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QEMAL MURATI

ROBERT ELSIE ALBANOLOG I RANGUT
TË PARË
Më 2 tetor 2017 është ndarë nga jeta në moshën 67- vjeçare albanologu,
studiuesi dhe përkthyesi kanadez Robert Elsie. Ai la pas një vepër të
jashtëzakonshme dhe të pazëvendësueshme. Me të marrë lajmin e hidhur për ikjen
e parakohshme nga kjo botë dhe nga albanologjia, shkrimtarja Flutura Açka do të
shprehet:
Ikja sot e albanologut, studiuesit, përkthyesit, hulumtuesit, njeriut të të gjitha
përmasave të letrave, njeriut që e dashuroi Shqipërinë si asnjë i huaj tjetër, Robert
Elsie, është një nga humbjet më të mëdha për kulturën shqiptare. Një akademi që
ecte, një nga njerëzit që punoi i vetëm aq sa institute nuk mundën dot, e la në mes e
të pakryer kështjellën letrare të tij ku strehonte kulturën shqiptare. Ai la pas një
vepër të jashtëzakonshme dhe të pazëvendësueshme. Ne shqiptarët e sotëm mbase
nuk do ta dimë mjaftueshëm kush është Robert Elsie, letrat shqipe sot mbase prej
shkujdesjes, nuk e kanë patur vëmendjen e duhur ndaj këtij titani letrash, por
brezat që do të vijnë, do ta kuptojnë që ky njeri i thjeshtë dhe jashtëzakonisht
punëtor – një nga njerëzit më punëtorë të letrave që kam njohur – i ka bërë të tillë
shërbim kulturës shqiptare, që ajo sot duhet të ndihet në zi. Kultura shqiptare është
sot në zi.
Vepra e këtij njeriu modës në natyrën e tij njerëzore, por e papërmasë si pasuri
për ne, ka qenë engjëlli i vërtetë mbrojtës dhe i pazëvendësueshëm për kulturën
shqiptare. Si shkrimtare shqiptare, si mike e tij, si shqiptare do të isha e lumtur që
Atdheu im do të bëjë një vend për këtë njeri të pazëvendësueshëm, dhe shqiptarët të
kenë mundësi ta kenë plotësisht të tyrin Robert Elsien. Pushofsh në paqe mik i vyer!
Biografia e Robert Elsies
Robert Elsie lindi më 29 qershor 1950 në Vankuvër (Vancouver) të Kanadasë
më 29 qershor 1950.
Ai ndoqi Universitetin e Kolumbisë Britanike (University of British
Columbia), ku studioi për filologjinë klasike dhe gjuhësinë dhe u diplomua më
1972. Po në atë vit, erdhi në Evropë me një bursë studimesh. Robert Elsie vazhdoi
studimet e larta në Universitetin e Lirë të Berlinit Perëndimor (Freie Universität
Berlin), pastaj në Shkollën Praktike të Studimeve të Larta (Ecole Pratique des
Hautes Etudes) në Paris, në Institutin e Dublinit për Studime të Larta (Dublin
Institute for Advanced Studies) në Irlandë, dhe në Universitetin e Bonit
(Universität Bonn), ku mbrojti doktoraturën për gjuhësi krahasimtare dhe keltologji
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më 1978. Në atë kohë Instituti i Gjuhësisë i Universitetit të Bon-it kishte kontakte
të rralla me studiues nga “Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë” dhe
nëpërmjet këtyre kontakteve, ai dhe disa studentë dhe studiues të tjerë patën
mundësi të vizitonin Shqipërinë disa herë në kuadër të ‘takimeve shkencore’ midis
Institutit gjerman dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Ai ka marrë pjesë
gjithashtu në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën
Shqiptare në Kosovë për disa vite me radhë. Këto udhëtime në fund të viteve 70-të
dhe në fillim të viteve 80-të i gjallën një interes të veçantë për Shqipërinë e mbyllur
dhe për kulturën e saj të panjohur në botë. Pasi mësoi shqip dhe i thelloi njohuritë e
tij në këtë gjuhë, Robert Elsie vendosi t’i kushtohej albanologjisë, fushë në të cilën
ai më vonë do të bëhej një ndër ekspertët më të njohur. Elsie është tani autor i më
shumë se gjashtëdhjetë librave si dhe të artikujve të panumërt, kryesisht në fushën e
albanologjisë.
Në mes të viteve 80-të, Robert Elsie punoi si përkthyes dhe interpret për
Ministrinë e Punëve të Jashtme gjermane në Bon. Qysh nga vitet 90-të deri ne
fillim të shekullit të 21-të ai ka punuar me profesion të lirë si interpret i shqipes dhe
ka marrë pjesë në negociata të nivelit të lartë për qeverinë gjermane, Bashkimin
Evropian, Kombet e Bashkuara, NATO-n, Këshillin e Evropës, etj. Që nga viti
2002, ai ka punuar kryesisht për Tribunalin e Hagës ku, ndër të tjera, ka qenë
interpret simultan në procesin gjyqësor të Sllobodan Millosheviqit. Robert Elsie
është anëtar i Shoqatës së Evropës Juglindore (Südosteuropa-Gesellschaft), anëtar i
jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, si dhe anëtar nderi i
Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës.
* * *
Autor, përkthyes, albanolog. Kështu e karakterizon veten në paraqitjen e tij në
internet Robert Elsie. Për ata që e kanë njohur kanadezin me atdhe botën shqiptare,
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Robert Elsie mbetet më shumë: një studiues i pasionuar, i pazakontë i kulturës
shqiptare, me këndvështrime origjinale dhe pa masë prodhimtar.
Janë të paktë studiuesit e huaj të kulturës shqiptare, që duke mos kursyer
përkushtimin, kohën, mjetet personale financiare të kenë qenë kaq gjithëpërfshirës
në punën e tyre: gjuha shqipe dhe historia e saj, letërsia shqipe dhe historia e saj,
arti dhe historia e artit shqiptar, etnogjeneza e shqiptarëve dhe diskursi shkencor
për të – për të gjitha këto aspekte e të tjera, Robert Elsie punoi si autor dhe si
bashkautor, si përkthyes dhe si ndërmjetës kulturash, si ambasador i kulturës
shqiptare në botën perëndimore.
Të panumërta janë botimet ku Elsie ishte bashkautor ose përzgjedhës artikujsh
e këndvështrimesh. “Përralla shqiptare”, “Letërsia klasike shqiptare”, “Fiset
shqiptare: historia, shoqëria, kultura”, “Udhëzues për kulturën historike të
shqiptarëve”, “Fjalori historik i Shqipërisë”, “Fjalori historik i Kosovës” janë disa
nga veprat që Elsie botoi si autor vetëm në vitet e fundit.
Ambasadori i Shqipërisë në Gjerman, Artur Kuko shprehet se me vdekjen e
Elsiet “albanologjisë do t’i mungojë një mendje e ndritur”, se ikja e tij është ”Një
humbje e madhe për botën kulturore të shqiptarëve” (Auron Dodi – DW).
* * *
Albanolog i rangut të parë
Studiuesi i shquar Robert Elsi, me kontributet dhe rezultatet e tij të arritura në
degëzime të shumta të gjuhës, letërsisë, historisë dhe kulturës shqiptare, pa
mëdyshje sot është albanolog i rangut të parë. Pyetjes çfarë do të thotë të jesh
albanolog, i vetë i jepte këtë përgjigje:
“Çdo njeri ka interpretimin e vet për albanologjinë, por për mua, thelbi i punës
sime është të prezantoj shqiptarët, t’i prezantoj Shqipërinë, botën shqiptare, gjithë
botës. Unë përpiqem t’i transmetoj botës së jashtme njohuritë që kam për këtë
vend, që kjo botë të kuptojë se ç’është Shqipëria, kush janë shqiptarët, historia e
tyre, kultura e tyre, pra fazat e ndryshme të jetës këtu. Dhe këtë e bëj që të bëhet e
njohur pasi në fund Shqipëria mbetet një vend shumë i panjohur”.
Pakkush si ky studiues i zellshëm ka arritur të gjurmonte aq shumë thesare
albanologjike nëpër arkiva të ndryshme, t’i nxirrte në dritë dhe t’ia transmetonte
botës së jashtme në një gjuhë të madhe si anglishtja. Marrëdhënia e shqipes me
Elsin është e ndërsjellë: shqipja ofroi atij rrallësitë e një gjuhe të vjetër ballkanike e
krejt të mëvetësishme, kurse Elsi i rezervoi asaj përkushtimin total dhe një punë
titanike. Si hulumtues, Elsi zbuloi e qëmtoi thesaret më me vlera për albanologjinë.
Si interpret, përktheu vepra të rëndësishme kapitale në një anglishte dhe shqipe të
admirueshme. Për Elsin përkthimi do të thotë një punë e vështirë:
“Të jesh përkthyes do të thotë punë, punë, punë. Është punë shumë e vështirë”.
(Intervistë me gazetaren e njohur Rudina Xhunga për Top Channel).
Kjo sepse përkthimi në penën e tij është art, jo një punë çfarëdo.
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Interesimet e para për shqipen Elsie i kishte shfaqur në vitin 1978, me
preferencë të profesorit të tij nga Universiteti i Bonit, ku kishte mbaruar studimet
dhe kishte studiuar gjuhësinë krahasuese dhe gjuhën kelte, pra gjuhën e Irlandës,
Uellsit, Skocisë. Në një lak kohe prej më shumë se 30 vjetësh, prej kur filloi ta
mësonte shqipen dhe më pas të merrej me studimet në fushë të shqipes, Elsi ka
arritur të realizojë projekte të qenësishme dhe të botojë një seri veprash në shumë
fusha të shqipes me rëndësi të veçantë. Titujt e librave që janë shkruar, përkthyer
apo përgatitur nga Robert Elsie: "A dictionary of Albanian religion, mythology and
folk culture" (2001), "Historical Dictionary of Albania" (Fjalori historik i
Shqipërisë) (2004), "Leksiku i kulturës popullore shqiptare" (2005), “History of
Albanian literature" (1995), "Histori e letërsisë shqiptare" (1997), "Histori e
letërsisë shqiptare” (botimi dytë, 2001). Ndër veprat e tij që paraqesin kontribut të
pallogaritshëm për albanologjinë mund të veçojmë dhe: Fjalor historik i Kosovës
(në shqip dhe anglisht), që janë më shumë si leksikone, enciklopedi të përgjithshme
me të dhëna jo vetëm historike, por edhe të kulturës, ekonomisë, gjeografisë etj.,
deri në vitin 2010; “Udhëtime nëpër Ballkan – Kujtime nga jeta e Franc Baron
Nopça” (pajisur me parathënie, shtojcë dhe përgatitur nga Robert Elsie, “Plejad”,
Tiranë, 2007); “Albanisches Bauernleben im oberen Rekatal bei Dibra”
(Makedonien), etj.
Është meritë e Robert Elsit që zbuloi dhe përgatiti për botim punimin studimor
monografik më me vlerë për Rekën e Epërme: “Albanisches Bauernleben im oberen
Rekatal bei Dibra” (Makedonien) (Jeta e fshatarëve shqiptarë në Rekën e Epërme të
Dibrës), hartuar nga mjeshtri i albanologjisë shkencore Franc Baron Nopça (1914),
ruajtur si dorëshkrim në Bibliotekën Kombëtare të Austrisë në Vjenë (Vjenë, 2007).
Libri tani është përkthyer dhe botuar edhe në gjuhën maqedonase: Bajazid Doda –
Franc Baron Nopça, Selskiot život vo Gorna Reka, kaj Debar (1914 godina),
Združenie Josif Bageri (Makedonija), (Tringa Desing, Tetovo, 2011). Ky libër
përmban tablonë e një jete të zhdukur të shqiptarëve të Rekës nga barbaritë sllave, si
dhe materiale të tjera etnografike e gjuhësore interesante të kësaj krahinëze, të
shënuara dhe të interpretuara me njohuri filologjike dhe akribi të lartë shkencore.
