kamenjani, Kondova, Llabunishti, Likova, Negotina e Pollogut,
Pllasnica, Saraji, Sërbinova, Studeniçani, Tearca, Qendra e Zhupës, Çegrani, Xhepçishti dhe Shipkovica.
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(2) II - në pragun e plakjes (8-10%) marrin pjesë: Gazi Baba, Çairi, Bërvenica,
Vasileva, Vrapçishti, Vrutoku, Gostivari, Dibra, Zhitosha, Zajazi, Zelenikova,
Makedonska Kamenica, Osllomej, Rostusha, Sopishte, Struga dhe Tetova.
(3) III - në procesin e plakjes (10-12%) marrin pjesë: Shkupi (qyteti si tërësi
urbane, ndërsa komunat e qytetit janë grupuar në më shumë stade të plakjes së
popullsisë). Të tilla janë: Gjorçe Petrov, Kisella Voda, Vinica, Vitolishte, Gjevgjelia,
Vraneshtica, Ilindeni, Kavadari, Kërçova, Kumanova, Anet e Mavrovës, Makedonski Brodi, Negotina, Ohri, Petroveci, Radovishi, Shën Nikolla, Strumica, Çuçer Sandeva dhe Shtipi.
(4) IV - mplakja demografike (mbi 12%), marrin pjesë komunat: Karposhi,
Qendra, Berovo, Bistrica, Manastiri, Bllateci, Bogdanci, Bosileva, Vallandova, Vavçani, Velesi, Vratnica, Gradsko, Dellçeva, Demir Kapia, Dollneni, Zletova, Zrnovci,
Jegunovci, Karbinci, Konçe, Koçani, Kratova, Kriva Pallanka, Krivogashtani, Krusheva, Kuklishi, Llozova, Llukova, Mesheishta, Miravci, Mogilla, Murtino, Novaci,
Novo Selo, Oblesheva, Orizari, Pehçeva, Prilepi, Probishtipi, Rënkovci, Resnja,
Rosomani, Dojrani i Vjetër, Topollniçani, Çashka, dhe Çeshinova.
(5) V- mplakja e thellë demografike (mbi 25%), bëjnë pjesë: Baç, Bellçishta,
Bogomilla, Vitolishtë, Vraneshticë, Vratnicë, Demir Hisari, Drugova, Dobrusheva,
Izvori, Kleçevci, Konopishte, Kosel, Kukureçani, Orazhaci, Podareshi, Samokov,
Sopotnica, Staravina, Nagoriçi i Vjetër dhe Capari.
Të gjitha komunat e karakterit rural, që e kanë statusin e rajoneve të pazhvilluara, shënojnë dinamikë të shpejtuar të plakjes së popullsisë për shkak të migrimit të
popullsisë së re dhe asaj aktive në rajonet dhe vendbanimet më të zhvilluara.
Shikuar në tërësi, dominojnë komunat (sipas ndarjes territoriale të vitit 1996) me
tipin III, IV dhe V. Ta merr mendja se ekziston lidhshmëria e dukshme midis
strukturës së popullsisë sipas moshës dhe (jo) zhvillimit socio-ekonomik, rajone
këto, të cilat karakterizohen si zona emigruese (depopullative) me bilanc negativ
migrues.
Rajonet, të cilat karakterizohen me strukturë të moshuar popullatës, janë territori më i gjerë i Maqedonisë Lindore, sidomos viset verilindore dhe lindore të Maqedonisë, pastaj zona e anës së mesme të Vardarit nga jugu i Velesit e deri në zonën
kadastrale të Gjevgjelisë, rajoni i Sredorekut-Kozjakut, ndërsa në Maqedoninë Perëndimore karakteristike është rajoni i Mariovës, pellgu i lumit Treska dhe zona e
Rekës.
Rajoni i Mariovës, si zonë më karakteristike depopullative në kufijtë e saj natyrorë përfshin sipërfaqe prej 1038 km2, ndërsa ka më pak se 3000 banorë. Në
Mariovë, rrallëherë në disa vite lind ndonjë fëmijë, sepse i takon tipit të plakjes së
thellë demografike, zonë tipike depopullative, zonë e traditës së emigrimeve në
rajone më të zhvilluara.
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Rezyme
Restrikcioni natyror i bioreproduksionit të popullsisë, shkurtimit të periudhës
së fertilitetit, natalitetit efektiv, mortalitetit të standardizuar në varshmëri prej shkallës së moshimit, uljes së shkallës së shtimit natyror të popullsisë si funksion i
komponentëve të mëparshëm demografik, domosdo kanë rezultuar në dinamikën e
plakjes demografike të popullsisë së vendit tonë. Ky është proces i pandalshëm për
një periudhë më të gjatë kohore, sepse popullsia e vendit tonë po i kalon fazat e
ndryshme të transicionit demografik. Përfshirja më e madhe e gjeneratave të reja në
procesin e shkollimit në të gjitha nivelet, sidomos në atë superior, vendosja dinamike e popullsisë rurale në ambiente urbane, kanë shkaktuar shkurtimin e periudhës
së fertilitetit, që do të thotë se proceset e nupcialitetit realizohen në moshat më të
mëdha të popullsisë fertile.
Analizat e hollësishme të të dhënave statistikore nga të gjitha regjistrimet zyrtare pas Luftës së Dytë Botërore, shihen qartë tendencat e zvogëlimit të proceseve
bioreproduktive të popullsisë, që është rrjedhojë e emancipimit të përgjithshëm të
bashkësive kombëtare veç e veç, në faza të caktuara të zhvillimit popullativ të tyre.
Derisa popullsia maqedonase me të madhe vendosej në mjediset urbane për shkak
të proceseve të industrializimit të vendit e me të edhe të urbanizimit të jetës në
përgjithësi ndikoi me të madhe në zvogëlimin e kapaciteteve reproduktive të kësaj
popullsie. Nga ana tjetër, popullsia shqiptare si mobilitet popullativ nuk ka pasur
faza të shpejtuara të përfshirjes në jetën publike administrative-institucionale, arsimore, kulturore e të tjera deri në vitet e nëntëdhjeta; ajo si popullsi kryesisht rurale,
kishte dhe ende ka potenciale më të mëdha të reproduksionit demografik. Natyrisht, në dy dekadat e fundit, për shkak të inkuadrimit të shqiptarëve në institucione, e punësimit pak a shumë më të madh, në shkollimin në të gjitha nivelet, sidomos në atë sipëror, e tjerë, ka ndikuar në shtyrjen e martesave (nupcialitetit), gjë që
vetvetiu shkurtohet periudha e kapacitetit të masës fertile dhe asaj efektive reproduktive (natalitetit).
Shikuar në tërësi, popullsia shqiptare dhe ajo rome ende llogariten me mobilitet më vital popullativ, krahasuar me bashkësitë e tjera nacionale (maqedonasit,
turqit, serbët, vllehtë etj.), që shënojnë shkallë e dinamikë të madhe të plakjes së
popullsisë.
Në këtë plan ndërmjet bashkësive nacionale edhe më tej do të shënohen dallime të dukshme, pothuajse me të njëjtin intensitet. Kjo do të thotë se maqedonasit
dhe të tjerët të shënojnë shkallë të shpejtuar të plakjes demografike, ajo edhe më tej
do të thellohet. Te shqiptarët, të cilët në këtë fazë gjenden në pragun e plakjes, do të
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kalojë një periudhë prej tri e më shumë dekadash ashtu që të arrijnë në pikën ku
ndodhen sot maqedonasit, por maqedonasit gjatë asaj kohe pothuaj do të kalojnë
shkallën e plakjes së thellë demografike, me shtim të shprehur negativ të popullsisë.
Për zhvillimin dhe mbajtjen e mobilitetit popullativ, institucionet shtetërore,
do të duhej të zhvillonin politika demografike për gjithë popullsinë e vendit tonë, si
masë e përgjithshme popullative për t’i ikur problemit të vetëshuarjes demografike
popullative. Ndërmarrjet e politikave separatiste demografike, siç ekzistonin disa
ndërmarrje ligjore nga qeveria e sotme, do të jenë të pakapshme dhe të papranueshme për sistemet demokratike politike e shoqërore nga njëra anë dhe sferave socioekonomike nga ana tjetër.
Nëse politika e sotme e shtetit është në gjendje të përpilojë politika demografike unike gjithëpërfshirëse të karaktereve ekspansioniste, rezultatet pozitive mund të
priten pas tri e më shumë dekadave. Këto janë ligjësi demografike që nuk korrespondojnë me dëshirat dhe ligjet e qeverive e të parlamenteve.
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i izjasnuvaweto za nacionalna pripadnost, kn. I, Skopje, 2004.
DZS: Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite vo Republika
Makedonija, 2002, Definitivni rezultati, Vkupno naselenie,
doma}instva i stanovi spored teritorijalnata organizacija na
Republika Makedonija od 2004 godina, kn. XIII, Skopje, 2002.
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RAMIZ ABDYLI
Bedri Pejani (1885-1946, u lind). Ideolog i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare,
politikan që luftoi për krijimin e Shqipërisë së pavarur. Lindi në Pejë, në një familje
arsimdashëse e me tradita atdhetare. Si publicist, me shkrimet e tij informonte dhe
sensibilizonte botën për çështjen shqiptare. U dënua disa herë nga pushteti osman
për shkak të aktivitetit të tij kombëtar. Udhëhoqi Kongresin II të Manastirit (1910)
dhe Kuvendin Kombëtar të Vlorës (28 nëntor 1912). Ishte sekretar i Komitetit
“Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” që nga themelimi (tetor 1918) dhe njëri ndër anëtarët më aktivë të tij. Më 1922 u zgjodh deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Në
Kosovë u kthye në vitin 1941. Njihet si nacionalist dhe pjesëmarrës i demonstratave
antifashiste në Tiranë, Gjakovë, Pejë e në Mitrovicë më 1941. Ishte ndër nismëtarët
kryesorë të Lidhjes së Dytë të Prizrenit (shtator 1943) dhe kryetar i Komitetit
Qendror të tij. Nga janari i vitit 1944. Për shkak të aktivitetit për bashkimin e Kosovës dhe trojeve të tjera etnike me Shqipërinë, pushteti komunist shqiptar e arrestoi
dhe ua dorëzoi jugosllavëve. Këta organizuan një proces gjyqësor në Prizren, në
kohën kur Bedri Pejanin e kishte kapluar sëmundja e rëndë. U dënua me vdekje,
me pushkatim, kur komisari, Ali Shkukrija, e pyeti nëse do të pendohet për veprën
e bërë, ai u përgjigj “Edhe sikur 100 vjet të m’i falte Zoti, nuk do të luftoja për
jetësimin e Shqipërisë etnike”.
Një memorandum i B. Pejanit që i drejtohet Hamberlain-it (viti 1944). Dokumentet frengjisht të kësaj dosje nuk janë përkthyer, prandaj po i përkthej unë
tani – përkth Sh. M.
Kserosi I
Shkëlqesi, ketu bashkangjitur kam nderin ti parashtroj vëmendjes së lartë dhe
dashamirëve të shkëlqesisë suaj një ekspozë mjaft të saktë që trajton pjesën
nevralgjike të problemit shqiptar. Në këtë ekspoze shkëlqesia juaj do të mund të gjej
përgjigje shumë të qarta të pyetjeve të mëposhtme: Pse populli shqiptar ka hasur
dhe vazhdon të has shumë vështirësira pë të konsoliduar pavarësinë e tij?... Pse ky
popull me gjithë zgjuarësin e tij të natyrëshme, trimërinë e tij proverbial edhe
aftësit e tij luftarake nuk ka mundur të ngrihet qysh prej vitit 1912 e deri më sot, në
lartësitë për të krijuar një atdhe të lulëzuar, një shtet më me prespektiva të qëndrueshme dhe një gjendje të sigurt?... Pse më në fund, Italia e Musolinit ka gjetur në
vetvete energjitë e mjaftueshme për të ndërmarr edhe njëher hapat për realizimin e
synimeve të saj imperialiste ne Adriatik dhe në Shqipëri?
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Shkëlqesisë së tij M. N. Chamberlain
President i këshillit të ministrave të Britanisë së Madhe, Londër, Angli, Kserosi 2”
Është më e sigurt, Shkëlqesi që ky hap i përmbajtur i Musolinit nuk do të ishte
i mundur të relizohej në marshin e tij triumphal drejt Ballkanitm neqofëse diplomacia e lartë e Versajës më 1920 do të kishte marrë parasysh dhe çmuar vlerën e
vërtet të një Shqipërie të pavarur me kufijt e saj etnik. Në fakt, një Shqipëri e tillë,
në rrethanat e sotme ndërkombëtare, do të realizonte në favor të paqes, jo vetëm të
gjitha avantazhet e një kështjelle të pamposhtur në brigjet e Adriatikut, por në të
njëjtën kohë ajo do të ishte dhe faktor solid në bashkimin e vendeve ballkanike për
ti prerë rrugën mashtrimit të fuqive totalitare në rrugët e mëdha “Berlin-BeogradGjiri Persik” dhe “Romë-Suez-Aden-Hindustan”
Përballë situatës së sotme të vajtueshme, përgjegjësi për të cilin kryesisht u bie
ish drejtuesve të Britanisë së Madhe, Francës dhe Shteteve të Bashkuara të
Amerikës, i lejoj vetes të shtoj si përfundim se populli shqiptar brenda dhe jashtë
kufijve të saja politike-ndërlikimet e të cilit unë i njoh me themel, vazhdoi gjithmonë të shpresoj se Britania e Madhe, besnike ndaj traditave të saja shekullore, do të
merret seriozisht me kauzën e këtij populli që në ditën apo rastin më të parë i cili
nuk do të mendojë të vij, për të korrigjuar padrejtësitë shekullore që atij i janë bërë
në të kaluarën.
Në pritje pranoni shkëlqesi (kseroksi 3) shprehjen e konsideratës time më të
lartë
Bedri Pejani
Firma
Ish president i “Partisë Popullore”, ish deputet në parlamentin shqiptar.
Paris 29.03.1939
(kseroksi 4)