Sikundër na njofton albanologu Robert Elsi, studimi që u hartua nga Bajazid
Elmaz Doda, më 1914, nën mbikëqyrjen e studiuesit të njohur të Shqipërisë, baronit
hungarez Franc Nopça (1877-1933), përmban një përshkrim gjeografik të Rekës së
Epërme, veçanërisht të vendlindjes së autorit, Shtirovica, të dokeve dhe zakoneve të
banorëve të atjeshëm, të bazës ekonomike të tyre, në mes tjerash me një përshkrim të
hollësishëm të kultivimit të deleve dhe përpunimit të qumështit, si dhe të çështjes së
mërgimit. Po ashtu hedh dritë mbi kulturën materiale të banorëve të atjeshëm, ndër të
tjera edhe rreth ndërtimit të shtëpive, rregullimit të tyre, veshjeve, ushqimeve, dhe vë
në spikamë vitet e fundit të sundimit osman, si dhe përfshin përrallat dhe gojëdhënat e
atjeshme, duke mos lënë anash edhe dialektin e shqipes së Rekës.
Ky studim është para së gjithash një vështrim i rrallë mbi një botë të shkuar edhe
për faktin se Shtirovica, dy vjet pas hartimit të këtij studimi, u shkatërrua dhe u bë
rrafsh me tokë nga forcat ushtarake bullgare. Popullsia shqiptare e atjeshme u dëbua.
Më vonë, shumë prej tyre qenë detyruar të shpërnguleshin në Turqi. Sot, rajoni
pothuajse është i pabanuar – shprehet Elsi.
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Krahas shumë të dhënave të tjera që sjell ky dorëshkrim, është me mjaft interes
dhe Fjala e autorit, Bajazid Elmaz Doda, me të dhëna autentike për gënjeshtrat dhe
barbaritë serbe që janë ushtruar në këtë krahinë shqiptare:
“Vendlindja ime, Reka e Epërme, në kohën e Turqisë, si pasojë e një politike
shkurtpamëse dhe të prirë nga barbaria, është ndarë e tëra nga bota. Gjatë ndodhive
të fundit ajo mbeti në sundimin serb, dhe brengos fakti që popullsia shqiptare e këtij
rajoni, si pasojë e ndarjes nga bota, mund të zhbëhet tërësisht nga faqja e dheut. Me
qëllim që ta luftoj këtë të keqe, t’u ndihmoj bashkëfshatarëve të mi që të ruajnë
tërësinë e tyre dhe njëkohësisht që të lë një vepër për të qenë në Shqipëri, unë kam
shkruar këtë studim mbi jetën e shqiptarëve në Rekën e Epërme. Ajo çka ka shkruar
Spiridon Gopčević në librin e tij namkeq mbi Maqedoninë (Maqedonia dhe Serbia e
Vjetër, 1889) rreth Rekës është tërësisht e pavërtetë dhe gënjeshtër tendencioze, gjë që
është argumentuar nga unë dhe shtegtarë të tjerë.
Unë nuk kam dashur as të bëj një studim etnografik, as ndonjë punim tjetër të
ngjashëm e shumë sfidues, por thjesht, trup e këput, të përshkruaj jetën e kësaj pjese të
botës, ashtu siç e kam përjetuar ditë për ditë.
Tevona, mu ata që kanë zhbërë shqiptarët e rrethit të Nishit, duket se do bëjnë
të njëjtën edhe me bashkëfshatarët e mi. Atëherë, edhe përshkrimet më të thjeshta dhe
autentike të jetës së përditshme të njerëzve të mi do të mbeten si një monument i një
qenësie të dikurshme dhe njëkohësisht do të jenë një kallëzim kundër asgjësuesve të
saj”.
Libri “Jeta e fshatarëve shqiptarë në Rekën e Epërme të Dibrës” (1914) është
posaçërisht i rëndësishëm edhe për aspektin gjuhësor, sepse sjell një material të pasur
leksikor prej 810 fjalësh, që ruajnë tiparet karakteristike të së folmes së Rekës të para
100 vjetëve, të një zone shumë arkaike të shqipes. Këto leksema shtirovjani Bajazit
Doda ia kishte shqiptuar fjalë për fjalë albanologut të madh Norbert Jokl në Vjenë, ky
i kishte incizuar fonetikisht dhe kishte vënë dorë në shpjegimin e tyre etimologjik. Pra,
fjalorthi është një kontribut i çmuar dhe rezultat i përbashkët: i Bajazid Dodës, Baron
Nopça dhe Norbert Jokl.
Në bazë të hetimeve dhe analizave të materialit leksikor të Rekës së Epërme, të
kryera me kompetencë nga albanologët e mëdhenj Nopça e Jokl nga pikëpamja
etimologjike, rezulton që 37% e fjalëve dalin të jenë autoktone shqipe, 19 % latine, 20
% sllave, dhe 23 % turke. Në mbështetje të kësaj, atëherë te njerëzit e Rekës së
Epërme, që flasin gjuhën shqipe, nuk mund të mos shohim shqiptarët e vërtetë, të cilët
në gjuhën e tyre kanë pësuar ndikime latine, sllave dhe turke – konkludojnë këta studiues albanologë të shquar. Gjithnjë sipas tyre, rekalinjtë janë shqiptarë, të cilët kanë
pësuar vetëm pak elemente sllave. Rekanasit nuk janë sllavë të shqiptarizuar, por
shqiptarë që kanë pësuar ndikim sllav (Doda-Nopça 2011: 198).
Robert Elsi ka bërë hetime interesante për dialektet e gjuhës shqipes – me
shënime, zbulime për incizime e dokumente zanore (Inçizimin më të vjetër të
gjuhës shqipe, zëri i një shqiptari nga viti 1914, nga Norbert Jokl, për Mbretin Zog,
1930; Gjergj Fishtën, 1937, Zëri i Atit Gjergj Fishta, duke lexuar nga kryevepra e
tij, eposi kombëtar “Lahuta e Malcís”; për Faik Bey Konicën, 1939, për Fan Noli,
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1962, dhe për shumë figura të tjera të shquara kulturore e kombëtare, të cilat ia ka
vënë në dispozicion lexuesit në një faqe të posaçme dhe në internet.
Në një faqe të internetit "Fotografia e hershme në Shqipëri" ai i ofron shikuesit
edhe disa koleksione të hershme fotografike, kryesisht nga fundi i shekullit të
nëntëmbëdhjetë dhe fillimi i shekullit të njëzetë. Këto koleksione, deri tani
kryesisht të panjohura, janë mjaft domethënëse për të kaluarën e popullit shqiptar
dhe janë objekte të një interesi të veçantë.
Elsi ka njohur mirë shqiptarët dhe gjuhën e tyre të të gjitha skajeve: ka takuar
shqiptarët në Shqipëri, shqiptarët në Kosovë, arbëreshët, arvanitasit, shqiptarët e
Ukrainës, shqiptarët e Bullgarisë, shqiptarët kudo janë. Pra, takuar shqipen kudo
është. Për diversitetet e shqipes në vendet e ndryshme ku flitet kjo gjuhë, të
përbashkëtat dhe veçanësitë e saj, ai shprehet kështu:
“Është një gjuhë e përbashkët që kuptohet, por ka elemente vendore që
ndryshojnë dhe shyqyr që janë sepse kjo është pasuria e gjuhës, janë ndryshime.
Unë gëzohem shumë për dialektet e shqipes. Kam një projekt në internet me
incizime të shqipes dhe çdo herë që udhëtoj, që shkoj nëpër fshatra të ndryshme,
marr një mikrofon me vete, si gazetar, dhe incizoj, kryesisht çobenjtë sepse ata
flasin një gjuhë të pastër kudo që janë. Më interesojnë shumë ndryshimet gjuhësore
midis vendeve dhe për mua kjo është pasuria më e madhe e gjuhës”.
Zhvillimin e gjuhës shqipe Robert Elsie e shpjegonte duke prezantuar një
shishe me ujë. “Në fund të kësaj shisheje gjendet protoshqipja, janë disa pika,
pastaj shihet latinishtja, e cila ka ushtruar një ndikim tepër të madh mbi gjuhën
shqipe, më vonë, nga shekulli i ‘7, në Ballkan vijnë sllavët dhe në gjuhën shqipe
edhe sot vërehet ndikimi i fjalëve sllave, pastaj pushtimi 500-vjeçar osman ka lënë
gjurmë edhe në gjuhë, jo në strukturën e saj, por në fondin e fjalëve, në vokabular”.
Gjuha shqipe, sipas Elsie, ka qenë përherë një gjuhë e hapur që lehtë ka pranuar
ndikime të huaja. Kjo, sipas tij, shihet edhe sot me ndikimin e italishtes apo të
anglishtes në gjuhën shqipe. “A mund të gjeni sot një fëmijë në Tiranë që bart
emrin e bukur Agim? Jo. Atje fëmijët bartin emra si Roberto, Ruggerio, Mikkele” –
shprehet Elsie (Enver Robelli, Ilirët e Zurichut, dialogplus, 18.10.2016).
Çfarë gjuhe është kjo shqipja, Elsi i jep një përgjigje interesante dhe me vlerë
të qëndrueshme:
“Një gjuhë shumë e përzier. Ka elemente shumë të vjetra por ka shumë
ndikim nga gjuhët e tjera. Ka shumë ndikim nga latinishtja, sllavishtja, turqishtja,
pak nga greqishtja, pak nga italishtja. Pra, është një lëmsh. Për të punuar në
fushën e gjuhësisë historike krahasimtare, shqipja është një tmerr sepse nuk
zbulohen dot shtresat e ndryshme të shqipes pasi janë si një lëmsh. Shumë
interesante”.
Studiuesi Robert Elsie për historinë dhe identitetin kulturor të shqiptarëve,
shprehej kësisoj:
“1. Shqiptaret kanë qenë një pjesë e vogël barinjësh që janë endur nëpër malet
e Ballkanit;
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2. Huazimet nga greqishtja e vjetër janë shumë të pakta, që nënkupton se
territori i shqiptarëve të vjetër nuk ka qenë i kufizuar me grekët e lashtë, kurse
shumë më shumë fjalë janë huazuar nga latinishtja. Po ashtu, shqipja ka
më shumë afërsi me dakishten dhe rumanishten, se sa me greqishten e vjetër;
3. Shqipja është një përzierje gjuhësh duke nisur nga shumë pak ilirisht, pak
greqisht, shumë mëshumë latinisht, pastaj sllavisht, një pjesë shumë e madhe
turqisht, dhe sot një pjesë edhe nga anglishtja. Pra, nuk mund të thuhet se jeni ilir,
përderisa pjesa më e madhe e gjuhës suaj është latine, turke, sllave, apo edhe pak
greke;
4. Ku lexoj fjalën pellazg, largohem menjëherë, sepse nuk kemi të dhëna deri
aty, dikush thotë për to se ishin një popull mitik;
5. Shqiptarët me ngulm dhe me çdo kusht duan të jenë më të vjetrit në Ballkan,
por thjeshtë duhet të mësohen të pranojnë deri aty ku arrijnë argumentat”
(Shqiptari.eu 7.10.2016).
Ndërsa për rishikimin e Kongresit të Drejtshkrimit të 1972-shit, Elsi nuk ka një
mendim në këtë përplasje mendimesh, parapëlqen një qëndrim të baraslarguar:
“Mendimi im është që nuk kam një mendim për këtë. Kjo është punë e
shqiptarëve që të vendosin për gjuhën e tyre. Kuptoj që zhvillimi historik ka çuar
që toskërishtja të sundonte pak më shumë në një kohë kur shumica ishin gegë dhe
kjo krijon sot një problem por gjithsesi gjuha standarde ekziston dhe duhet për një
komunikim të përbashkët, por në fund është puna e shqiptarëve që të vendosin se si
ta konkretizojnë këtë gjuhë”.