SHQIPËRIA E COPTUAR DHE E LËNË POSHTË KOMBIT TË VET
Shqipëria e coptuar shtrihet tej vijave kufitare shqiptaro-jugosllave dhe shqiptaro-greke. Ajo përfshin:
1. Kosovën, tre sanxhaqet të Ipekut, Prizrenit, të ish-vilajetit të Kosovës,
duke përfshirë këtu dhe Kaçanikun, përveç ish Kazave Beranë, Rojai dhe Jenipazar
2. Maqedonia shqiptare: Shkup, Tetovë, Kumanovë, Preshevë, Gostivar,
Kërçovë, Dibër, Strugë, Ohër, Resnjë, Prespë.
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3. Mali i Zi shqiptarë: Ulqini, Kraja, Tuzi, Hoti dhe Gruda (që janë aneksuar shtetit të vjetër malazez më 1878 dhe më 1913).
4. Çamëria: Sanxhaku i Camlikret të vilajetit të vjetër të Janinës.
Fizionomia etnike. Kjo Shqipëri banohet prej... që mungon fleta e II-të e këtij
dokumenti. Dokumenti i tretë është (kseroksi 5-përk.) (kseroksi 5).
Një tragjedi e pajustifikueshme.
Asnjë arsye në bazë shkencore nuk e justifikon këtë sundim.
Në fakt.
1. S’ka asnjë lidhje midis sunduesve dhe të sunduarëve: dy fizionomi etnike
dhe dy struktura sociale krejtësisht të ndryshme me karakteristika pak a shumë të
kundërta dhe me tradita shekullore antagoniste.
2. Asnjë nevojshmëri gjeografike: midis vendeve sllave të Jugosllavisë dhe
Shqipërisë etnike ngrihen një sërë malesh që të gjith sëbashku, përbëjnë një vijë
kufiri ideal.
3. Anjë nevojshmëri ekonomike: vendet sllave të Jugosllavisë janë pajisur
më së miri prej vet natyrës. Ato kanë rajone të mëdha të njohura për pjellorinë e
tyre dhe për pasuritë e tyre natyrore. Bile edhe Montenegro: ky vend shkëmbinjsh
disponon zonën më të mirë pyjore në botë. Shfrytëzimi normal i këtyre pasurive do
të siguron këtyre vendeve sllave një përparim ekonomik të rrallë dhe shumë të
qëndrueshme.
4. Më në fund, asnjë arsye politike në rang ndërkombëtar nuk do të mund
të mbahej, në këmbë, dhe vetë fryma që dikur udhëhoqi punimet e koncertit evropian, këtij shkaktari kryesor të fatkeqësive të popullit shqiptar më 1878 dhe 1913, u
fshi prej Kasaphanës së Madhe me 1914 dhe 1918 ndërsa fryma e varsajës e cila e
(kseroksi 5) vuri Shqipërinë në rrezikun e coptimit të plotë në vitin 1921 u çfaros
prej ngjarjeve të shtatorit të vitit 1938.
Në të vërtetë sipas llogarive të Versajës, Serbia e zmadhuar jashtmase thjeshtë
vetëm me anën e ndryshimit të një emri, do të luante automatikisht dhe me sukses
një mision të dyfishtë: I rolin e xhandarit në gjirin e Ballkanit që do të mbronte
interesat franko-britanike duke bërë tentativat e para për një rilindje në “Drag nach
Osten”
II rolin e fqinjit të padëshiruar plot pretendime dhe plotë zhurmë i cili do ti
hapte Italisë së Nittit apo Giolittit mjaftë punë në Adriatik duke e penguar atë në të
vjetrën kohë që të mos ndërmerrte veprime të rrezikshme po për këto për interesat
framko-britanike së Madhe në Afrikë dhe Azi.
Jugosllavia u shemb aq keq në kryengritjen e këtij funksioni të dyfishtë, sa që
në fakt u hapi aq punë vetë krijuesve të saj gjatë më tepër se 18 vjetëve: mali- thotë
një proverbë shqiptare-pollinjë/ mi... dhe kalkulimet e Versajës u bënë hi e pluhur.
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Në momentet e tanishme gjendemi përballë kalkulimeve të kundërta, për të
cilët, me pakë fjalë, po japim qëllimet e tyre:
1. Jugosllavia, duke e kthyer me shpejtësi, pa dëshirën e vet në një protektorat
gjerman pak a shumë e maskuar si Çekosllovakia (kseroksi 7) apo në një protektorat italo-gjerman si Hungaria, në një të afërme jo të largët, do të jetë e detyruar
të luaj rolin e avangardës, në të njëjtën kohë besnike dhe e rrezikshme, në marshimin triumfal dhe të rrufeshëm të “Drag nach Osten” në rilindje të plotë.
2. Italia fashiste e vendosur përfundimisht, në të dy anët e Adriatikut e siguruar
në mënyrë të kënaqshëm nga ana e Ballkanit, do të përdorte të gjitha mjetet për
forcuar pozitat e veta në Mesdhe dhe në Afrikë: nënkrijimi i perandorisë romane në
një formë moderne aq tepër të idealizuar prej Musolinit, e cila nuk do të mund të
konsiderohej më si një utopi të thjeshtë, por si një ide plotësisht të realizueshme.
Një popull i tërë vihet me shpatulla për muri.

1. SHQIPËRIA E COPËTUAR DHE E LËNË
JASHTË KOMBIT TË VET
Një sërë konstatimesh, të regjistruara rregullisht prej formacioneve të ndryshme politike kombëtare dhe ndërkombëtare qysh në vitet 1912/... na shpjegojnë
me qartësinë e gjuhës së fakteve dhe shifrave për karakteristikat kryesore të regjimit
që do të ishte i papranueshëm në Shqipërinë e copëtuar dhe pa një tabllo shumë e
shkurtër:
a) Shqipëria e copëtuar përbën një burg të madh politik ku gjenden të burgosur
më tepër se një milion e dyqind mij shqiptarë. Në fakt për të kaluar nga një fshat në
tjetrin në Shqipëri duhet të pajisesh me një leje kalimi të rregulltë (kseroksi 8).
b)Shqipëria e coptuar nuk është veç se një koloni e madhe në gjirin e Evropës
të shekullit 20-të ku kolonizatorët lejohej të plaçkisin dhe të përvetësojnë pasurinë e
autoktonëve me anë të veprimeve krejtësisht arbitrare:
Belgradi bën ç’është e mundur, përdor të gjitha mënyrat, duke përfshirë dhe
teritorin për të ndryshuar fizionominë etnike të Shqipërisë së coptuar dhe të lënë
jashtë kombit të vet.
c)Deri në ditën e sotme, asnjë vepër në gjuhën shqipe nuk është botuar në
shtypshkronjat e Jugosllavisë, asnjë revistë në gjuhën shqipe, nuk ka mundur të
dalë në vendet jugosllave asnjë shkollë shqiptare nuk ka qenë e mundur të ngrihet,
asnjë institut kombëtar, qoftë dhe me karakter thjeshtë filantropik, nuk ka qenë e
mundur të themelohet. Shqipëria e coptuar ndodhet pra e dënuar të ketë të njëjtat
kondita kulturore si dhe vendet e zezakëve të Afrikës Qendrore si dhe të nomadeve
të Turkmenistanit kinez apo të fiseve të braktisura të Arabisë.
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d) Së fundi, Jugosllavia, duke dështuar në tentativat e saj për të shkatërruar
fizionominë etnike të Shqipërisë së coptuar me anë të masakrave të organizuara me
djegjen e fshatrave, ka kaluar qysh prej 1926/1927 në metodat e shtypjes ekonomike-fiskale (taksa, tatime, etj. - përkth): megjithëse Shqipëria e coptuar ka mundur
(kseroksi 9) në saj të përpjekjeve të pakrahasueshme gjatë shekujve të krijojë fusha
po aq të pasura dhe po aq të lulëzuara sa dhe fushat më të mira të vendeve evropiane megjithë indifirencën e plotë nga ana e admnisitratës otomane të dikurshme dhe
metodat agresive të administratës të sotshme jugosllave, sot shumica e popullsisë së
saj vazhdon të jetojë në një mizerje të tmerrshme.

2. NË SHQIPËRINË E PAVARUR
Në 1913, në konferencën e ambasadorëve, mbledhur në Londër u detyrua të
pranojë, në parim krijimin e një Shqipërie autonome.
Megjithatë asaj iu deshtë të haste në vërshtirsirat pothuajse të pakapërcyeshme
për të arritur që të zhvilloheshin bisedimet për caktimin e kufijve të saj.
Që në fillim të këtyre diskutimeve ajo ra viktimë vetëm e nji meneku (???): Si të
harmonizoheshin tezat e Rusisë të Carëve të përkrahura haptazi prej Francës dhe
në mënyrë pak e shumë të hapur dhe prej Britanisë së Madhe me tezat Austro-Italiane, të përkrahura prej Gjermanisë...
Diskutohej pra që kjo konferencë në fjalë të vepronte rreptësishtë dhe para se
gjithash në konformistët në frymën e konceptit evropian, d. m. th të zbuste antagonizmat duke krijuar në një far mënyre ekuilibrin e rrënuar të Evropës nëpërmjet
ndryshimeve të hartës politike të Ballkanit.
Ndërsa për sa i përkiste interesave jetike te popullit Shqiptar dhe interesave të
vërteta të serbëve, malazezve, grekëve apo bullgarëve, ato asnjë herë gjatë gjithë
debateve nuk u morën parasysh ashtu siç e meritonin të merreshin. U fol fare pak
për këtë mbledhje, dhe kjo vetëm me qëllim sa për t’i dhënë (kseroksi 4) një far
material i shtypit botëror.
Vija kufitare Shqiptaro-Jugosllave e cila aktualisht e ndan mëdysh Shqipërinë
etnike, nuk është veç se një produkt i kësaj klime të sëmurë, të këtij mentaliteti në
degjenerim të plotë të Diplomacisë së lartë Evropiane në prag të Kasaphanës së
Madhe të 1914/1918-s.
Ne s’kemi për të cituar këtu vetëm një argument, për të shpjeguar në mënyrë
krejt bindëse, absurditetin e një vije të tillë kufiri. Ekzistojnë në Shqipërinë e pavarur menjëherë për këtej vijës së kufirit në fjalë,
Katërqind mijë malësor që po luftojnë gjatë një çerek shekulli kundër mjerimit
të thershëm.
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Dhe në themel të kësaj gjendja tragjike nuk ka veç se një arsye: këta katërqind
mijë malorë më 1913 humbën përnjëherësh të gjitha qendrat e tyre ekonomike
shekullore.
Dhe kështu ndodh që një popull i lërë në këtë anë dhe matanë kufijve të tij
politikë ndodhet i mbërthyer me shpatulla për muri.
Duhet përmendur se këta malsorë, të privuar dhe nga buka e përditshme gjatë
gjashtë muajve të vitit, përbëjnë 40% të popullsisë të Shqipërisë së sotme ndërsa
60% të po kësaj popullsie jetojnë po thuaj të dërmuar prej depresionit ekonomik që
shkakton po kjo arsye (vija e kufirit-përkth) në fakt shkatërrimi i integritetit
territorial të Shqipërisë së djeshme më 1013 dhe më 1921 ka provokuar në mënyrë
të pandreqshme dhe shkatërrimin e unitetit ekonomik të Shqipërisë së pavarur
(kseroksi 11)
Konkluzione
Nuk ka veçse një perspektivë të vetme për të mundur të shpëtohet populli
shqiptar prej gjendjes kaq të tmerrshme. Dhe ja ajo me dy fjalë: zotërimet e Shqipërisë së copëtuar dhe të lënë jashtë duhet t’i kthehen atdheut të vet.
Për të realizuar këtë perspektivë të vetme shpëtimtare ekziston vetëm një rrugë
paqësore: t’i akordohet popullsisë së Shqipërisë së copëtuar një plebishit i lirë në
mënyrë që ajo të mund të ketë mundësinë praktike për të zgjidhur kauzën e saj sipas dëshirës së vet.
Çdo zgjidhje tjetër nuk mund të përbëjë veç se një zgjidhje artificiale dhe nuk
mund t’i kalojë caqet e një mase e rreme qetësuese.
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ARDIAN LIMANI

PROMEMORIE
- E PREZANTUAR NGA DELEGACIONI
I SHQIPTARËVE IRREDENTISTË
NË KONGRESIN NDËRKOMBËTAR
TË TË DREJTAVE TË POPUJVE
Dokumenti i titulluar “Promemorie”, i prezantuar në Kongresin Ndërkombëtar të të Drejtave të Popujve, është i publikuar, ndaj, duke parë vlerën e tij të çmueshme historike, e gjetëm të arsyeshme ta botojmë në këtë revistë.
Dokumenti ishte i shkruar në gjuhën frënge. Meqenëse mungon përfundimi i
këtij dokumenti, nuk mund ta përcaktojmë me saktësi se kur i është dërguar Kongresit të përmendur, të cilin duket se e ka organizuar Shoqata e Popujve. Nuk dihet
as autori i këtij dokumenti, sepse, siç u vu në dukje, mungon përfundimi i tij.
Autori i dokumentit, sikurse do të vërehet më poshtë, i drejtohet institucionit
duke i kërkuar përmirësimin e gabimeve të Fuqive të Mëdha për padrejtësitë që i
ishin bërë popullit shqiptar në Kongresin e Berlinit si dhe në Konferencën e Londrës, nëpërmjet kërkesës për rishikimin e kufijve të trojeve shqiptare dhe krijimin e
Shqipërisë me kufij etnikë.

SHQIPËRIA E PAVARUR DHE SHQIPËRIA IRREDENTISTE
Zoti President,
Zonja dhe Zotërinj,
Shpeshherë keni dëgjuar të flitet për një Shqipëri. Posaçërisht në vitet që paraprijnë dhe përcjellin luftërat ballkanike. Diplomacia e lartë e vitit 1913, të cilën
thuhet se e drejtoi marrëveshja evropiane, sigurisht me një nervozizëm, disa herë
me radhë bëri që e tërë bota të besojë se gjendeshim në prag të një konflikti të
përgjithshëm.
Po, Zonja dhe Zotërinj, kemi folur, flasim dhe do të flasim për këtë Shqipëri.
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Për më tepër, a do të mund t’i japim fund kësaj gjëje? Le të shpresojmë. Le të
jemi madje pak optimistë. Megjithatë, jo dhe pa paramenduar vështirësi serioze për
të realizuar një zgjidhje përfundimtare dhe radikale.
Më lejoni të deklaroj se kjo çështje, e ashtuquajtur shqiptare, për shkak të një
mentaliteti të pakuptueshëm që mbretëron në sferat e larta diplomatike të shekullit
XX, sapo ka përbërë gradualisht një “nyjë gordiane” të vërtetë. Kjo çështje mbetet e
pandashme dhe e ndërlikuar, sepse kapaciteti i Kontinentit tonë nuk i gëzon cilësitë
e larta morale të Pushtuesit të Madh maqedonas. Është një labirint, Zonja dhe
Zotërinj, sepse kjo çështje përbën nga viti 1913, datë e përfunduar me shifër të
mallkuar, një bosht konspiracioni dhe intrigash, falë mentalitetit të kohës politike
në të cilën po jetojmë.
Të shpjegohemi më qartë: Problemi shqiptar, që nga natyra e pozitës gjeografike të Shqipërisë, u ngjitet në mënyrë shumë intime dy problemeve të tjera të rëndësisë më të madhe: problemit të Ballkanit dhe atij të Adriatikut. Dhe gjithnjë kemi
folur për një baraspeshë adriatike, pa pasur nevojën që të flasim për rëndësinë
absolute të një baraspeshe ballkanike.
Ishte krijuar Shqipëria. Jo, mos e besoni këtë, Zonja dhe Zotërinj. E vërteta
është se në vitin 1913, Shqipëria ishte ndarë në dy pjesë: njëra që t’i shërbejë si pre
imperializmit qesharak serbo-grek dhe tjetra, e quajtur e pavarur, nëpërmjet mistifikimit, për të përbërë casus-belli521 të një lufte të ardhme, botërore apo të pjesshme.
Këtu kam misionin e shenjtë që ta mbroj këtë Shqipëri të parë të pafat përballë
lojës serbo-greke, e cila, nëpërmjet të qenit famëkeq, përbën në të tashmen një
kryevepër marrëzirash dhe ofendimesh për shekullin e Tolstojt dhe të Marconive.
Sa i përket të dytës, jam i sigurt që ajo do të mbrohet sinqerisht dhe me energji
kundër kujtdo nga ana e bashkatdhetarëve të mi guximtarë, të cilët në çmimin e një
luftimi të tmerrshëm tetëvjeçar, ia dolën të thithnin ajrin e lirë të maleve tona të
bukura, me armë në duar – masa e vetme që asnjëherë s’i ka tradhtuar interesat e
larta të shqiptarëve dhe të Shqipërisë.