Rreth kësaj problematike të ndjeshme Elsi ka parapëlqyer një qëndrim
asnjanës, “që kjo është punë e shqiptarëve që të vendosin si ta konkretizojnë këtë
gjuhë”, por artikulon dhe një lajthitje jo të vogël: “Kuptoj që zhvillimi historik ka
çuar që toskërishtja të sundonte pak më shumë në një kohë kur shumica ishin gegë
dhe kjo krijon sot një problem”. Këtu si duket Elsi nuk e ka kuptuar drejt këtë
çështje, që në formimin e standardit të shqipes nuk mund të flitet për dialekt
shumicë dhe dialekt pakicë, për sundim të dialektit të toskërishtes mbi gegërishten,
por për epërsi të toskërishtes letrare përmbi gegërishtet letrare (elbasanishten
letrare, shkodranishten letrare dhe kosovarishten letrare, të cilat nuk formuan një
koine të përbashkët letrare që do ta konkurronte koinenë letrare të toskërishtes).
“Gjuha letrare nuk mund të ndërtohet e të kodifikohet mbi bazën e asaj që flet
populli (në atë kohë i pashkolluar), po mbi bazën e prodhimit letrar në kuptimin e
gjerë të fjalës. Gjuhën letrare e përpunojnë letrarët dhe e përhap shkolla. Prandaj
rekomandimet për një gjuhë letrare të mbështetur në dialektin e Elbasanit ose në
një dialekt të mesëm joletrar nuk kishte sukses” (Lafe 2002: 31).
Robert Elsi ka kërkuar një fjalor gegnisht-anglisht, që i kishte zemëruar
shqiptarët: “Po, po. U habita shumë nga kjo gjë sepse e mendoja si diçka normale
që të kishte një fjalor dhe nuk kishte. Kjo ndodhi në Kosovë që është më keq se ato
janë shumë fanatikë për gjuhën letrare standarde në qarqet intelektuale. U thashë
“po pse nuk ka një fjalor të gjuhës që flisni përditë?” dhe ata më thonin “jo, nuk ka,
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se ne flasim shqip”. Kështu, unë bëra një kërkesë publike pak a shumë dhe kishte
reagime interesante për mua – shprehet Elsi.
Nga vendet e ndryshme ku ka incizuar gjuhën shqipe, ai shpreh këtë qëndrim
për këtë gjuhë:
“Mua më intereson shqipja kudo është. Në veri habitem për pasurinë e gjuhës,
për dialektet e ndryshme, forma që dallohen shumë nga standardi. Edhe Greqia
është shumë interesante, arvanitasit e Shqipërisë së mesme flasin atje një gjuhë
shumë të bukur e të vjetër, më duket se dialekti më i vjetër i shqipes është në jug
fare, atje nga Peloponezi, Evia, Andros por është një gjuhë që po vdes. Shumica e
folësve më të mirë janë mbi moshën 80 vjeçare dhe ata flasin por nuk kanë me kë të
flasin. Zbulova një grua në ishullin Andros, një plakë që fliste shqip. Në fillim
ngecte sepse nuk kishte me kë të fliste por kur filloi të fliste, e fliste shumë mirë e
bukur shqipen. Por ishte e vetmuar sepse nuk kishte me kë të fliste shqip. Më
trishton që kjo gjuhë po zhduket aty dhe nuk bëhet asgjë për ta ruajtur. Dhe jo
vetëm aty, ka edhe zona të tjera ku shqipja dhe dialektet po zhduken”.
Si studiues me interesime të gjera, Elsi është takuar dhe me gjuhën e
shkrimtarëve nga më të mirët që ka pasur letërsia shqipe, si me Fishtën, Migjenin,
Kadarenë, Qosjen, etj. veprat e të cilëve dhe i ka përkthyer në anglisht. Ka
përkthyer “Lahutën e Malcisë” në anglisht, ("Gjergj Fishta. The Highland Lute: the
Albanian national epic" 2003), që është – sikundër shprehet edhe vetë - një
përkthim me cilësi të lartë. Ky është një nga librat më themelor të të gjitha
botimeve të Elsit, për të cilin i është dashur një vit e gjysmë për të përkthyer 17
mijë vargje dhe ka luftuar me çdo varg. Ka përkthyer shumë poetë, mbase 50 apo
80, vepra që i ka bashkuar në një antologji të poezisë shqiptare që doli në anglisht
para pak kohësh në Amerikë.
Për shqipen e Ismail Kadaresë Elsi do të shprehet: “Kjo për mua është shqipja
më e bukur. Unë kënaqem kur lexoj Kadarenë thjesht nga pikëpamja e gjuhës, të
lexoj se si i ndërton fjalitë, fjalët që përdor. Është i veçantë dhe që ka ndikuar
shumë në ecurinë e gjuhës së shkruar”.
Sa libra ka që presin botues, libra të përkthyer?
“Kam disa libra që janë gati por që nuk ka botues ose fonde për t’i botuar. Kam
një libër leksiku të madh që quhet Fjalori Biografik i Historisë Shqiptare që është
si një enciklopedi e historisë shqiptare që ka 750 figura historike, një libër i madh
ky. Një libër tjetër po bëj për Çamërinë me dokumente historike që do të botohet në
Londër. Së shpejti, do të botoj veprat e Edith Durhamit, të gjithë artikujt e saj do t’i
mbledh në një libër të veçantë. Kam një libër tjetër për Luftën Ballkanike 1913 në
Maqedoni me dokumente historike jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të sllavëve.
Një tjetër vepër e rëndësishme dhe interesante ka qenë Operacioni i Agjencive të
Zbulimit Amerikan dhe Anglez në Shqipëri në vitin 1947-1948, në përpjekje për të
rrëzuar komunizmin. Agjentët anglezë dhe amerikanë stërvitën një grup shqiptarësh
për të hyrë në Shqipëri, por të gjitha përpjekjet dështuan për shkak të zbulimit të
spiunit anglez Kim Filbi. Unë kam gjetur disa materiale, intervista që janë zhvilluar
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në atë kohë me njerëzit që kishin lidhje me operacionin. Të gjitha këto do t’i
bashkoj në një libër. Por duhen fonde, duhen para” – shprehet Elsi.
Robert Elsi ka gjurmuar prej vitit 1999 gjithë variantet dialektore, në çdo kënd
të Shqipërisë shtetërore, ndër shqiptarët e Malit të Zi dhe Maqedonisë, në Kosovë!
Ka regjistruar variantet dialektore të Arbëreshëve të Italisë, të shqiptarëve në Greqi,
Kroaci, Turqi, Bullgari.
“Albanian Dialects” ose “Dialektet shqiptare” është i fundit i albanologut
Robert Elsie - një punë e mrekullueshme për dokumentimin e shqipes së folur në
kohën tonë. Elsie që prej vitesh merret me studimin e larmive të ndryshme të
kulturës shqiptare, ka shkuar në zona të ndryshme të Shqipërisë, Kosovës,
Maqedonisë e Malit të zi e më gjerë për të incizuar të folmet shqip brenda
dialekteve gege e toske. Të gjitha incizimet ai i ka publikuar në uebsajtin e tij
‘elsie.de’, duke ofruar varietete të ndryshme të gjuhës së folur.
Për kontributet e pallogaritshme që ka dhënë në fushë të shqipes, të gjuhës, të
letërsisë, të historisë, të kulturës, të përkthimit, etj. Robert Elsi mbetet një nga
studiuesit më në zë, një arkiv dhe një institucion i vërtetë albanologjie.
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ROBERT ELSIE IA PREZANTOI SHQIPTARËT
DHE SHQIPEN GJITHË BOTËS

Albanologu i shquar, Robert Elsie, i ndarë nga jeta në moshën 67- vjeçare,
është një ndër studiuesit më të mëdhenj të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Me këtë rast,
publikojmë pjesë nga intervista e vetme që albanologu i mirënjohur dha për
emisionin ‘Shqip’ në shkurt 2014, realizuar nga gazetarja Rudina Xhunga
Së pari flasim për albanologjinë. Çfarë do të thotë të jesh albanolog?
Çdo njeri ka interpretimin e vet për albanologjinë, por për mua, thelbi i punës
sime është të prezantoj shqiptarët, t’i prezantoj Shqipërinë, botën shqiptare, gjithë
botës. Unë përpiqem t’i transmetoj botës së jashtme njohuritë që kam për këtë
vend, që kjo botë të kuptojë se ç’është Shqipëria, kush janë shqiptarët, historia e
tyre, kultura e tyre, pra fazat e ndryshme të jetës këtu. Dhe këtë e bëj që të bëhet e
njohur pasi në fund Shqipëria mbetet një vend shumë i panjohur.
Po të jesh përkthyes, çfarë do të thotë?
Të jesh përkthyes do të thotë punë, punë, punë. Është punë shumë e vështirë.
Dhe anonime?
Pjesërisht po, pasi është autori ai që bëhet i njohur kurse përkthyesi jo. Thonë
që është një punë kot sepse mundohesh për diçka dhe nuk fiton asgjë, por unë them
që është edhe kënaqësi. Për mua është kënaqësi.
Ku është kënaqësia, për shembull?
Ndjej kënaqësi kur arrij ta përkthej në mënyrë të duhur. Është si një llogaritje
matematikore. Kur del shuma përfundimtare dhe nuk ke bërë asnjë gabim gjatë
rrugës, kënaqesh. Kështu është edhe përkthimi. E shikon një faqe dhe fillon bën
vlerësimin, kjo frazë shkon mirë, kjo duhet ndryshuar etj., e vazhdoj dhe e
ripërpunoj derisa në fund të dalë diçka e përkryer dhe vetë ndjehesh i kënaqur.
Cila është marrëdhënia juaj me shqipen, ditët e para, takimi juaj i parë
me gjuhën tonë. Çfarë ndodhi? Si e njohët këtë gjuhë që sot ju bën të bëni
libra kaq të mëdhenj?
Mbase është histori e gjatë, por e rastësishme. Mbarova studimet në Gjermani,
në Universitetin e Bonit. S’kisha lidhje me gjuhën shqipe pasi atje studiova
gjuhësinë krahasuese dhe gjuhën kelte, pra gjuhën e Irlandës, Uellsit, Skocisë dhe
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kur mbarova studimet profesori im, gjuhëtar, mori një ftesë nga Akademia e
Shkencave për të vizituar Shqipërinë pasi ai vetë kishte studiuar në Vjenë me një
shqiptar, konkretisht me Aleks Budën. Aleks Buda e ftoi profesorin tim në
Shqipëri. Në atë kohë Shqipëria ishte një vend i mbyllur, i panjohur dhe ftesa nuk
ishte vetëm për të, por edhe për studentët e tij. Dhe kështu, jemi nisur për në
Shqipëri një grup prej 20 studentësh në vitin 1978. Ishte një gjë e rrallë për ne të
hynim në Shqipëri pasi Shqipëria në atë kohë ishte si Korea e Veriut sot,
domethënë zor të depërtoje.
Si qe të hyje në këtë vend në ’78?
Për mua ishte shumë interesante. Madje kam qeshur me vete se më dukej vetja
sikur isha në një film Hollivudian dhe nuk e mora shumë seriozisht anën politike,
as tabelat, propagandat.
Ju kujtohet diçka që ju ngacmoi atëherë, apo diçka që ju çuditi?
Kishte shumë gjëra, ishte një vend absurd, gjithë vendi ishte absurd, por
njerëzit e merrnin seriozisht. Nuk e di se deri në çfarë mase i merrnin seriozisht
vetë njerëzit, por gjithsesi e kuptonin që jetonin në një realitet tjetër.
Ju qëllonte që të takonit shqiptarë që midis tyre flisnin për këtë gjë?
Jo haptazi, jo. Më vonë ky takim që nisi në 1978 u bë takim i përvitshëm midis
Universitetit të Bonit dhe Akademisë së Shkencave dhe vinim çdo vit në Shqipëri
për dy javë. Gjatë takimeve dhe udhëtimeve, fillova të interesohesha për shqipen.
Nuk e dija fare gjuhën veç fillova, në atë kohë, madje edhe në Gjermani, fillova të
mësoja gjuhën më seriozisht.
Ku e mësonit shqipen në Gjermani?
Ishte e vështirë pasi nuk kishte fjalor, kishte doracakë, libra mësimorë. Mbaj
mend që gjeta një fjalor frëngjisht-shqip dhe nga ana tjetër shqip-gjermanisht,
ndërsa në anglisht nuk kishte fare. E vështirë ishte.
Kur thatë me vete që tani e di shumë mirë shqipen?
Pas shumë viteve. Ndërkohë shkoja çdo vit në Prishtinë në Seminarin
Ndërkombëtar për Gjuhën Shqipe për të mësuar gjuhën. Aty ishte, nga njëra anë
më kollaj sepse mund të bisedoja lirisht me njerëzit pasi kosovarët flisnin më
lirisht.
Po për të kuptuar gjuhën që flitet në Tiranë dhe gjuhën që flitet në
Prishtinë, keni probleme apo është njësoj?
Po, këtë doja të thosha. Unë shkoja në atë seminar të gjuhës shqipe në Prishtinë
për të mësuar, pasi aty flisja lirisht, por ata flisnin diçka që për mua nuk ishte shqip.
Për një student që mëson gjuhën letrare, që përpiqet të zbulojë të gjithë lakimet e
gjuhës dhe del në rrugë e ballafaqohet me një gjuhë tjetër, është shumë e vështirë
dhe unë nuk kuptoja asgjë. Ky ishte një problem shumë i madh dhe më pengonte
shumë të mësoja gjuhën sepse nuk i kuptoja njerëzit fare. Kjo ishte në fillim sepse
tani i kuptoj madje i kuptoj edhe arbëreshët tani.
Besoj, ju i keni takuar tani arbëreshët, arvanitasit, shqiptarët e Ukrainës,
shqiptarët e Bullgarisë, shqiptarët kudo janë. Pra, keni takuar shqipen kudo
është. Ka akoma të përbashkëta apo secili flet shqipen e vet?
Është një gjuhë e përbashkët që kuptohet, por ka elemente vendore që
ndryshojnë dhe shyqyr që janë sepse kjo është pasuria e gjuhës, janë ndryshime.
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Unë gëzohem shumë për dialektet e shqipes. Kam një projekt në internet me
incizime të shqipes dhe çdo herë që udhëtoj, që shkoj nëpër fshatra të ndryshme,
marr një mikrofon me vete, si gazetar siç jeni ju, dhe incizoj, kryesisht çobenjtë
sepse ato flasin një gjuhë të pastër kudo që janë. Më interesojnë shumë ndryshimet
gjuhësore midis vendeve dhe për mua kjo është pasuria më e madhe e gjuhës.
Ndërsa tani flitet për rishikimin e Kongresit Drejtshkrimor të 1972-shit, ju
çfarë mendimi keni në këtë përplasje mendimesh?
Mendimi im është që nuk kam një mendim për këtë. Kjo është punë e
shqiptarëve që të vendosin për gjuhën e tyre. Kuptoj që zhvillimi historik ka çuar
që toskërishtja të sundonte pak më shumë në një kohë kur shumica ishin gegë dhe
kjo krijon sot një problem, por gjithsesi gjuha standarde ekziston dhe duhet për një
komunikim të përbashkët, por në fund është puna e shqiptarëve që të vendosin se si
ta konkretizojnë këtë gjuhë.
Ama kur kërkuat një fjalor gegërisht-anglisht, i zemëruat shqiptarët!
Po, po. U habita shumë nga kjo gjë sepse e mendoja si diçka normale që të
kishte një fjalor dhe nuk kishte. Kjo ndodhi në Kosovë që është më keq se ato janë
shumë fanatikë për gjuhën letrare standarde në qarqet intelektuale. U thashë “po
pse nuk ka një fjalor të gjuhës që flisni përditë?” dhe ata më thoshin “jo, nuk ka, se
ne flasim shqip”. Kështu, unë bëra një kërkesë publike pak a shumë dhe kishte
reagime interesante për mua.
Nga vendet e ndryshme ku keni incizuar gjuhën shqipe, ku mendoni se
është ruajtur më mirë gjuha shqipe, ku flitet më pastër? Personalisht më kanë
bërë përshtypje shqiptarët e Ukrainës të cilët flisnin një shqipe të përkryer.
Po, e kam dëgjuar intervistën tuaj që keni bërë në Karakurt të Odesës në
Ukrainë. E kam dëgjuar me shumë vëmendje dhe ishte shumë e bukur. Më pëlqeu
shumë kur njëri tha “Cari i Rusisë na dha balltë” pra tokë. Për sa i përket pyetjes
suaj, mua më intereson shqipja kudo është. Në Veri habitem për pasurinë e gjuhës,
për dialektet e ndryshme, forma që dallohen shumë nga standardja. Edhe Greqia
është shumë interesante, arvanitasit e Shqipërisë së mesme flasin atje një gjuhë
shumë të bukur e të vjetër, më duket se dialekti më i vjetër i shqipes është në jug
fare, atje nga Peloponezi, Evia, Andros, por është një gjuhë që po vdes. Shumica e
folësve më të mirë janë mbi moshën 80 vjeçare dhe ata flasin, por nuk kanë me kë
të flasin. Zbulova një grua në ishullin Andros, një plakë që fliste shqip. Në fillim
ngecte sepse nuk kishte me kë të fliste, por kur filloi të fliste, e fliste shumë mirë e
bukur shqipen. Por ishte e vetmuar sepse nuk kishte me kë të fliste shqip.
Ç’lloj emocioni keni kur takoni njerëz të tillë që janë diku dhe flasin një
shqipe që po shuhet?
Bukur është, por më trishton që kjo gjuhë po zhduket aty dhe nuk bëhet asgjë
për ta ruajtur. Dhe jo vetëm aty, ka edhe zona të tjera ku shqipja dhe dialektet po
zhduken.
Çfarë gjuhe është kjo shqipja jonë profesor?
Një gjuhë shumë e përzier. Ka elemente shumë të vjetra, por ka shumë ndikim
nga gjuhët e tjera. Ka shumë ndikim nga latinishtja, sllavishtja, turqishtja, pak nga
greqishtja, pak nga italishtja. Pra, është një lëmsh. Për të punuar në fushën e
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gjuhësisë historike krahasimtare, shqipja është një tmerr sepse nuk zbulohen dot
shtresat e ndryshme të shqipes pasi janë si një lëmsh. Shumë interesante.
Por kur fillon lëmshi dhe ti e kap fillin, është mirë besoj.
Nëse kapet.
Ju e keni kapur fillin e këtij lëmshit tonë?
Jo, fare. As në fushën e gjuhës e as në fushën e kulturës në përgjithësi. Prapë
një lëmsh.
Si ishte të takoje Fishtën, profesor?
T’ju them të drejtën ishte një punë shumë e vështirë. Gjuha e tij është e vështirë
pasi unë nuk isha mësuar me dialektin e tij dhe kur fillova gjeta shumë vështirësi
pasi çdo fjalë më është dashur ta kërkoj në fjalor, por në fund, u habita, pasi doli
një punë shumë e mirë. Tani u bënë 4-5 vjet që e kam përkthyer dhe kur e lexoj
edhe sot Lahutën e Malcisë në anglisht më pëlqen shumë. E di që është një
përkthim me cilësi të lartë.
Ju ndodh ndonjëherë të dëgjoni një njeri që reciton Fishtën dhe ndiheni
mirë për punën e madhe që keni bërë për një vepër të madhe?
Po, po, dhe jam shumë krenar për përkthimin që kam bërë me Fishtën. Më
duket se nga të gjithë librat është një nga librat më themelor të të gjitha botimeve të
mia. Ishte një mundim, t’ju them të drejtën, pasi më është dashur një vit e gjysmë
për të përkthyer 17 mijë vargje dhe kam luftuar me çdo varg.
Do t’i rekomandonit shqiptarëve që ende nuk e kanë lexuar pse duhet ta
lexojnë Fishtën?
Për mua është një vepër shumë interesante, nëse e kuptojnë gjuhën. Tani nuk e
di, ndoshta të rinjtë që nuk e dinë gegërishten do e kenë të vështirë për ta kuptuar,
është njësoj si tek ne kur lexojnë Shekspirin dhe nxënësit e kanë të vështirë pasi
nuk e kuptojnë gjuhën, por prapë them se duhet ta lexojnë. Ndoshta mund të
lexojnë edhe përkthimin tim në anglisht. (qesh)
Megjithatë Lahuta e Fishtës erdhi vonë në letërsinë tonë…
T’ju tregoj diçka. Kur udhëtoja me avion, në fillim të viteve ’90, në atë kohë,
normalisht nuk kishte shumë udhëtarë që lëviznin drejt Shqipërisë dhe dikush prapa
meje tha “A ka ndonjë ndryshim orari?” dhe një person tjetër prapa tij tha “Po po,
150 vjet prapa”.
Ky është ndryshimi i orarit të këtij vendi i cili gjërat i ka bërë me vonesë
përfshirë edhe Lahutën e Malcisë, përfshirë edhe Pavarësimin, përfshirë edhe
komunizmin, përfshirë edhe rrëzimin e tij, edhe tranzicionin.
Dhe hyrjen e Evropë.
Po vonon ende, apo jo?
Po, po, por është diçka që bëhet. Unë kam përshtypje se shqiptarët janë të
ngadalshëm nga njëra anë, por janë shumë të shpejtë në anën tjetër. Kam qeshur një
herë kur dikush më tha “Ne jemi më të shpejtë se bullgarët. Bullgarët janë të
ngadalshëm ndërsa ne Shqipërinë e ndërtojmë 5 herë në një kohë që bullgarët e
ndërtojnë një herë Bullgarinë. Por po kaq e vërtetë është edhe që e rrëzojmë 5 herë
më shpejt”.
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Po shqipja e Migjenit, si ishte profesor?
Gjuhë e bukur dhe nuk ishte kaq e vështirë sa Fishta për t’u përkthyer. Kisha
fat që ekzistonin edhe përkthime të tjera me të cilat mund të bëja krahasime.
Migjeni është një poet që më ka tronditur. Kur kemi parasysh traditat e letërsisë së
rilindjes me një frymëzim kombëtar, atdhetar, fjalë herë bajate të lavdërimeve
kombëtare, Migjeni vjen dhe tregon realitetin e vendit. Ai tregon vuajtjen,
varfërinë, urinë, keqtrajtimin e njerëzve, pra realitetin e këtij vendi dhe ky vend
është një vend me vuajtje.
E keni vënë re që nuk është aq i lexuar Migjeni në Shqipëri?
Po, ka mundësi. Unë nuk e di me siguri, por kam përshtypjen që Migjeni ka
qene lavdëruar në kohën e diktaturës komuniste si poet qe kritikonte kohën para
Çlirimit të Shqipërisë. Ndërsa tani, pas rënies së komunizmit, mbase njerëzit e
identifikojnë Migjenin me atë periudhë, që është gabim.
Po shqipja e Ismail Kadaresë, si është profesor?
Kjo për mua është shqipja më e bukur. Unë kënaqem kur lexoj Kadarenë
thjesht nga pikëpamja e gjuhës, të lexoj se si i ndërton fjalitë, fjalët që përdor. Është
i veçantë dhe që ka ndikuar shumë në ecurinë e gjuhës së shkruar.
Ju ka ndodhur më pas të ndeshni një shqipe dhe të thoni është kaq e
bukur sa shqipja e Kadaresë?
Po kam dëgjuar, por besoj se ai është kryes në çuarjen e shqipes përpara.
Do duhet të kënaqemi, pra, të krenohemi, të gëzohemi në këto 100 vjet
komb që kemi Kadarenë. Sepse kjo bëhet herë pas here, kur bëhesh 100 vjeç
shikohesh në pasqyrë dhe shikon çfarë ke prodhuar gjatë këtyre viteve.
Atëherë po ju pyes unë juve si shqiptare, çfarë shikoni pas 100 viteve?
Shumë lavdi, shumë marrëzi, pak nga të gjitha, por e mira është që
ndonjëherë të shohësh edhe gjërat e mira dhe Kadareja, Migjeni, Fishta hyjnë
tek ata. Prandaj edhe është fantastike puna juaj profesor sepse i keni bërë që
t’ia tregojmë botës, të ndajmë me të tjerët më të mirën që kemi.
Po, ashtu siç thashë në fillim, puna ime nuk është për të bërë diçka të mirëfilltë,
puna ime është për të transmetuar gjërat që ekzistojnë këtu në Shqipëri, botës.