PËRMBLEDHJE ETNIKE DHE HISTORIKE E KOSOVËS.
Tani, më lejoni, Zonja dhe Zotërinj, të përmbledh përmbajtjen etnike dhe historike të kësaj Shqipërie të cilën bashkatdhetarët e mi e kanë quajtur: “Shqipnia e
robnume”.
Pjesa më e madhe e kësaj Shqipërie gjendet e përbërë nga një provincë e quajtur Kosova (Cossova), që serbët e pagëzuan kah viti 1353 me emrin “Stara Srbia”
521

Shkas për luftë
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(Serbia e vjetër) dhe që sot e quajnë “Juzhna Srbia”522 (Serbia Jugore). Është kjo
pjesa orientale e Ilirisë së lashtë, e ndarë nga Maqedonia nga Char Skardos523 ose
malet ilire sipas Strabon, Ptoleme dhe Bodgani. Ajo ka një popullatë të përbërë nga
800.000 shqiptarë kundër 60.000 serbë. Emrat gjeografikë të rajoneve që ajo
përmban përjetuan serbizim pothuajse të plotë gjatë dominimit të përgjaktë dhe të
shkurtër të serbëve përgjatë shekullit XIII dhe XIV, por falë dominimit pothuajse
fiktiv nga turqit, fizionomia e saj etnike mbeti ilire, d.m.th. shqiptare.
Hartografia e shekujve XV, XVI, XVII dhe XVIII nuk na flet fare për emrin e
“Serbisë së vjetër”.
Megjithatë, literatura e huaj e kapi dhe e gjeneralizoi këtë emër fantastik, pa
gjykim dhe dokument duke mos ditur se ajo u shërbente caqeve imperialiste të
rusëve dhe të serbëve të shekullit XIX.
Falë dhuratave financiare nga Petersburgu, serbët përfitonin shumë nga ky
emër për të shfrytëzuar dhe magjepsur mentalitetin naiv të Perëndimit duke e vërshuar me broshura dhe duke kënduar gjithandej për më gjatë se një gjysmë shekulli
këtë Serbi të vjetër legjendare, të bazuar në trillim, nga heronj që s’ekzistuan kurrë
dhe nga një seri teorish qesharake:
“Islamizim dhe shqipërim i serbëve nga Stara Serbia!...”
E vërteta është se Kosova (Cossova) mbetej dhe ende do të mbesë shqiptare.
Dominimi i vjetër serb la disa kisha dhe ai i turqve la qindra xhami dhe varreza të
gjëra me shkrime turke ose arabe.
E robëruar nga turqit, kjo provincë u qeveris në fakt me ligje shqiptare dhe nga
qeveritarë shqiptarë, pasardhësit e të cilëve ende jetojnë në Kosovë. Kur Turqia e
sulltan Muhamedit, në fillim të shekullit XIX, me pretekst që të paraqesë reforma
dhe në realitet për të konsoliduar dominimin otoman në Shqipëri, provoi t’i jepte
fund qeverisjes së familjeve shqiptare, ajo u ndesh me një opozitë kombëtare, të
drejtuar nga Mustafë Pasha, Vizir nga Sutari, që ndoqi ushtrinë e shpërbërë të sulltanit deri në Filipopoli.
Nga ana tjetër, pas betejës së parë të Kosovës në vitin 1389, e cila e rrëzoi perandorinë e Car Dushanit, historia serbe nuk mund të përmendë asnjë lëvizje kombëtare serbe që mund të ishte zhvilluar në Kosovë kundër dominimit turk.
Në anën tjetër, historia otomane ka dokumentuar 54 revolucione të mëdha
shqiptare, të nisura dhe të udhëhequra kryesisht nga shqiptarët e Kosovës.
Ku ishin pra këta serbë të Serbisë së vjetër, kur shqiptarët shpalosnin një veprimtari kombëtare kaq të rëndësishme?...

522
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Mendohet për malin Sharr
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Përveç kësaj, i famshmi Car Dushan pushtoi Shqipërinë në vitin 1345 dhe perandoria që ai themeloi ra në vitin 1389, pas një beteje të vetme të humbur dhe kjo
gjatë një kohe kur dominimi turk në Ballkan ishte shumë i dobët.
Nga ana tjetër, Shqiptarët i qëndruan kësaj perandorie otomane edhe në kohën
kur ajo ishte sundimtare e Konstantinopolit524 dhe tërë Evropën e kërcënonte një
rezistencë e më se njëzetepesë vjetësh, duke u shkaktuar ushtrive të Muratit II dhe
Mehmetit “Pushtuesit” njëzetedy disfata në beteja me radhë.
Serbët ilustruan dhe shfrytëzuan këtë disfatë të Kosovës dhe bindën mentalitetin perëndimor që fusha e Kosovës ishte vendi ku ishte varrosur forca serbe e
shekullit XIV dhe se ishte dhe mund të jetë veçse një vend serb.
Kjo është një teori me të vërtetë e zgjuar dhe e shkathët! Mirëpo, e vërteta është
se fusha e Kosovës, qoftë nga pozita gjeografike, ose nga arti ushtarak i asaj kohe,
përbënte një vendtakim më të mirë për ushtritë turke dhe ato të kryqtarëve.
Shkurtimisht, a kemi dëgjuar ndonjëherë për veprimtari minimale të serbëve
në Kosovë, përgjatë shekujve dhe gjatë viteve të mëhershme nga data e 1912? Jo,
dhe për të vetmen arsye se Kosova është pjesë përbërëse e atdheut shqiptar që nga
kohët parahistorike.
Përveç kësaj, shqiptarët e Kosovës udhëhoqën Lidhjen e famshme të Prizrenit
në vitin 1880 dhe u konfrontuan me armë ndaj neneve të traktatit të Berlinit, i cili
parashihte ndarjen e Shqipërisë në përfitim të grekëve dhe të malazezve.
Duhet shtuar kësaj edhe faktin se ata luftuan kundër ushtrive të Sulltanit të
Kuq (Sultan-Rouge)525, përgjatë tërë qeverisjes së tij dhe në vitin 1908 e detyruan që
të shpërndajë Kushtetutën Otomane në përputhje me vendimin e Asamblesë
Kombëtare të Ferizajt (23 korrik 1908). Duke parë se kishin qenë të tradhtuar nga
Turqit e rinj, ata iu dhanë një luftimi të përgjaktë kundër regjimit të tyre shtypës
dhe i mundën në vitin 1912 duke pushtuar Shkupin (Uskub), në krye të një ushtrie
revolucionare me 25.000 njerëz dhe duke diktuar dëshirën e tyre në Portën
Supreme.
Ku ishin pra këta serbë të Serbisë së vjetër, kur shqiptarët e Kosovës, me çmim
të rrjedhjes së gjakut, përgatisnin ngadalë, por edhe me siguri, çlirimin e të gjitha
elementeve ballkanike, të nënshtruar ndaj zgjedhës së sulltanit të Kostandinopojës?
Po, Zonja dhe Zotërinj, serbë kishte, por jo edhe në Kosovë. Dhe ata që ishin
përtej kufijve tonë të atëhershëm, na qëllonin me pabesi duke i deklaruar luftë
Turqisë dhe duke e kthyer atë kundër Shqipërisë dhe tërësisë shqiptare.
Dhe, prandaj, pikërisht në momentin kur, sapo kishim fituar autonominë,
ishim në gjendje ta fitonim edhe atë të Maqedonisë.
524
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Shqiptarët e Kosovës, me gjithë kthimin mbrapa, si pasojë e Luftës së Parë
Ballkanike (1912/13) morën pjesë në mënyrë aktive në zgjimin e Shqipërisë së lirë;
përgatitën në pjesë të madhe Kongresin e Vlorës (Valona), e cila, nën zjarrin e
bombardimit të flotës greke, shpalli pavarësinë e Shqipërisë (28 nëntor 1912);
mbrojtën mbretërinë e Shqipërisë në vitin 1914 dhe lëshuan kryeqytetin shqiptar
vetëm pas shkuarjes së mbretit të tyre; u konfrontuan në mënyrë energjike para
dëshirave të liga imperialiste të austriakëve gjatë viteve 1916, 1917 dhe 1918 dhe, së
fundmi, kontribuuan në pamundësimin e shpërbërjes së Shqipërisë në vitin 1920,
duke përforcuar Kongresin Kombëtar të Lushnjës (Louchria), duke kërkuar shtypjen e zgjimit të esadistëve dhe duke marrë pjesë në çlirimin e Vlorës.
Më lejoni që t’i shtoj gjithë kësaj një tjetër fakt historik që duhet të ketë rëndësi
shumë të veçantë.
Në vitin 1918, Kosova u pushtua nga trupa franceze, të cilave u paraprinë
revolucionarët tanë që luftonin kundër okupimit austro-bullgar që nga viti 1916.
Për të paqësuar demonstratat e armatosura kombëtare të 21 tetorit 1918, komandanti u detyrua t’u japë fund deklaratave të tij duke ulëritur nga pjesa e lartë e ballkonit të komunës së Pejës (Ipek): “Rroftë Shqipëria e Madhe!...”
Këto trupa i kërkuan më kot serbët e Serbisë së vjetër (!) dhe ushtria e vërtetë e
Serbisë së vjetër pati guximin të bëjë rivendosjen në Kosovë vetëm pas disa javësh
dhe nën mbrojtjen e trupave e të topave francezë.

SITUATA E TASHME DHE REGJIMI SERB
NË SHQIPËRINË IRREDENTISTE
Le të kthehemi tani te situata aktuale e kësaj province të pafat:
Në broshurën që kam nderin t’jua dorëzoj, do të gjeni dokumente masakrash
që i bëjnë të dridhen Neronët në varret e tyre.
Janë dhe disa të tjera që mungojnë. Nuk ka kurrfarë ekzagjerimi, përkundrazi,
mund t’ju siguroj se kishte mijëra viktima, të masakruar dhe të djegur për së gjalli,
emrat e të cilëve nuk e kishim mundësinë t’i dimë dhe t’i shënojmë.
Ja dhe disa dokumente të tjera, patjetër autentike, pasi që ishin tekstualisht të
riprodhuar nga shtypi jugosllav.
Mos u çuditni, zonja dhe zotërinj, nga kjo kopje e revistës “Hak”526, e shkruar në
turqisht dhe ku gjenden të shënuar një pjesë e të masakruarve të Prishtinës. Është e
shkruar në turqisht, sepse kultura kombëtare shqiptare, duke përfshirë gjuhën, na
është e ndaluar në mënyrë të rreptë nga regjimi shovinist serb.

526

“Hak”ishte gazeta e organizatës “Xhemijet” (1919-1925)
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Sidomos këtu, pra, kemi një dëshmi shumë karakteristike të natyrës së misionit
civilizues të serbëve në Shqipërinë irredentiste. Megjithatë, e vërteta mbetet ajo që
duhet të jetë dhe këta njerëz, emrat dhe mbiemrat e të cilëve po i shihni, janë
masakruar nga serbët e shekullit XX.
Ja tani se çfarë thotë revista “Pravda” në një artikull prapavije nga pena e M...
dhe të publikuar në nr. 91, më 5 prill 1920:
“Duke e njohur shumë mirë situatën, mund të pranoj, pa kurrfarë ngatërrese,
se bandat revolucionare të Malit të Zi dhe të Serbisë Jugore rrjedhin 90% nga
menaxhim i keq, pazotësia e të punësuarve tanë ose keqpërdorimet që ata bëjnë gjatë kryerjes së detyrës. Sekretari më i thjeshtë i këtyre të punësuarve është i bindur se
askush nuk mund t’i bëjë gjë, përderisa ai ka mbrojtës të lidhur në cilindo klub
politik...”
Mund t’ju siguroj, vazhdon artikulli, M. M. Pashiq dhe Drashkoviq që ata nuk
mund të bënin gjë nëse kishin nën urdhër të punësuar që i ngjanin atyre të Serbisë
Jugore.”
“Gjithashtu dhe pa kurrfarë ekzagjerimi, unë mund ta siguroj M. M. Pashiqin
dhe Drashkoviqin që, nëse kishin fatin e keq të jetonin në Mal të Zi ose në Serbinë
Jugore, ata do të ishin të obliguar t’i tejkalonin malet dhe të luftonin kundër
nesh!...”
Në anën tjetër, ja një pasazh i nxjerrë nga revista “Epoka”, e publikuar në Beograd:
“Jemi të njoftuar se punët nuk po ecin mirë në Serbinë e vjetër, e cila përbën
pjesën më të bukur dhe më historike të Serbisë sonë.
Mos të dënojmë rrëfimet tona: Të lejohet që çështjet të shfaqen spontanisht, të
fshihet e vërteta dhe mos të zbulohet që populli i këtij rajoni gjendet në revoltë të
madhe, përbëjnë gabime të mëdha. Po, duhet të sigurohemi që në Serbinë e vjetër,
në Metohi dhe në Sanxhak, populli është i revoltuar. Sepse atje qeveria i ka vënë
barrë popullit.”
Në Kosovë, vazhdon artikulli, ne kemi më shumë policë sesa mbante Turqia në
të kaluarën. Megjithatë, deri në vitin 1915, nuk kishte asnjë bandë në këto rajone.”
“Numri i të revoltuarve rritet proporcionalisht me numrin e policëve. Këtë e
konstatojmë duke parë humbjet e policëve tanë.
“Si pasojë, përmbyllet artikulli, duhet të bindemi që arsyeja e vetme që populli
revoltohet, sidomos shqiptarët, rrjedh nga keqpërdorimet e të punësuarve tanë.”
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LIDHUR ME SHQIPTARËT E MAQEDONISË DHE TË ÇAMËRISË
Më mbetet të deklaroj se asnjë konflikt nuk ekziston ndërmjet shqiptarëve irredentistë dhe elementëve të tjerë të Maqedonisë, me përjashtim të serbëve dhe të
grekëve.
Zonja dhe zotërinj, konfirmoj deklaratat e djeshme dhe deklaroj edhe një herë
se bashkatdhetarët e mi mbështesin me të gjitha mundësitë çështjen maqedonase,
idenë e një Maqedonie të pavarur në kufizimet e saj etnike dhe duke pasur format e
njëjta politike sikur Zvicra.
Kufijtë e ardhshëm shqiptaro-maqedonas përbëjnë një çështje që u takon ekskluzivisht shqiptarëve të Shqipërisë irredentiste dhe maqedonasve. Madje, kjo është
një çështje që nga natyra nuk paraqet asnjë vështirësi.
Sa i përket konfliktit shqiptaro-malazias, mund të deklaroj se shqiptarët irredentistë janë të gatshëm që të kuptohen me malazeztë në bazë të një referendumi
në rajonet e Malit të Zi të vitit 1914. Deklaroj më tutje që ne mbështesim, me të gjitha mundësitë tona, pavarësinë e Malit të Zi.
Për grekët dje kam folur mjaft me rastin e bisedës në lidhje me çështjen e
Smirnës dhe të konfliktit turko-grek. Jua kam thënë të gjitha dëmet që na kanë bërë
në vitin 1914 dhe që vazhdojnë të na bëjnë. Në këtë broshurë, do të gjeni më shumë
hollësi lidhur me konfliktin shqiptaro-grek. Më mbetet vetëm të shtoj se Shqipëria
irredentiste nuk do të heqë dorë kurrë nga synimet e saj për krijimin e shtetit etnik
shqiptar.
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Naser Pajaziti,
“E folmja e Anadrinit”
(Fonetikë-fonologji, morfologji, leksik),
Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2008, 318 faqe
Emri i dr. Naser Pajazitit tanimë është bërë i njohur në shkencën e
dialektologjisë shqiptare. Pas publikimit të veprës monografike në fushën e dialektologjisë E folmja e Opojës (2005) dhe një numër të konsiderueshëm punimesh studimore, pas një distance të shkurtër kohore, ai po na paraqitet edhe me një vepër
tjetër monografike në fushën e shkencës së dialektologjisë E folmja e Anadrinit
(2008), vepër kjo me rëndësi të veçantë dialektologjike e me vlera të shumëfishta
gjuhësore, e cila i pasuron, i zgjeron dhe i thellon studimet e shkencës së dialektologjisë shqiptare, në veçanti dhe të gjuhësisë, në përgjithësi ndër ne.
Ndonëse, periudha kohore e ushtrimit të veprimtarisë shkencore të dr. Naser
Pajazitit është e shkurtër, por e ngjeshur, ajo tejkalon mbi një dekadë kohore. Mirëpo, edhe përkundër këtij fakti, autori u tregua zelltar i madh dhe punëtor i vyer në
punë, krijues e prodhimtar në fushën e veprimtarisë shkencore.
Studimi monografik E folmja e Anadrinit përfaqëson një vepër serioze në fushën e dialektologjisë shqiptare, duke paraqitur këtë të folme në plotëninë e saj, me
tipare e specifika karakteristike, me nuanca e ngjyrime të veçanta dialektore në arealin e të folmeve të gegërishtes verilindore në veçanti dhe të mbarë të folmeve shqipe, në përgjithësi.
Vepra në fjalë, duke marrë në shqyrtim të gjitha tiparet e kësaj të folmeje, është
ndërtuar me kritere të qëndrueshme shkencore, që e pasurojnë ndjeshëm dialektologjinë shqiptare.
Bazamenti, shtyllat, trarët e krerë, që e përbëjnë godinën e kësaj monografie
shkencore në fushën e dialektologjisë shqiptare janë: Lënda dialektore e trevës së
Anadrinit e vjelë, e hetuar dhe e gjurmuar me kujdes e zell të veçantë, së cilës i
paraprinë parathënia, ku autori shpalos synimin e qëllimin e vet parësor: “Përqendrimi im në studimin e kësaj treve gjuhësore arsyetohet me rëndësinë që ka njohja e
begatisë së fenomeneve të ndryshme fonetike-fonologjike, morfologjike e leksikore,
theksimi i divergjencave e konvergjencave që janë krijuar brenda saj, kundruall të
folmeve fqinje si dhe gjuhët e atyre me të cilët historikisht kjo trevë ka qenë në kontakt” (f. 7).
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Në monografinë E folmja e Anadrinit, autori ka trajtuar hollësisht e gjerësisht
veçoritë gjuhësore të kësaj të folmeje, siç pohon ai, veçoritë fonetike-fonologjike,
morfologjike e leksikore, duke pasur parasysh arritjet në fushën e dialektologjisë
shqiptare dhe metodat bashkëkohore në studimin e këtyre dukurive (f. 8). Autori
ka zbatuar metodat e studimit të Shkollës Linguistike të Pragës, themeluesi i së cilës
është Trubeckoi.