Doja t’ju pyesja diçka, si e bëni përzgjedhjen e librave, merrni autorë që
pëlqeni apo autorë që jeni të detyruar?
Jo jo, nuk kam asnjë detyrim dhe as interes financiar. Unë në fakt, nuk përkthej
shumë letërsi, kohët e fundit jam marrë më shumë me historinë shqiptare, por kam
rreth 10 vjet që nuk për kthej më. Përpara kam përkthyer poezi, pak prozë, por jo
tani.
I përmendim pak autorët që keni përkthyer? Shoh që keni përkthyer
realisht poetët më të mirë shqiptarë. Ndërsa përgatite sha për intervistën
lexova që kishit përkthyer disa vargje të Eqerem Bashës që thoshin “shqiptar
jam, vij nga vendi i urrejtjes, të kuptohem, nuk insistoj në dashuri” dhe këto
vargje shoqëronin pyetjen a duhet përkthyer letërsia shqipe?
Jo në fakt, nuk është pyetje që duhet bërë pasi letërsia shqipe ekziston, duhet të
njihet, jo tërësisht pasi është mirë të mos dihen të gjitha, por ka libra me vlerë që
janë si prezantues të këtij vendi, pra vepra me të cilat ky vend mund të krenohet,
kuptohet nëse dalin me sukses.
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Ju ndërpreva ndërsa po tregonit për poetët që keni sjellë në anglisht,
mund t’i tregojmë për publikun?
Kam përkthyer shumë poetë, mbase 50 apo 80, vepra që i kam bashkuar në një
antologji të poezisë shqiptare që doli në anglisht para 2-3 viteve në Amerikë. Besoj
që antologjia doli shumë mirë, kur i rilexoj, më pëlqejnë poezitë. Nuk mund të
them që çdo poet është i madh, por çdo poet ka 1 ose 2 poezi të mira. Në letërsi ka
poetë që mund të përkthehen dhe poetë që nuk mund të përkthehen.
Kush është një poet që përkthehet?
Një poet që përkthehet është një poet tregimtar, që tregon, pra narrativ. Ndërsa
një poet që varet vetëm nga gjuha, nga bukuria e gjuhës, nga tingëllimi i gjuhës,
kuptohet që nuk mund të përkthehet.
Ju do veçonit një poet shqiptar që ju vetë e lexoni jo vetëm për ta
përkthyer, por edhe për kënaqësi, që ju kënaq, që ju pëlqen?
Ka shumë, por jo një poet i caktuar. Për shembull më pëlqen Lasgush Poradeci.
Lasgushi na pëlqen të gjithëve. Ju besoj e keni përkthyer atë apo jo?
Po, por është shumë i vështirë për t’u përkthyer, nuk është kollaj. Kam
përkthyer pak nga veprat e tij. Jam përpjekur të përkthej disa, por nuk më dolën
mirë dhe kështu i lashë.
Cilat poezi i keni përkthyer Lasgushit?
Dimri, Mëngjesi është një poezi tjetër, një poezi për Shën Naumin. Kam
përkthyes disa që më kanë prekur, por përkthimi varet shumë nga gjuha dhe
Lasgushi është i lidhur shumë me gjuhën dhe për këtë nuk përkthehet kollaj. Kurse
Migjeni është krejt tjetër, ai është narrativ, ai të tregon diçka, ai ka një histori, çdo
poezi e tij është një tregim.
Po prozën shqiptare, e keni përkthyer? Keni marrë tregime të shkurtra
apo pjesë të mira të autorëve? Si e keni sjellë prozën shqiptare në anglisht?
Është diçka e rastësishme, unë kam bërë më pak prozë shqiptare, nuk kam
përkthyer shumë, ndoshta kam përkthyer dy romane, por jo shumë pasi është një
mundim. Nëse një autor ka nevojë për një vit për të shkruar një libër, përkthyesi ka
nevojë për një vit për ta përkthyer dhe unë nuk kam një vit për të përkthyer një
vepër që mbase as nuk shitet jashtë. Tregu anglisht-folës nuk është shumë i
interesuar për letërsitë e vendeve të vogla apo letërsinë në përkthim, nuk ka shumë
treg për këtë për fat të keq.
Çështja e tregut është në fakt një pyetje që do doja të bëja. Kadareja për
shembull e ka çarë tregun. Çfarë ndodh me të tjerët, pse nuk munden, pse nuk
ia dalin, kush e ka fajin gjuha, vendi i vogël apo mungesa e interesit?
Së pari është mungesë përkthyesish, nuk ka shumë përkthyes të letërsisë shqipe
ose ka shumë pak. Kjo është pengesa e parë. Pengesa e dytë, unë e di për tregun
anglisht-folës, nuk ka shumë interes. Anglishtja është kaq e madhe dhe ka
shkrimtarë nga e gjithë bota, nga Anglia, Australia.
Por ka vende të tjera të vogla që ia kanë dalë, janë futur në tregun e huaj,
janë bërë bestseller-a papritur. Çfarë i mungon Shqipërisë që nuk po çan?
Përkthyes letrarë pasi nuk ka.
Pra nëse do kishim përkthyes letrarë ato do gjenin botues?
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Besoj se po, nëse libri është i mirë, nëse është interesant, nëse përkthimi është i
mirë, nuk ka arsye pse të mos ketë sukses. Por këtu nuk ka pasur kurrë një traditë
për përkthim të letërsisë shqiptare. Për shembull, vendet e tjera të lindjes që ishin
në bllokun komunist, gjithmonë kishin institucionet e tyre, thërrisnin përkthyesit
jashtë nga Amerika, Franca, Çekia apo Polonia, i shkollonin në gjuhën e tyre, i
ndihmonin, i inkurajonin që të përkthenin veprat e tyre, por këtu nuk është bërë me
shqipen. Shqipëria nuk ka thirrur kurrë përkthyes të mundshëm të huaj që të vinin
në Shqipëri e të mësonin të përkthenin gjuhën. Dhe kjo ka pasur pasojë që sot nuk
ka përkthyes.
Pra, nëse kemi ndër mend të na hapet një derë do të na duhet një urë, por
nuk e ngritëm do mbetemi këtu.
Po, por duhet shumë kohë për të shkolluar një brez përkthyesish që mund të
bëjnë këtë punë.
Ndërkohë, ju mbani marrëdhënie me shtetin shqiptar apo gjithçka e bëni
në mënyrë personale, individuale dhe prej pasionit?
Punoj në mënyrë individuale.
Pra nuk ndihmoheni nga Institucionet tona, nga Akademia jonë, nuk keni
financime? Nuk keni medalje, mirënjohje.
Jo, asnjëra prej këtyre. Jam krejtësisht i pavarur.
E keni pyetur ndonjëherë veten pse e bëni?
Unë e bëj për qejfin tim, për interesin tim.
Ç’qejf të madh ju jep kjo shqipja jonë e përbashkët?
Çdo njeri ka interesa të veçantë, njëri luan golf, tjetri mbledh pulla postare, një
tjetër është sportist, njëri merret me letërsi kineze. Ndërsa unë përfundova këtu me
shqiptarët.
Mua më bëri përshtypje përgjigja juaj, kur dikush ju pyeti “a mund të
ishit ju një shqiptar dhe nëse po, çfarë lloj shqiptari do ishit”. Dhe ju u
përgjigjët “unë do të jetoja me shumë frustracion po të isha shqiptar, unë
ndoshta do të çmendesha. Nuk kam përshtypjen se do të mund të jetoja në
botën shqiptare, jam një njeri pakëz i brishtë dhe duhet të kesh shumë forcë
për të jetuar si shqiptar me shqiptarët”.
Po, kjo është e vërtetë. Unë nuk mund të jetoj këtu. Është një vend pak i egër
për mua, marrëdhëniet midis njerëzve janë pak të egra. E di që është vetëm një
fasadë se brenda e kanë shpirtin e mirë, por kanë një egërsi në marrëdhëniet
njerëzore. Ju dini të mbroheni këtu, ndërsa unë këtu jam si lepur, nuk di të
mbrohem (qesh). Unë vij këtu me shumë kënaqësi, por nuk besoj se mund ta
përballoj të vij të jetoj përgjithmonë këtu. Ka shumë frustracion të jetës së
përditshme. Jeta është shumë e shkurtër e unë nuk kam kohë te përplasem ne
pengesa, vetëm për të arritur diçka, kur në një vend tjetër e arrij menjëherë dhe
pastaj jetoj jetën time. E di që ju kaloni shumë kohë në ditën tuaj me pengesat që ju
dalin përpara dhe kjo ha shumë kohë. Për shembull, po të jetoja këtu do të kaloja
sigurisht gjithë ditën duke pirë kafe sepse do të më lajmëronin njerëzit hajde të
pimë kafe dhe nga një kafe gjysmë ore, ajo do të shkonte një orë, dy orë, tre orë,
katër orë dhe gjithë dita do të shkonte në kafe. Kurse unë jetoj një jetë pak të
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veçuar dhe nuk kam shumë shoqëri. Kjo është preference ime, unë jetoj me librat e
mi, me idetë, projektet e mia dhe kënaqem me to.
Pastaj po të jetonit këtu do të merreshit shumë me politikë. Do duhej
patjetër të ishit me njërën palë ose tjetrën përndryshe do të ishte shumë e
vështirë të jetonit si asnjanës apo i paanshëm.
Dhe jeta politike është diçka që ndryshon shumë, duhet shumë kujdes me
konjukturat. Kështu që unë nuk merrem fare me politikë.
Po letërsia i ka këto problemet e përditshme? Për shembull, letërsia e pas
’90-ës, a është një letërsi që nuk e ka forcën e dramacitetit të jetës së
përditshme? Është një art nën nivelin e jetës, një art që nuk e tregon dot jetën.
Ka mundësi, nuk e them dot. Është e vështirë ta thuash.
Ose të pyes ndryshe, juve vetë, letërsinë që lexoni pas ’90-ës, ju pëlqen?
Ka shumë gjëra që nuk më pëlqejnë. Herë pas here gjej gjëra interesante, por
ka një morí librash, them që tregu është mbushur me libra dhe nuk di kush i lexon
gjithë këto libra. Kam përshtypjen që ka më shumë autorë sesa lexues. Ka shumë
njerëz që duan të shkruajnë, të shprehen, por ka shumë pak që dëgjojnë. Mbase
është jeta e sotshme shqiptare ku njerëzit më shumë shprehen dhe askush nuk
dëgjon.
Sa libra keni që presin botues, libra të përkthyer?
Kam disa libra që janë gati, por që nuk ka botues ose fonde për t’i botuar. Kam
një libër leksiku të madh që quhet “Fjalori Biografik i Historisë Shqiptare” që është
si një enciklopedi e historisë shqiptare që ka 750 figura historike, një libër i madh
ky. Një libër tjetër po bëj për Çamërinë me dokumente historike që do të botohet në
Londër. Së shpejti, do të botoj veprat e Edith Durhamit, të gjithë artikujt e saj do t’i
mbledh në një libër të veçantë. Kam një libër tjetër për Luftën Ballkanike 1913 në
Maqedoni me dokumente historike jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të sllavëve.
Një tjetër vepër e rëndësishme dhe interesante ka qenë Operacioni i Agjencive të
Zbulimit Amerikan dhe Anglez në Shqipëri në vitin 1947-1948, në përpjekje për të
rrëzuar komunizmin. Agjentët anglezë dhe amerikanë stërvitën një grup shqiptarësh
për të hyrë në Shqipëri, por të gjitha përpjekjet dështuan për shkak të zbulimit të
spiunit anglez Kim Filbi. Unë kam gjetur disa materiale, intervista që janë zhvilluar
në atë kohë me njerëzit që kishin lidhje me operacionin. Të gjitha këto do t’i
bashkoj në një libër. Por duhen fonde, duhen para.
Duke folur për albanologjinë si një dritare të mbyllur tashmë, pyetjes si i
bëhet për ta hapur, me çfarë mund ta hapësh, ju i përgjigjeni me diçka që
është ë thjeshtë dhe e lashtë sa vetë bota: “me pará”.
Po, e vërtetë, duhet një financim. Vendet e tjera të Evropës bëjnë diçka, japin
fonde për të mbështetur kulturën, letërsinë e tyre. Për shembull për përkthimin ka
fonde, pothuajse për të gjitha vendet e Evropës përveç Shqipërisë. Të gjitha janë
fonde shtetërore që mbështesin promovimin e kulturës së vet. Mbase ka fonde, por
unë nuk kam dëgjuar të ketë.
Çfarë ndryshimi ka midis albanologjisë së asaj kohe, Instituteve të asaj
kohe, me ato të sotshmet? Çfarë ju kujtohet kur hynit në një institut shkencor
në kohën e Hoxhës dhe tani në kohën e Berishës?
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Në kohën e Hoxhës kishte të paktën një fasadë e një shkence të themeluar të
vërtetë. Tani nuk e di a ishte e vërtetë, por kishte institucione serioze, kishte njerëz
që punonin seriozisht në lëndën e albanologjisë. Çfarë kanë arritur realisht është
tjetër gjë, por kishte fonde shtetërore sepse sistemi ishte shtetëror. Tani me
kapitalizmin e egër që keni nuk ka shumë fonde për të mbështetur kulturën,
albanologjinë. Shkencëtarët nuk mbështeten.
Po në Kosovë?
E njëjta gjë pak a shumë. Atje ka Institucion të Albanologjisë, por nuk është në
gjendje shumë të mirë. Ka shkencëtarë të mirë që mundohen, por prapë më duket se
u mungojnë fondet.
Ju e keni përkthyer profesor Qosen?
Po, patjetër. Një pjesë të librit të tij për çështjen shqiptare.
Si është biblioteka juaj profesor?
Shumë e madhe. Kohët e fundit kam ndërruar shtëpi dhe e kisha problem
bibliotekën time, kam mbledhur shumë libra në vitet ’80-’90. Çdo herë që vija në
Shqipëri merrja me vete një çantë të madhe me vete. Edhe në Kosovë të njëjtën gjë.
Kështu që kam një bibliotekë të madhe edhe për letërsinë shqiptare, por edhe për
albanologjinë në përgjithësi. Unë nuk e di sa libra janë, por di, nga transportimi i
bibliotekës tek shtëpia e re, që pesha e tyre është 2 ton e gjysmë. Është pesha e në
elefanti.
Shqipja jonë peshon sa një elefant në bibliotekën tuaj?
Dhe sinqerisht nuk kam më vend për libra, nuk i flak dot dhe nuk di tani ç’të
bëj me këto libra. Më tmerrojnë librat kur futem në bibliotekën time dhe mbase
bëra gabim që i mblodha të gjitha këto.
Sa vjen e merrni më pak libra nga Shqipëria tani?
Po, tani jam shumë përzgjedhës, jam shumë i kujdesshëm. Një bibliotekë e
madhe është një përgjegjësi e madhe.
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ROBERT ELSIE

VËSHTRIM MBI SHQIPTARËT ÇAMË TË
GREQISË
Çamët, të njohur greqisht si Tsamides, janë shqiptarë të cilët banojnë në pjesën
më jugore të trevave shqipfolëse. Krahina e tyre, Çamëria, është një zonë malore në
kufirin greko-shqiptar. Pjesa më e madhe e Çamërisë ndodhet në rajonin e Epirit
grek, i cili përfshin pak a shumë prefekturat e Thesprotisë dhe të Prevezës, por
Çamëria përfshin edhe pjesën më jugore të Shqipërisë, d.m.th. zonën e Konispolit.
Kur forcat greke morën Çamërinë dhe Epirin gjatë Luftës Ballkanike të vitit
1912, çamët përfunduan papritmas në Greqi, të shkëputur nga pjesa tjetër e
Shqipërisë. Kufiri i ri midis Greqisë në zgjerim dhe Shqipërisë së sapolindur mbeti
i pacaktuar për një kohë dhe kjo shkaktoi paqëndrueshmëri politike afatgjatë në
rajon. Ngacmime të vogla tradicionale mes të krishterëve dhe myslimanëve, mes
grekëve dhe shqiptarëve, u shndërruan në një kërdi të llahtarshme. Kaosi mbretëroi
në jug të Shqipërisë dhe në Epir, dhe u derdh shumë gjak.
Në memorandumin e tij “Çështja e Epirit – flijimi i një populli” Mid’hat bej
Frashëri (1880-1949) denoncoi karakterin çnjerëzor të sulmeve greke mbi jugun e
Shqipërisë, por sigurisht që u kryen krime të rënda nga të gjitha palët. Mijëra
refugjatë shqiptarë u dyndën për në Vlorë ku mbetën të pastrehë në kushte të
mjerueshme. Shumë njerëz vdiqën nga tifoja apo thjesht nga mungesa e ushqimit.
Gjatë Konferencës së Ambasadorëve në Londër në pranverë të vitit 1913,
përfaqësuesit e Fuqive të Mëdha (Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Italia,
Austro-Hungaria dhe Rusia) nuk arritën të merreshin vesh për çështjen nëse Epiri
t’i jepej Shqipërisë apo Greqisë dhe, nëse të ndahej, se ku do të caktohej kufiri. Për
këtë arsye, në gusht 1913, Konferenca ngriti një Komision Ndërkombëtar Kufiri
(International Border Commission) i cili u dërgua në rajon
Roli vendimtar në caktimin e kufirit duhej të ishte identiteti etnik i popullsisë,
por u morën parasysh edhe faktorë të tjerë. Rezultatet e punës së Komisionit u
shpallën në Protokollin e Firences, të nënshkruar në dhjetor 1913, i cili e la
Çamërinë, me popullatën e saj shumice shqiptare, në anën greke të kufirit.
Protokolli i Firences la gjithashtu një pakicë të dukshme greke në anën shqiptare.
Qeveria e re shqiptare nuk ishte në gjendje për të ushtruar ndikimin e saj në jug të
vendit dhe, me gjithë Protokollin e Korfuzit të majit 1914, i cili konfirmoi
statuskuonë, kontrollin në pjesën më të madhe të jugut të Shqipërisë e kishin de
facto forcat greke, në rajonin që tanimë quhej Vorioepiri. Pas sulmit të vitit 1913,
Çamëria në anën jugore të kufirit u përfshi drejtpërsëdrejti në shtetin grek.
Në verë të vitit 1914, gjatë fillimit të Luftës së Parë Botërore, shteti i ri shqiptar
pushoi së ekzistuari kështu që askush nuk mendonte më për kthimin e Çamërisë
Shqipërisë. U vendos një administratë e re greke, për të cilën popullata ortodokse
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greke u gëzua shumë. Por që prej fillimit, veprimet e saj armiqësuan banorët
shqiptarë myslimanë, mbase qëllimisht. Gradualisht u bë e qartë se synimi ishte
asimilimi i shqiptarëve ortodoksë dhe dëbimi i shqiptarëve myslimanë. Gjatë viteve
në vijim, përfshirë periudhën e Luftës së Parë Botërore dhe menjëherë pas asaj, u
ushtrua presion në mënyra të ndryshme, si i padukshëm, po ashtu edhe i dhunshëm,
për të inkurajuar, edhe madje për të detyruar shqiptarët myslimanë të largoheshin
nga Çamëria. Çeta paramilitare, si ajo e Deli 2 Janakis, sulmuan fshatra shqiptare,
frikësuan banorët, dhe qindra të rinj u dëbuan për në kampet në ishujt e Detit Egje.

Vështrim mbi shqiptarët e Çamërisë
Treva të mëdha u konfiskuan me pretekst të një reforme agrare dhe ish-pronarëve,
kryesisht familjeve të pasura shqiptare myslimane iu pagua shumë pak ose aspak
kompensim, të cilat nuk shihnin mundësi tjetër përveç emigrimit. Në janar 1917,
trupa italiane pushtuan për një kohë Konicën, Delvinakin dhe Sajadën dhe
zëvendësuan administratën greke me një administratë vendore shqiptare. Pas viteve
të shtypjes, situata u përmbys, dhe shqiptarët morën hak mbi fshatra greke, të cilat
u plaçkitën dhe u dërrmuan. Pas Luftës së Parë Botërore erdhi Lufta Greko-Turke e
viteve 1919-1922, po aq e përgjakshme, rezultati i të cilës ishte një shkëmbin i
madh popullate. Sipas Konventës për shkëmbimin e popullsive greke dhe turke,
nënshkruar në Lozanë më 30 janar 1923, të krishterët ortodoksë në Turqi, më
shumë se një milion sish, duhej të rivendoseshin/dëboheshin për në Greqi, kursi
myslimanët me banim në Greqi duhej të rivendoseshin/dëboheshin en masse për në
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Turqi. Përjashtime u lejuan vetëm për banorët grekë të Stambollit dhe për turqit e
Trakisë perëndimore.
Popullata myslimane shqiptare e Çamërisë dhe të Epirit nuk u përmend fare në
Konventë. Në Çamëri u përhapën shumë shpejt thashetheme dhe frikë deri sa më
19 janar 1923 qeveria greke deklaroi se myslimanët shqiptare do të përjashtoheshin
nga shkëmbimi i parashikuar. Në rajon u dërgua një komision i përzier i Lidhjes së
Kombeve, pa përfaqësim shqiptar, për të përcaktuar prejardhjen e popullatës
myslimane. Detyra e komisionit ishte mjaft i ndërlikuar sepse, për shkak të
diskriminimit dhe të përndjekjes zyrtare dhe jozyrtare që kishin pësuar, shumë
çamë donin të përfshiheshin në shkëmbim, të largoheshin pa kusht. Me gjithë
deklaratën e qeverisë greke, shumë të tjerë u detyruan të përgatisnin çantat dhe të
iknin për në Turqi. Në tokën e tyre dhe në shtëpitë e tyre u vendosën refugjatët e
shumëvuajtur grekë nga Anatolia. Vitet ’30 panë një përmirësim të marrëdhënieve
midis çamëve shqiptarë dhe shtetit grek, veçanërisht gjatë viteve të fundit të
administratës së Kryeministrit Elefthérios Venizélos (1864-1936), por gjendja u
përkeqësua dukshëm nga viti 1936 me vendosjen e diktaturës së Ioánnis Metaksás
(1871-1941) kur u morën masa të hapëta shtypëse. U ndalua përdorimi i gjuhës
shqipe publikisht dhe privatisht, dhe nuk u lejuan më libra dhe gazeta në gjuhën
shqipe. Arsimi shqip kishte qenë rreptësisht i ndaluar në Çamëri që prej vitit 1913.
Me pretekstin e kërkimit të armëve, policët rregullisht bastisën shtëpi shqiptare dhe
rrahën banorët, shpesh duke i arrestuar pa shkak. Edhe gjatë periudhave kur situata
ishte më e qetë, shqiptarëve të Çamërisë iu dha të kuptohej se nuk ishin të
mirëpritur në Greqi.
Në prill 1939, forcat italiane të diktatorit fashist Benito Mussolini (1883-1945)
pushtuan Shqipërinë dhe, brenda pesë ditësh, morën tërë vendin, duke detyruar
Mbretin Zog të arratisej. Me këtë pushtim, Shqipëria humbi pavarësinë e saj dhe u
përfshi në Perandorinë e re Romake të Mussolinit. Pak kohë pas kësaj, italianët e
drejtuan vëmendjen ndaj Greqisë. Gjatë përgatitjes së fushatës për pushtimin e
Greqisë, mëkëmbësi italian i Shqipërisë, Francesco Jacomoni di San Savino (18931973), përhapi propagandë për keqtrajtimin e pakicës çame dhe la të kuptohej se,
me sundimin italian, gjendja do të ndryshohej, madje se Çamëria mund të
ribashkohej më Shqipërinë.