Autori, duke vënë në pah njohuritë e përgjithshme për Anadrinin, tërheq vijat
e caktuara të shtrirjes gjeografike të kësaj të folmeje, përdor shenjat e nevojshme,
shkurtimet e literaturës së shfrytëzuar si orientim për lexuesit e studiuesit, që i
paraprijnë lëndës qenësore e qendrore të veprës për të shtruar gjerësisht sistemin e
nënsistemin fonologjik me përbërësit e hollësishëm e në mënyrë të shërueshme të
përdorimit të theksit, gjatësisë së zanorëve të theksuara e të hundorësisë, denazalizimin dhe opozicionin fonologjik të zanoreve hundore përballë zanoreve gojore,
duke marrë në shqyrtim veçoritë tingullore të çdo zanoreje veç e veç, vënë në spikamë jo vetëm diftongjet e togjet e zanoreve, po zë ngoje edhe togun e vjetër uo, që e
ndeshim tek autorët e vjetër.
Ndërkaq, konsonantizmit i kushton një kapitull si nënsistem të veçantë, duke
trajtuar të gjitha konstantet dhe tiparet e tyre në kuadër të rrokjes dhe të fjalës, i
vështron ato edhe në kuadër të grupeve e togjeve konsonantike të shumta e të
nduarnduarta, të qëndrueshme të reduktuara në pozita të caktuara të fjalës, merr në
shqyrtim të hollësishëm edhe fenomenet fonetike, që i ndeshim në këtë të folme, siç
janë: metafonia, apofonia, kontraksioni, krasi, palatalizimi, sonorizimi e shurdhimi
i tingujve, asimilimi e disimilimi, metateza e elizioni dhe fenomenin e shtesave të
tingujve, si: proteza, epenteza, epiteza dhe fenomeni i rënies së tingujve, duke i ilustruar këto me shembuj konkretë nga e folmja e ligjërimit të përditshëm në terren, ai
njëkohësisht shpjegon edhe arsyet e evoluimit të fenomeneve në fjalë.
Në kaptinën e sistemit morfologjik, autori rrok në trajtim emrin me të gjitha
kategoritë e tij gramatikore, që i ndesh me tipare të veçanta në të folmen në studim,
nyjën e mbiemrin, numërorët e përemrat dhe llojet e tyre. Në qasje të thukët të
studimit shkencor më hollësi e shembullzime të shumta i kushton foljes dhe të
gjitha kategorive foljore, formave foljore, zgjedhimit e mënyrave të shtjelluara e të
pashtjelluara dhe kohëve foljore e diatezës së saj.
Në këtë monografi dialektologjike, një vend të veçantë zënë edhe pjesët e pandryshueshme të ligjëratës, si: ndajfolja me nënllojet e saja, parafjala, pjesëzat, lidhëzat e pasthirrmat dhe roli e funksioni i tyre në fjalë, fjali e në ligjërimin autentik të
kësaj të folmeje dialektore që ka marrë për studim.
Një hapësirë bukur të madhe tekstore merr edhe shënimi i leksikut të së folmes
në fjalë, që thënë shkurt e shqip paraqet një fjalorth në vete të kësaj treve dialektore
me 584 njësi leksikore të tij, të radhitura sipas rendit alfabetik. Autori jo vetëm që i
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regjistron këto njësi leksikore, por edhe i shënon besnikërisht me kritere dialektologjike, prandaj ky paraqet edhe një fjalorth dialektor, sepse shembullzon formën
shqiptimore-dialektore të trevës në fjalë-të Anadrinisë.
Vepra monografike E folmja e Anadrinit përmbyllet natyrshëm e domosdoshëm me një përfundim sintetizues e me një rezyme në gjuhën angleze, me tekste
që shërbejnë si shembuj konkretizues e ilustrues të kësaj të folmeje të pajisur edhe
me treguesin e emrave të njerëzve e të vendeve dhe me bibliografi e literaturë të
përdorur gjatë hartimit të kësaj monografie. Elemente këto që ia shtojnë vlerën
shkencore studimit monografik në fjalë.
Autori në këtë monografi shquhet për një gjuhë të pastër e me një terminologji
shkencore të pasur, të saktë e të qartë e të përdorur me kriter e kujdes të veçantë. Ai
ka kultivuar një stil të rrjedhshëm, ku fjalët e fjalitë rrjedhin lirshëm në shprehjen e
mendimeve e konstatimeve të arsyeshme e të logjikshme, që komunikojnë lirshëm
e natyrshëm me studiuesit e lexuesit e veprës së tij të tipit sinkronik me një përshkrim besnik e autentik që për mjet shprehjeje, përveç tingujve e rrokjeve, ka
fjalën e fjalinë, në veçanti dhe kulturën gjuhësore në përgjithësi.
Përgjithësisht mund të themi se kjo vepër pasuron jo vetëm veprimtarinë
shkencore të Institutit Albanologjik, por edhe e zgjeron edhe arealin dhe gamën e të
folmeve në fushën e studimeve të dialektologjisë shqiptare, nga ana tjetër, që mund
t’i hyjë në punë edhe Atlasit të Dialektologjisë Shqiptare, me rastin e ribotim eventual, ajo plotëson boshllëkun e tij të ndjeshëm.
MEHMET HALIMI
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Myzafere Mustafa,
“Përralla shqiptare,
poetika dhe mitikja”
Instituti Albanologjik i Prishtinës,
2003, fq. 310
Përrallat popullore shqiptare prej kohësh kanë tërhequr vëmendjen e mbledhësve të ndryshëm të folklorit, vendas e të huaj, duke na krijuar një pasuri të tërë
nëpër arkiva të ndryshëm apo në botime të caktuara. Por nëse mund të thuhen relativisht fjalë të mira sa i përket mbledhjes së këtij lloji folklorik, nuk mund të përsëritet e njëjta gjë sa i përket studimit të tyre. Relativisht i kufizuar është dhe vazhdon
të jetë numri i studiuesve që janë marrë dhe vazhdojnë të merren me këtë lloj të veçantë e të rëndësishëm të prozës popullore shqiptare, ndonëse lënda e përfituar
është e konsiderueshme dhe të krijon mundësinë e ndërmarrjes së temave të ndryshme studimore për përrallat shqiptare në përgjithësi, dhe për raportet e tyre me
ato të popujve të tjerë. Në të njëjtën kohë, duhet thënë se përrallat paraqiten si një
nga llojet e prozës popullore me probleme nga më të përgjithshmet dhe nga më themeloret në tërësinë e folklorit. Kjo pasi ato në vetvete shprehin në një mënyrë të veçantë dhe me mjete artistike specifike raporte të caktuara në kohë të caktuara dhe
se nëpërmjet tyre mund të depërtohet, ndofta me shumë vështirësi, në zbulimin e
jetës njerëzore në përgjithësi, që ne fillesat e lashta të saj. Përmes përrallave mund të
shihen raportet individ - shoqëri - natyrë, pra mund të hidhet dritë në vetë organizimin e botës sonë kozmike.
Midis studiuesve shqiptarë që janë marrë relativisht për një kohë të gjatë me
përrallat shqiptare është dhe dr. Myzafere Mustafa. Vazhdimisht nëpër faqet e shtypit shkencor janë përfshirë, krahas artikujve nga fusha të tjera të folklorit, edhe artikuj të M. Mustafës rreth përrallave popullore shqiptare. Tashmë ajo është një studiuese e njohur për përrallat popullore shqiptare. E gjithë puna e saj e gjatë dhe e
pasionuar bëri që së fundmi të dilte me një punim monografik, i pari i këtij lloji në
folkloristikën shqiptare.
Monografia e M. Mustafës, e emërtuar “Përralla shqiptare. Poetika dhe mitikja”, botuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës në vitin 2003, vjen në këtë mënyrë
si rrjedhojë e një pune shumëvjeçare, e një përqendrimi serioz të autores për të njohur sa më mirë e më të plotë teorinë shkencore rreth përrallave në nivel ndërkom275