Zbulimi i trupit pa kokë të prijësit rebel Daut Hoxha (1895-1940) ishte një pikë
kthesë. Koka e Hoxhës, e prerë siç thoshin nga agjentët grekë, qarkulloi nëpër
fshatra te 3 rajonit për të frikësuar banorët dhe për t’i detyruar të largoheshin. Në
gusht 1940, ministri italian i Punëve te Jashtme, Konte Galeazzo Ciano (19031944), përdori rastin e vrasjes së Daut Hoxhës për të krijuar një incident të madh
diplomatik midis të dy vendeve dhe për të bindur Mussolinin për nevojën e
pushtimit italian të Greqisë. Është e kuptueshme se çamët, pas një çerek shekulli të
trajtimit si qytetarë të dorës së dytë në Greqi, nuk kishin pse të kundërshtonin
përmbysjen e regjimit grek. Shumë prej tyre ishin të bindur se pushtimi italian do të
përmirësonte gjendjen e tyre, dhe, në një farë mase, dëshira e tyre u realizua. Me
pushtimin italian të Çamërisë dhe të Epirit në fund të tetorit 1940, situata ndryshoi
përsëri për ortodoksët grekë të rajonit, të cilët iu nënshtruan autoritetit, kontrollit
dhe persekutimit çam.
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Në verë të vitit 1942, administrata civile çame me këshillat e saj vendore kishte
zëvendësuar pothuajse tërësisht strukturat e mëparshme greke. Për të mbajtur
pushtetin në rajon, autoritetet italiane në Çamëri, dhe gjermanët që pasuan në
shtator 1943, bënë çmos për të theksuar dhe për të përforcuar armiqësitë
tradicionale etnike midis shqiptarëve, grekëve dhe vllehëve. Shqiptarët dhe vllehët,
më parë të nënshtruar dhe kokulur, u ngritën, dhe u krijuan njësi policore çame për
të sunduar mbi popullatën greke. Gjatë pushtimit gjerman, erdhi fshehurazi një
mision ushtarak britanik për të bindur udhëheqësit çamë të luftonin kundër
Gjermanisë, por çamët refuzuan, jo pse donin Gjermaninë naziste, por thjesht sepse
e vetmja gjë që iu ofronin britanikët ishte kthimi i sundimit grek. Me tërheqjen e
forcave gjermane në verë dhe në fillim të vjeshtës të vitit 1944, Greqia ndodhej në
fazën e parë të një lufte të përgjakshme civile. Për të siguruar bregdetin jonian për
furnizimet e tyre ushtarake, forcat britanike lejuan që njësitë e një komandanti
vendas grek, gjenerali Napoleon Zervas (1891-1957), të pushtonin rajonin. Zervasi,
themeluesi dhe udhëheqësi i Lidhjes Kombëtare Republikane Greke (Ethnikós
Demokratikós Ellenikós Sýndesmos – EDES) u bë i njohur për spastrimin brutal
etnik të shqiptarëve të Çamërisë nga qershori 1944 deri në mars 1945. Njerëzit e tij
i shikonin çamët si bashkëpunëtorë të italianëve dhe të gjermanëve, dhe kërkonin të
merrnin hak. Gjatë sulmeve të tyre, gjetën vdekjen disa mijëra burrë, gra dhe fëmijë
në Çamëri. Më 27 qershor 1944, forcat e Zervasit hynë në qytetin e Paramithisë dhe
vranë rreth 600 çamë myslimanë – burrë, gra, dhe fëmijë – në një kërdi të paparë.
Shumë viktima u përdhunuan dhe u torturuan para se të thereshin.
Një batalion tjetër i EDES-it pushtoi Pargën të nesërmen ku u vranë 52
shqiptarë. Me 23 shtator 1944, fshati i Spatarit të Filatit u plaçkit dhe 157 persona u
vranë. Shumë gra dhe vajza u përdhunuan, dhe u kryen shumë krime të tjera të
llahtarshme. Sipas përllogaritjes së shoqatës çame të Tiranës gjatë sulmeve të
viteve 1944-1945, u vranë gjithsej 2,771 civilë shqiptarë. Menjëherë pas këtyre
ngjarjeve, tërë popullata çame, e pambrojtur dhe e tmerruar, mori arratinë dhe iku
për në Shqipëri për të shpëtuar. Këtu dëshiroj të përmend faktin se në vitin 1947,
pas Luftës së Dytë Botërore, me gjithë përgjegjësinë për krime lufte dhe me gjithë
faktin se ishte vetë i dyshuar për bashkëpunim me nazistët, Napoleon Zervas u
emërua ministër i Rendit Publik në qeverinë greke! 4 Spastrimi i çamëve
myslimanë të Greqisë në fund të Luftës së Dytë Botërore shënoi përfundimin e një
kapitulli të dhimbshëm të historisë çame dhe fillimin e një tjetri. Vendi ku arritën
çamët e rraskapitur dhe të uritur, pra Shqipëria, ishte pushtuar pak kohë para
ardhjes së tyre, nga Enver Hoxha (1908-1985) dhe forcat e tij komuniste.
Udhëheqësit e rinj marksistë nuk u treguan shumë mikpritës apo tërësish të
predispozuar për të ndihmuar bashkatdhetarët e tyre çamë sepse, edhe ata i
konsideronin si bashkëpunëtorë me fashistët. Megjithatë, çamëve iu dhanë status si
refugjatë dhe u lejuan të qëndronin në Shqipëri.
Çamët morën ndihmë jo nga regjimi i Enver Hoxhës, por nga Administrata e
Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Rehabilitim (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration, UNRRA), e cila shpërndau çadra, ushqim dhe ilaç
në kampet e mjeruara çame në Vlorë, Fier, Durrës, Kavajë, Delvinë dhe Tiranë.
Refugjatët çamë u inkuadruan fillimisht në të ashtuquajtur Komitetin Antifashist i
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Emigrantëve Çamë, krijuar në vitin 1944 si pjesë e Frontit Antifashist
Nacionalçlirimtar, udhëhequr nga komunistët. Gjatë viteve pas Luftës së Dytë
Botërore, Komiteti Antifashist i Emigrantëve Çamë bëri fushatë për kthimin e
çamëve në vendlindjen e tyre. Duhet theksuar se shumica e tyre nuk donin të rrinin
në Shqipëri, veçanërisht duke marrë parasysh spastrimet e tipit stalinist që po
zhvilloheshin aty. Komiteti mbajti dy kongrese në vitin 1945, një në Konispol dhe
tjetri në Vlorë.
Komiteti hartoi memorandume dhe dërgoi telegrame në mbështetjen e
qëllimeve të tij. Në vitin 1946, Përfaqësuesi i Shqipërisë ngriti çështjen çame në
Konferencën e Paqes të Parisit, por të gjitha veprimet rezultuan të pafrytshme.
Përpjekjet për të internacionalizuar çështjen çame ranë kryesisht në vesh të
shurdhër. Për vite më radhë, çamë vazhduan të shpresonin se situata politike do të
qetësohej dhe se ata do të mund të ktheheshin në Greqi. Por kjo nuk u bë. Edhe sot,
në shekullin e 21-të, çamët e moshuar që kërkojnë të hyjnë në Greqi për një vizitë
kthehen në kufi nga zyrtarët kufitarë grekë. Pasaportat e tyre stampohen me
persona non grata ose madje grisen para syve të tyre. Në fillim të viteve ’50,
çështja çame u konsiderua e mbyllur. Qeveria shqiptare iu dha çamëve
nënshtetësinë e detyruar shqiptare dhe e shpërndau Komitetin. Në vitet 1953 dhe
1954, qeveria greke miratoi ligje sipas të cilëve, prona çamë konsiderohej e
braktisur dhe kështu ligjërisht e konfiskuar. Nuk kishte për të pasur kthim. Që prej
ngjarjeve tragjike të Luftës së Dytë Botërore kanë kaluar shumë dhjetëvjeçarë.
Megjithatë ndër çamët mbetet një ndjenje padrejtësie dhe viktimizimi. Me gjithë
marrëdhëniet shumë të mira midis Greqisë dhe Shqipërisë dhe me gjithë
marrëdhëniet përgjithësisht miqësore midis popullit grek dhe popullit shqiptar,
është pikërisht kjo, arsye pse çështja çame nuk zhduket. Sot nuk ka pretendime
serioze për ndryshimin e kufirit apo për kthimin e rajonit çam Shqipërisë. Pas një
shekulli, kufiri i sotëm është botërisht i pranuar si realitet. Atëherë, çfarë duan
çamët?
Pas Luftës së Dytë Botërore, çamëve iu mohuan kolektivisht nënshtetësia
greke. Humbën pronën dhe u dëbuan nga vendlindja e tyre. Atë që kërkojnë është
njohja e padrejtësisë të kryer. Ata duan gjithashtu kthimin e pronës apo të paktën
një kompensim për humbjet, dhe shumë prej tyre duan të kthehen në atdheun e tyre
çam, pra kthimin e nënshtetësisë greke. Pengesa kryesore në arritjen e këtyre
qëllimeve modeste mbetet Ligji grek i Luftës i vitit 1940, i cili faktikisht është ende
në fuqi. Për dhjetëvjeçarë me radhë, 5 autoritetet greke kanë futur kokën si struci në
rërë dhe kanë refuzuar të diskutonin problemet. Ata thjesht mohojnë ekzistencën e
çështjes çame, madje edhe ekzistencën e një pakice shqiptare në Greqi. Në një
perspektivë afatgjatë, Evropa duhet të kontribuojë në gjetjen e një zgjidhjeje të
çështjes çame. Shpresoj se në të ardhmen, sipas shembullit të Evropës
Perëndimore, kufiri midis Greqisë dhe Shqipërisë do të fshihet dhe bëhet i
padukshëm. dhe se popujt e të dy vendeve do të mund të vijnë dhe të shkojnë si
duan, duke lënë pas hijet e së shkuarës.

31

STUDIME ALBANOLOGJIKE 16, 2017

NJERËZIT E MËDHENJ PUNOJNË JO VETËM
PËR KOHËN E VET, POR EDHE PËR TË
ARDHMEN
(Me rastin e botimit të korpusit të veprës së akad. A. Kostallarit)
Akademiku Androkli Kostallari është një ndër intelektualët shqiptarë më të
shquar të gjysmës së dytë të shek. XX, i cili me veprën dhe me punën e palodhur
drejtuese e organizuese ka lënë gjurmë të thella në albanologji. Lindi më 7 nëntor
të vitit 1922 në Leusë të Përmetit. Arsimin fillor e kreu në vendlindje, ndërsa
arsimin e mesëm në degën klasike të gjimnazit të shtetit në Shkodër, ku përvetësoi
shumë mirë frëngjishten e italishten dhe mori njohuri të shëndosha për latinishten e
greqishten. Mori pjesë aktive në Luftën Nacionalçlirimtare që në ditët e para të saj,
duke punuar në terren.
Pas Çlirimit të vendit, në vitet 1945–1949 u mor me publicistikë, duke punuar
si përgjegjës i redaksisë së brendshme, më pas si sekretar kolegjiumi dhe si
kryeredaktor i gazetës “Bashkimi”. Krijimtaria e tij publicistike dallohet për
problemet e ngritura, për frymën si janë shtruar dhe për elegancën e shprehjes. Në
vitet 1949–1954 kreu studimet e larta me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e
Filologjisë të Universitetit “Lomonosov” të Moskës, ku ndoqi paralelisht për tre
vjet edhe studimet për gazetari. Profesori i shquar V. Vinogradov mendonte ta
merrte asistent, në katedrën e gjuhësisë, por Androkliu kishte vendosur të kthehej
në atdhe. Menjëherë pas kthimit në Shqipëri, filloi punën në Institutin e Shkencave,
si nëndrejtor i Institutit të Historisë dhe të Gjuhësisë, duke drejtuar njëkohësisht
edhe sektorin e leksikologjisë e të leksikografisë, në krye të të cilit qëndroi deri në
vitin 1990. Më 1957 emërohet zëvendësdekan i Fakultetit të Historisë dhe të
Filologjisë, kurse më 1957, pas bashkimit të këtij institucioni me Universitetin e
Tiranës, emërohet dekan i këtij Fakulteti (1957–1962) dhe drejtor i Institutit të
Gjuhësisë e të Historisë, duke qëndruar në këtë detyrë gjatë periudhës deri në vitin
1990.