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP

bëtar, për ta pasur atë si një armë të vetën dhe si pikëmbështetje bindëse kur trajton
përrallën shqiptare. Mendojmë se ky është një kusht i domosdoshëm për çdo
studiues serioz, që dëshiron të hedhë hapa të sigurt në fushën e dijes ku punon dhe,
të cilin, M. Mustafa e ka mbajtur parasysh. Nga ana tjetër, duhet pohuar edhe njohja e mirë nga ana e autores së monografisë e lëndës përkatëse folklorike. Natyrisht,
realizimi i një punimi monografik, në qendër të të cilit vihet poetika dhe mitikja në
përrallat shqiptare, i ka të përcaktuara kuadratet e trajtesave të mundshme, mbi bazën e një logjike të caktuar për çdo autor. Autorja e monografisë që po shqyrtojmë,
krahas një hyrjeje. në të cilën shkurtimisht përcillen shtysat për ndërmarrjen e një
pune të tillë dhe pikënisjet teorike, nxitëse dhe ndihmëse për thellimin e njohurive,
e strukturon punimin e saj në gjashtë ndarje të veçanta, përmes së cilave sjell të gjitha shqetësimet shkencore që ajo ka ndeshur gjate punëve të saj për temën që
ndërmerr.
Është e natyrshme që fillimisht të bëhet fjale për vetë kuptimin e përrallës.
Pikërisht këtë ndarja e rendit M. Mustafa të parën, duke marrë përsipër që të përcjellë përmes saj, sa më të plota dhe më të përzgjedhura, por dhe në raporte sasiore
të përcaktuara sipas problematikës së çdo nënndarjeje, mendimet e deritanishme
rreth lashtësisë dhe përkufizimit, domethënies së përrallës, veçoritë e botës që kjo
sjell, për strukturën kompozicionale dhe funksionin e personazheve, duke u ndalur
më tej te raportet që ekzistojnë realisht midis përrallës, mitit e gojëdhënës. Së fundi,
brenda kësaj ndarjeje përcillen teoritë dhe metodat e studimit të përrallave deri në
kohën që studiuesja ka realizuar veprën e vet. Duhet thënë se, pikërisht kjo ndarje e
fundit, paraqitet nga më të plotat dhe është shumë e rëndësishme për të kuptuar
drejt edhe vetë kuptimin, veçoritë, funksionet, strukturën kompozicionale të përrallave nga studiuesit në kohë dhe në vende të ndryshme.
Ndarja e dytë e kësaj monografie bën fjalë për përrallën shqiptare, duke u ndalur, posaçërisht, te botimi dhe studimi i tyre. Lidhur me pasqyrën e botimit të
përrallave shqiptare nga fillimet deri në ditët tona, realizuar nga shqiptarë dhe të
huaj, nga Mustafa realizohet një punë përgjithësisht e lavdërueshme, pasi ka shfrytëzuar dhe cituar një bibliografi kronologjike që do t'i shërbejë më së miri kujtdo që
ka interesa për këtë lloj folklorik. E njëjta gjë vlen të thuhet edhe për analizën e bërë
lidhur me studimet për përrallat shqiptare. Përgjithësisht janë sjellë ndihmesat, në
rend kronologjik, e të gjithë atyre studiuesve, shqiptarë dhe të huaj, që kanë shprehur mendimet e tyre, në përralla të caktuara, rreth problemeve që kanë të bëjnë me
përrallat popullore shqiptare.
Të dyja ndarjet e para i kanë shërbyer autores për të qenë e lirë pastaj në trajtesën e vet kryesore, që ka të bëjë me qeniet dhe mjetet mitike, me poetikën e hapësirës dhe me veçori të stilit rrëfimor të përrallës. Pa dashur të diferencojmë dy ndarjet
e para, mund të themi se faktikisht ndarjet në vazhdim përbëjnë dhe boshtin krye276
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sor të monografisë. Kur M. Mustafa merret me qeniet dhe mjetet mitike, faktikisht
ajo i trajton veç e veç, kur është pak e vështirë që ato të diferencohen, pasi në vetë
hapësirën narrative i gjejmë të pandara. Realisht prej studiueses shqyrtohen fillimisht qeniet mitike. Pas disa çështjeve të përgjithshme, të trajtuara shkurt, kemi
analiza rreth figurave të tilla apo qenieve mitike, siç i quan autorja e punimit, si: E
Bukura e Dheut, Kuçedra (që zenë vendin kryesor), krahas Llamjes, Lubisë, Dragoit, Divit, Orës, Djallit, Shtatëpëllamëmjekërtripëllamështati. Realisht këtu kemi të
bëjmë me pasqyrimin e figurave mitologjike në përrallat popullore shqiptare, pasi,
siç dihet, kur lënda mitologjike përfshihet në folklor, ajo pëson shndërrime të caktuara, për të ushtruar funksionet e veta të natyrës estetike, natyrisht, duke sjellë të
transformuar edhe vetë lëndën mitologjike. Nga ana tjetër, edhe trajtimi i ndonjë
figure tjetër mitologjike në përrallat shqiptare, si Shtriga, Gjarpri etj., do të nxirrte
më në pah dhe më të plotë pasurinë e madhe të qenieve mitike të përfshira në krijimtarinë folklorike, në rastin konkret te përrallat.
Me interes paraqitet ndarja që bën fjalë për mjetet mitike. Në të jepet drejt
vlerësimi që kanë këto mjete në tërësinë e veprimit në përralla. Pas përcaktimit të
veçorive të mjeteve mitike, M. Mustafa përcjell, në bazë të një skeme klasifikuese,
përgjithësisht të drejtë, këto lloj mjetesh mitike: mjetet mitike vepruese; ato shëruese dhe ringjallëse, ose kundërvepruese; mjetet mitike sinjalizuese; së fundi, brenda
kësaj ndarjeje, me të drejtë bëhet fjalë për ndihmësit mitikë që kryejnë funksionin e
mjeteve mitike. Për secilën nga këto ndarje autorja e monografisë sjell, krahas mendimit teorik të studiuesve më përfaqësues në studimin e përrallës, edhe lëndën konkrete shqiptare, të vjelë dhe të përzgjedhur me kujdes nga literatura përkatëse
shqiptare.
Poetika e hapësirës është titulluar ndarja që vjen më tej në këtë monografi.
Zhvillimi i një tematike të tillë realizohet konkretisht, përmes përcaktimit të opozitave themelore hapësinore, dhënies së strukturës vertikale, bota nëntokësore dhe
ajo qiellore, qëndrimit për ndryshimin apo mosndryshimin e strukturës së hapësirës, si dhe dhënies së toposeve që shenjojnë botën e heroit dhe botën e huaj.
Së fundi, në këtë punim monografik gjen trajtimin e vet një problematikë interesante, që ka të bëjë me veçori të stilit rrëfimor të përrallës. Krahas dhënies së disa
veçorive të përgjithshme të këtij stili, vazhdohet me analizën e formulave të përdorura nga përrallat (të quajtura shpesh herë formulat klishe), siç janë ato që autorja e
monografisë i quan hyrëse, të mesit dhe përmbyllëse. Pastaj, bëhet fjalë për dialogun dhe, në fund flitet për përsëritjet në përralla. Lidhur me formulat duhet thënë
se ato janë të rëndësishme për vetë ndërtimin dhe zhvillimin e përrallës, e si të tilla
M. Mustafa i analizon jo vetëm në aspektin teorik, nisur nga konceptimet rreth tyre
nga studiues të njohur të përrallave, por i trajton ato konkretisht mbi bazën e rasteve tipike ilustrative, që e ndriçojnë më së miri vetë idenë që ka autorja Mustafa. Me
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të drejtë autorja i jep një vend të rëndësishëm rolit të dialogut në përralla. Dihet
tashmë se në përralla përshkrimet janë relativisht më të kufizuara (në vartësi dhe të
tregimtarëve), ndërsa dialogët janë më të pranishëm, me funksione të caktuara në
dhënien e një dinamike shprehëse. Dialogu përmes formave të gjalla e të larmishme
realizon një nga elementet më përfaqësuese të strukturës tregimtare të përrallave.
Edhe trajtesa rreth përsëritjeve në përralla, si dukuri e përsëritjes së episodeve apo
elementeve brenda episodeve, paraqitet në një mënyrë interesante, veçanërisht përmes përpjekjes për të përcaktuar rastet e shfaqjeve të përsëritjeve në përralla, duke
sjellë edhe shembuj konkretë nga përralla të ndryshme.
Punimit monografik “Përralla shqiptare. Poetika dhe mitikja” i bashkëngjitet
edhe një pjesë e veçantë, “Përfundime”, (edhe në gjuhën angleze), në të cilën autorja përcjell me pak fjalë konsideratat më të përgjithshme rreth problematikës së trajtuar. Edhe dhënia e literaturës së shfrytëzuar për hartimin e këtij punimi është me
interes, jo thjesht dhe vetëm nga që përcjell seriozitetin e autores në punën e saj,
por, do të thoshim, ajo shërben edhe si një literature bazë për të gjithë ata që interesohen për studimin në përgjithësi të përrallave. Parashtrimi në këtë mënyrë i problematikës së trajtuar nga dr. Myzafere Mustafa besojmë se bind këdo për interesat e
saj shkencore, për gjerësinë e rrokjes dhe të përgjithësimit të arritjeve shkencore që
nga fillimet e deri në bashkëkohësinë tonë, për kompetencën me të cilën operon
edhe në çështje e problematika nga më të vështirat, si dhe për trajtimin e një numri
çështjesh të poetikës dhe të mitikes së përrallave te shqiptarët, për herë të parë dhe
bindshëm në folkloristikën shqiptare.
Nisur nga formimi i përgjithshëm dhe njohja shumë e kujdesshme dhe e përgjegjshme e përrallave popullore shqiptare, nga kjo arritje e shënuar që M. Mustafa
shënon me monografinë e saj, shprehim bindjen e plotë se ajo edhe në të ardhmen
e afërt, do të realizojë vepra të tilla, me problematikë po kaq interesante për përrallat popullore shqiptare.
AGRON XHAGOLLI
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Resmije Kryeziu,
“Nga Lindja në Perëndim –
Aspekte të mendimit kritik shqiptar”
Instituti Albanologjik i Prishtinës,
2008, f. 451.
Këshilltarja shkencore e Institutit Albanologjik të Prishtinës, profesoresha e
Universitetit të Vizionit Evropian, njëra ndër intelektualet e para shqiptare të Kosovës, e cila u gradua për arritjet në shkencë që në vitet 70, dr. Resmije Kryeziu, del
para lexuesit me kurorëzimin e punës së saj kërkimore-shkencore disavjeçare, të
bërë në kuadër të njërit ndër projektet më të rëndësishme të Institutit Albanologjik,
sikundër është studimi i mendimit kritik shqiptar të periudhës 1913-1944.

KONTEKSTI SHOQËROR I MENDIMIT SHQIPTAR
Për njohësit e mirë të historisë sonë rëndësia e lëndës studimore që ka trajtuar
Resmije Kryeziu është e padiskutueshme. Periudha e shqyrtuar është, pa asnjë
dyshim, më dinamikja në mbarë historinë shqiptare. Krijimi i shtetit shqiptar dhe
njohja e tij nga Konferenca e Ambasadorëve e Londrës, u shoqërua me zhvillime
dramatike: sikundër dihet përpjekjet për krijimin e shtetit kombëtar, të ngjashëm
me ato të popujve të tjerë ballkanikë, rezultuan gjysmake, vlimet brenda Shqipërisë
londineze, tendencat e mëtejme separatiste, që vinin nga jashtë e nga brenda, këto
të fundit si rezultat i përpjekjeve për restaurimin e modelit feudal të organizimit
shtetëror të bazuar në krahinorizëm e bajraktarizëm, krijuan një situatë vlimesh e
kundërshtish në shtetin e porsashpallur shqiptar. Jeta politike në Shqipërinë e asokohshme do të gumëzhinte nga dilemat e tipit: kush duhej të ishte udhëheqësi, cili
qytet do të bëhej qendra e Shqipërisë, cili sistem politik ishte më i mirë, cila nga
ideologjitë do ta mbizotëronte botën shqiptare, kush ishte aleati ynë më i favorshëm a më i padëmshëm etj. Të gjitha këto dilema, pa i lënë anash edhe ato të karakterit thjesht kulturor, nxitën debate të shumta. Në fund të fundit, është e natyrshme që në kohë vlimesh shoqërore të shpërthejnë debatet. Kur i shtojmë këtu edhe
faktin se gjatë kësaj periudhe Shqipëria kaloi nga anarkia në republikë parlamentare, që do të pasohej nga monarkia e pastaj edhe nga pushtimi italian, kur i shtojmë faktin e paqëndrueshmërisë së qeverive shqiptare, të cilat kryesisht vendoseshin
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dhe shkarkoheshin nga ndikimi i faktorit të jashtëm, madje duke pasur edhe mandat qeverisës prej vetëm disa orësh, na bëhet më i qartë shëmbëllimi i përballjes së
mendimeve me kundërshtitë e mëdha që e karakterizonin jetën e asokohshme shoqërore. Periudhat uniforme, kundruar në cilindo aspekt, ofrojnë njëfarë komoditeti, si për analizë, ashtu edhe për të bërë përgjithësimet e duhura, ndërkaq karakteri heterogjen i kësaj periudhe gjithsesi para studiueses sonë ka shtruar një detyrë
tejet komplekse, tejet të vështirë.

DRITË MBI MENDIMIN E LËNË NË ERRËSIRËN IDEOLOGJIKE
Duke e bërë sintezën e mendimit shqiptar të periudhës 1913-1944, Resmije
Kryeziu ofron pamjen më të plotë të zhvillimit kulturor të kohës, nëpërmjet prezantimit të pikëpamjeve mbi sferat më të rëndësishme të jetës. Me gjithë kompleksitetin e materies, ajo ia ka dalë që lëndën studimore ta strukturojë në tri tërësi të
mëdha tematike: Lëvizjet ideologjike në Shqipëri gjatë viteve 1913-1944, Në kërkim
të modelit kulturor dhe Mendimi kritik mbi letërsinë. Njësitë e këtilla tematike, që
shkojnë duke u profilizuar, në mënyrë të ndërsjellë e plotësojnë njëra-tjetrën. Kështu, trajtimi i mendimit mbi ideologjitë e kohës ngërthen në vete shqyrtime që ndërlidhen me aspekte të përgjithshme të zhvillimit shoqëror, që gjithsesi janë përcaktuese edhe të rrjedhave kulturore të kohës. Pothuajse si rregull vijat e mendimit ideologjik përvijohen edhe në rrafshin e kulturës së gjithëmbarshme shqiptare të kohës,
duke u definuar në një aspekt të shprehjes së veçantë të saj, përkatësisht në letërsinë, e cila atëbotë shquhej për prurjet e shumta e të llojllojshme. Kjo ndërlidhje vertikale në strukturën e mendimit shqiptar është hetuar dhe madje edhe është qartësuar mjaft bindshëm nga autorja e librit, dr. Resmije Kryeziu.
Kaptina Lëvizjet ideologjike në Shqipëri gjatë viteve 1913-1944, e njohur për
lexuesin tonë edhe nga botimi në disa vazhdime në të përditshmen “Epoka e re”,
përbën pjesën hyrëse, kornizën e mendimit shqiptar të periudhës. Shqipëria e kësaj
kohe, e mbetur me një këmbë te trashëgimia orientale, si pasojë e sundimit pesëshekullor turk, u bë një terren i përshtatshëm për ideologjitë zotëruese të kohës.
Vëmendja e autores doemos do të përqendrohet tek ideologët që frymëzoheshin
nga konceptet perëndimore, përkatësisht te përfaqësuesit e neoshqiptarizmës, si një
përpjekje për krijimin e shqiptarit me koncepte të reja. Në këtë vazhdë, veçmas janë
trajtuar në mënyrë shteruese pikëpamjet e Branko Merxhanit, Nebil Çikës, Vangjel
Koçës, Tajar Zavalanit etj., të cilët, përveçse përbënin alternativën e krijimit të një
identiteti të ri politik në shoqërinë shqiptare, gjithashtu kishin synim që Shqipëria
të ndërtohej mbi vlerat më të avancuara të Perëndimit. Paraqitja e zhdrejtë e ideologjisë që ndikohej nga rrjedhat e zhvillimit ideologjik perëndimor karshi asaj që
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ndikohej nga Lindja është bërë jo pa vetëdije nga autorja, e cila, në këtë mënyrë, ka
dashur që ta ndriçojë të errësuarën, por kuptohet gjithnjë pa bërë përpjekje që ta
errësojë të ndriçuarën. Kështu, vërtet, do të ishte e padobishme të ritheksohej edhe
në këtë libër mendimi i majtë ideologjik që në shoqërinë shqiptare vinte si rrjedhojë
e ndryshimeve të sjella nga Revolucioni Rus, kur dihet mirëfilli se si prirje e mendimit shqiptar ishte shteruar nëpërmjet shqyrtimeve të gjithanshme për dekada të
tëra.

PLURALITETI IDEOLOGJIK DHE PLURALITETI KULTUROR
Ashtu siç ishte në kërkim të një modeli ideologjik nën trysninë e dy rrymave
zotëruese të kohës, komunizmit dhe fashizmit, shoqëria shqiptare, sidomos në vitet
30 të shk. XX, njëkohësisht ishte edhe në kërkim të një modeli kulturor. Pluraliteti
ideologjik, që ngërthente në vete koncepte të sistemeve ideore nga Lindja në Perëndim, reflektonte edhe në kërkesën për një pluralitet kulturor. Ndeshja më e madhe
në këtë kontekst ka të bëjë me përballjen ndërmjet modelit anakronik tradicional
kulturor dhe modelit që mëtonte të ngërthente në vete vlera të kulturës moderne
perëndimore. Përveç kësaj hyrjeje që mëton ta qartësojë kontekstin mjaft kompleks
kulturor shqiptar të kësaj periudhe, prof. dr. Resmije Kryeziu një vëmendje të
posaçme ua ka kushtuar edhe trajtesave për gjuhën e njësuar shqipe. Debati për një
gjuhë standarde shqipe ishte ndër më kryesorët në shtypin dhe periodikun kulturor
të kohës, ndërsa dilema nëse gegërishtja, toskërishtja, një variant kalimtar i kryedialekteve, apo një kombinim i tyre, duhej të merrej për bazë të kësaj gjuhe, u bë
objekt shqyrtimesh të autorëve tanë më të dalluar të kësaj periudhe. Autorja, në
mënyrë të veçantë, ka vënë pah pikëpamjen e dy penave, ndër më të shquarat e kulturës sonë, përkatësisht të Fishtës dhe të Konicës, të cilët atëbotë shpreheshin në
mënyrë të prerë kundër përzierjes së dialekteve si njëra ndër mundësitë e krijimit të
standardit të shqipes.
Klima kulturore në Shqipërinë e kohës doemos pasurohej edhe në saje të përkthimeve të veprave të klasikëve të letërsisë botërore. Fan S. Noli, Ernest Koliqi, Faik
Konica, Tajar Zavalani, Vangjel Koça, Lumo Skendo etj. me përkthimet e tyre bënë
që niveli ynë i gjithëmbarshëm kulturor të shënonte arritje që, realisht, nuk mund
t’i ofronte produksioni letrar vendës. Autorja e librit Nga Lindja në Perëndim, me të
drejtë, konstaton se disa nga veprat e rëndësishme të klasikëve botërorë, sikundër
ishin: Khajami, Servantesi, Dante, Shekspiri, Gëte, Ygoja etj. në këtë periudhë i folën shqip lexuesit tonë. Megjithëse kishte nevojë të madhe për përkthime në shqip,
sikurse edhe del nga shqyrtimi që i bëhet kësaj çështjeje me interes për relacionet
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kulturore, nuk mungojnë pikëpamjet që e trajtojnë kritikisht nivelin e përkthimeve
të asokohshme.

FUNKSIONI EMANCIPUES I SHTYPIT
Shtypi është një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e nivelit të zhvillimit kulturor të një shoqërie. Në kontekstin shqiptar shtypi, përveç karakterit informativ,
kishte marrë përsipër edhe ndihmesën e pakursyer për ngritjen shpirtërore, morale
e intelektuale të pjesëtarëve të shoqërisë. Në këtë periudhë kemi një numër të madh
gazetash e revistash që botoheshin, qoftë në mërgim, duke vazhduar traditën nga
Rilindja Kombëtare, qoftë brenda shtetit shqiptar. Kështu, Resmije Kryeziu, në
kontekst të rëndësisë që kishin për përcjelljen e jetës politike, shoqërore e kulturore
të vendit, veçon daljen e këtyre gazetave dhe revistave: Minerva, Ora, Illyria, Drita,
Zani i naltë, Demokracia, Hylli i dritës, Leka, Tomori, Bashkimi i kombit, Fryma,
Fashizmi, Tomori i vogël, Bota e re, Përpjekja shqiptare, Dielli, Kombi, Albania, Drita e shumë të tjera. Në pjesën dërrmuese të shkrimeve, që e trajtonin rolin shtypit
në një shoqëri, theksohej fuqishëm nevoja për një dimension të ri të gazetarisë dhe
gjithsesi për një etikë të re në këtë veprimtari. Në këtë pikëpamje autorja e ka vënë
theksin te programi iluminist i Mithat Frashërit, i cili shtypit ia dedikonte rolin e
avangardës shoqërore, ndërsa gazetari në konceptin e tij ishte një faktor i përhapjes
së diturisë, arsimit e kulturës. Gjithsesi është vënë re se lufta e mendimeve në botën
shqiptare, pavarësisht se çfarë kishte për objekt diskutimi, zhvillohej kryesisht në
shtypin dhe periodikun e kohës. Duke mos pasur medie të tjera, shtypi shqiptar
thith gjithë potencialin e asokohshëm polemizues.

MENDIMI KRITIK NË FUSHËN E LETËRSISË
Megjithëse në strukturën e librit është radhitur si i fundit, kapitulli Mendimi
kritik mbi letërsinë përbën pjesën qendrore e më të rëndësishme të punës studimore
të Resmije Kryeziut. Madje, me strukturën që ka, me shqyrtimet shteruese, me
tematikën unike, kapitulli Mendimi kritik mbi letërsinë, me rreth 200 faqe tekst, në
të vërtetë, është pothuajse një libër në vete. Duke e strukturuar në gjashtë nënkapituj, autorja e ka bërë një sistematizim të mendimit kritik sipas tërësive homogjene
tematike, duke i trajtuar veçmas mendimin mbi poezinë, prozën, dramën, epikën
shqiptare, prirjet letrare të kohës dhe mbi çështjet e periodizimit të letërsisë shqipe.
Lidhur me secilën nga çështjet, ajo ka bërë përpjekje që të dallojë majat e vlerave të
sistemit tonë letrar dhe kulmet e mendimit shqiptar, ta theksojë rëndësinë që e
kishin për kohën, por edhe rëndësinë e atyre pikëpamjeve që përvijohen deri në
282

STUDIME ALBANOLOGJIKE

ditët e sotme. Pa u ndalur në aspekte të veçanta, të pikasura në nënkapitujt e librit
Nga Lindja në Perëndim, do t’i theksojmë kalimthi çështjet më kryesore që u bënë
pjesë e debateve të kësaj kohe, sikurse janë: Qenësia poetike e Lasgush Poradecit,
gjithnjë i shqyrtuar në kontekstin tonë poetik të kohës – veçmas duke e vënë përballë Mjedës, pastaj prozat e Ernest Koliqit, tragjeditë e Etëhem Haxhiademit e komeditë e Kristo Floqit, veprat epike të Jeronim de Radës e të Gjergj Fishtës, kontributin e Eqrem Çabejit dhënë periodizimit të letërsisë shqipe etj.

NË VEND TË PËRFUNDIMIT
Studimet monografike, të cilat mëtojnë të hedhin dritë mbi periudha historike,
pavarësisht se cilës fushë i përkasin, përbëjnë një sfidë për secilin autor. Rruga drejt
rezultatit shkencor, në këtë rast, është e vështirë, ngase kërkohet një punë grandioze, është e domosdoshme që, para se të bëhet sinteza e periudhës, të analizohen
shumë fakte, të njihet konteksti më i gjerë mbi të cilin vendoset problematika etj.
Të përfshihen në një libër më se tri dekada të mendimit tonë, madje të periudhës së
quajtur zeniti kulturor shqiptar, është një punë vërtet kolosale, një punë së cilës
mund t’i dalin në krye vetëm ata që kanë një perceptim për tërësinë, që kanë vizion
të qartë shkencor për mënyrën e paraqitjes së kësaj pasurie kombëtare në fushë të
mendimit, gjithnjë duke pasur kujdes për aspektin kronologjik dhe njëkohësisht
edhe për atë tematik, gjithnjë duke kërkuar majat e mendimit dhe duke mos shpërfillur krejtësisht përbërësit dytësorë të tërësisë.
Duke përmbyllur këtë shkrim konstatoj se dr. Resmije Kryeziu, ia ka dalë që ta
realizojë punën e saj disavjeçare kërkimore-shkencore, duke na ofruar një vepër me
interes, një kontribut që mund të nxisë edhe studiues të tjerë, por të cilët në këtë
rrugë të vështirë tani do ta kenë edhe një shenjë orientuese, do ta kenë monografinë
Nga Lindja në Perëndim.
HYSEN MATOSHI
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