Me themelimin e Akademisë së Shkencave më 1972, u zgjodh akademik dhe
anëtar i Presidiumit të saj. Emri i tij ishte bërë i njohur edhe në botën shkencore
europiane, dhe për këtë në vitin 1963 u zgjodh anëtar i Komitetit të Shoqatës
Ndërkombëtare të Studimeve për Europën Juglindore (AIESEE), kurse më 1974
anëtar i byrosë së këtij Komiteti dhe nënkryetar i tij. Më 1969 u zgjodh anëtar i
Komitetit Ndërkombëtar të Shkencave Onomastike (CIOS). Ka qenë edhe anëtar i
redaksisë së Atlasit të Gjuhëve të Europës.
Prof. Kostallari ka marrë pjesë me referate e kumtesa në konferenca e
simpoziume ndërkombëtare brenda e jashtë vendit, duke kryesuar dhe delegacionet
shqiptare në veprimtari të tilla, si në Athinë, Kopenhagë, Mynih, Paris, Romë,
Sofje, Stokholm etj. Ai ka marrë pjesë edhe në Kongreset Ndërkombëtare të
Shkencave Onomastike në Amsterdam e Vjenë si dhe në Kongresin Ndërkombëtar

33

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

të Gjuhësisë në Berlin më 1987. Për punën e tij në fushën e gjuhësisë, sidomos të
teorisë së gjuhës letrare, Universiteti i Goteborgut (Suedi) i ka dhënë titullin
“Doctor honoris causa” në shkencat filologjike dhe “Magjistër i arteve të lira”.
Prof. A. Kostallari kryente detyrën e kryeredaktorit të revistave shkencore
“Studime filologjike” e “Studia Albanica” dhe detyra të tjera në komisione e
redaksi shkencore. Ai kishte punë vetëm me punën – pasioni i tij i patjetërsueshëm.
Përkushtimi i tij ishte gjuhësia, adhurimi ishte fjala, të cilën e gjurmonte deri te
folësi më i largët dhe më i moshuar. Për këtë organizoi një rrjet të gjerë
mbledhësish e studiuesish të fjalës shqipe në çdo qendër fshati të bashkuar. Si
pasojë e kësaj pune, u arrit që deri në vitin 1990 kartoteka e leksikut të shqipes të
numëronte 4 milionë skeda me 150 mijë fjalë. Atij i shkonte plotësisht thënia e F.
Kafkës se “gjuha është dashuri deri te varri”.
Krahas punës shkencore dhe drejtuese, prof. Kostallari shërbeu si pedagog i
leksikologjisë dhe i gjuhësisë së përgjithshme në Universitetin e Tiranës. Leksionet
e tij kanë tërhequr vëmendjen e gjithë studentëve, mësuesve dhe studiuesve të
letrave shqipe; por, fatkeqësisht, ato nuk arriti t’i përmblidhte dhe t’i botonte si
tekste universitare më vete. I njihte mirë teoritë gjuhësore moderne, dinte të
përzgjidhte ndër to elementet më racionale, që ishin të pajtueshme me ideologjinë
sunduese. Në këtë veprimtari atë e ndihmoi jo vetëm formimi i shëndoshë
shkencor, por edhe vullneti i papërkulur, mendjemprehtësia e veçantë dhe aftësia
për të depërtuar në thelbin e dukurive. Ai ka vlerësuar përherë studiuesit më të
ndritur të gjuhësisë botërore – që nga lashtësia deri te bashkëkohësit, veçanërisht
studiuesit e huaj që i janë kushtuar albanologjisë.
Për veprimtarinë e tij të shumanshme shkencore, prof. A. Kostallari dekorohet
më 1959 me Urdhrin e Punës të Klasit të Dytë për veprimtari të shquar në fushën e
shtypit; në vitin 1972 dekorohet me Urdhrin “Naim Frashëri” të Klasit të Parë për
ndihmesë të shquar në fushën e arsimit e të kulturës; më 1974 mori Çmimin e
Republikës të Shkallës së Parë për veprën “Drejtshkrimi i gjuhës shqipe”. Këtë
çmim mori edhe për “Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe”. Për merita në fushën e
arsimit, më 1987 u nderua me titullin e lartë Mësues i Popullit.
Me ndarjen e prof. A. Kostallarit nga jeta më 23 mars 1992, shkenca shqiptare
humbi një ndër përfaqësuesit e saj më të shquar. Sikurse vinte në dukje me këtë rast
prof. I. Ajeti, me vdekjen e tij kulturës dhe gjuhësisë shqiptare i këputej një krah i
fortë. Dhe, vërtet, zhvillimet në shkencat albanologjike të këtyre 25 vjetëve
tregojnë se do të duhet të kalojë një kohë e gjatë që të dalë një personalitet i
përmasave të tij.
*

*
*

Për gati një gjysmë shekulli prof. A. Kostallari qe një nga figurat qendore në
fushën e albanologjisë. Ai u shqua për horizontin e tij të gjerë, për ide të
guximshme dhe për aftësi të rralla organizative, të cilat i dëshmoi që nga koha kur
mori përsipër barrën e rëndë të organizimit e të krijimit të institucioneve kulturore e
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shkencore e deri në fund të jetës. Pa e tepruar, mund të themi se shumë nga arritjet
e gjuhësisë shqiptare dhe të disiplinave të afërta mbajnë vulën e tij.
Si drejtor i Institutit të Historisë dhe të Gjuhësisë të Universitetit të Tiranës
(1957–1972), i mori pjesë aktive në ideimin, projektimin dhe udhëheqjen e
veprimtarisë shkencore të gjuhësisë, të letërsisë, të historisë, të folklorit letrar e
muzikor, të krijimtarisë popullore në fusha të ndryshme, të arkeologjisë, të
etnografisë etj., duke krijuar një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh në të gjithë
Shqipërinë, të cilët qëmtonin me vëmendje të dhëna nga kultura dhe trashëgimia
popullore.
Punën shkencore prof. A. Kostallari e pati filluar që student në Moskë, si
bashkautor i një fjalori të vogël shqip-rusisht (1951), si autor i një shkrimi për
problemet themelore të gjuhësisë shqiptare (1953) dhe si redaktor i “Fjalorit
rusisht-shqip” me 25 mijë fjalë (1954), ku ai, me gjithë moshën e re, shfaqi
formimin e shëndoshë shkencor në fushën e leksikologjisë e të teknikës
leksikografike dhe një njohje të mirë e të gjithanshme të gjuhës shqipe me gjithë
moshën e re. Me kthimin në atdhe, ai nis një veprimtari të dendur shkencore, me
artikuj e monografi, me kumtesa e referate në konferenca e kongrese kombëtare e
ndërkombëtare dhe si anëtar i komisionit hartues në serinë e gjatë të fjalorëve
terminologjikë. Më 1961, nën drejtimin e tij filloi përpunimi i një projekti të ri të
drejtshkrimit të gjuhës shqipe, i cili u botua në shkurt 1967, si “një drejtshkrim i
vetëm për një formë të vetme të gjuhës letrare” dhe, si i tillë, pas një viti u miratua
njëzëri nga Konsulta Gjuhësore e Prishtinës (prill 1968) për t’u përdorur nga
shqiptarët në ish-Jugosllavi, duke arritur kështu një formë të përbashkët të gjuhës
letrare.
Në karrierën shkencore e drejtuese të prof. A. Kostallarit duhen veçuar dy
momente kulmore: puna për hartimin e fjalorit shpjegues të gjuhës standarde dhe
organizimi i Kongresit të Drejtshkrimit (20–25 nëntor 1972). Pas botimit të
Projektit të drejtshkrimit më 1967 dhe ribotimit të tij në Prishtinë më 1968, Instituti
i Historisë dhe i Gjuhësisë nën drejtimin e A. Kostallarit, organizoi për katër vjet
një diskutim të gjerë masiv të Projektit në gjithë vendin. Kjo solli edhe rritjen e
interesimit të shoqërisë e të administratës së shtetit për problemet e gjuhës letrare.
Ndërkaq, duke iu përgjigjur zhvillimeve në Prishtinë, ai propozoi të mbahej në
Tiranë një konferencë për drejtshkrimin; propozimi e tij u pranua, po me
ndryshimin që të mos ishte konferencë, po kongres mbarëkombëtar. Si kryetar i
komisionit organizues të Kongresit të Drejtshkrimit, ai tregoi aftësitë e tij të
gjithanshme në të gjitha fazat e ndërtimit të asaj veprimtarie me vlerë të lartë
shkencore e kombëtare. Në Kongres mbajti referatin “Gjuha letrare shqipe dhe disa
probleme themelore të drejtshkrimit të saj”, përbën një nga arritjet e tij më të
rëndësishme në trajtimin teorik të problemeve të formimit të shqipes letrare.
Pas botimit të “Drejtshkrimit të gjuhës shqipe” (1973), përpunuar sipas
Rezolutës dhe materialeve të tjera të Kongresit, ai, për t’i çuar punët, si gjithmonë,
deri në fund, punoi për ndërgjegjësimin e opinionit lidhur me nevojën e kujdesit
shtetëror për zbatimin e drejtshkrimit të njësuar në të gjitha institucionet shtetërore,
në të gjitha organet e shtypit dhe në mjetet e tjera të komunikimit masiv.
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Por puna së cilës A. Kostallari i kushtoi gjithë jetën ishte hartimi i fjalorit
shpjegues të gjuhës shqipe. Me një varg studimesh monografike rreth parimeve
teorike të hartimit të fjalorit normativ të shqipes, rreth strukturës së sistemit
leksikor të gjuhës shqipe dhe rreth disa prej mënyrave fjalëformuese tepër
prodhuese të shqipes, ai përgatiti shtratin teorik ku do të lindte “Fjalori i gjuhës së
sotme shqipe” (1980), në të cilin pasqyrohet në mënyrën më të plotë kodifikimi i
normës leksikore, morfologjike, drejtshkrimore e drejtshqiptimore të shqipes
standarde. Ky fjalor, që për nga vëllimi i fjalësit dhe struktura semantike e zërave
nuk është kapërcyer deri më sot, ka marrë vlerësime edhe prej botës shkencore.
Punën për hartimin e kësaj vepre madhore të gjuhësisë shqiptare prof. Kostallari e
udhëhoqi si kryeredaktor nga fillimi e derisa pa dritën e botimit.
*

*
*

Krahas punës së talentuar drejtuese e organizative për të ideuar, shtruar
probleme e dhënë zgjidhje të mprehta në mjediset më të përmendura shkencore,
punë e cila i ka zënë një pjesë të mirë të kohës, prof. A. Kostallari punoi pa u
lodhur ditë e natë për përmbushjen e projekteve të tij krijuese. Trashëgimia
shkencore që na ka lënë është shumë e pasur dhe shumëplanëshe. Vepra e tij
shkencore përbën një thesar që ka tërhequr vëmendjen e studiuesve edhe të rretheve
shkencore në një varg vendesh. Monografitë, artikujt she shkrimet e tij janë të
shpërndara në revista e gazeta të ndryshme të kohës, gjë që sot e ka bërë të vështirë
gjetjen e tyre. Kjo ka ndikuar që brezat e rinj të studiuesve të mos i njohin
ndihmesat e këtij personaliteti të shquar të shkencave albanologjike dhe,
përgjithësisht, punën e bërë gjatë kësaj periudhe për standardizimin e shqipes dhe
për hartimin e veprave dhe kodeve normative të gjuhës standarde shqipe, duke u
dhënë shkas edhe shumë shtrembërimeve e keqinterpretimeve të ndihmesave të
këtij gjuhëtari të shquar.
Ribotimi i veprës së plotë të prof. A. Kostallarit është bërë sot i domosdoshëm,
për shkak se revistat shkencore dhe organet e ndryshme të shtypit ku janë botuar
studimet dhe shkrimet e tij gjenden me vështirësi, ndërkohë që fushat e lëvruara
prej tij kanë dalë në qendër të diskutimeve tona gjuhësore. Vetë autori kishte
menduar për botimin e veprës së tij dhe kishte filluar t’i rishikonte shkrimet, por
ndarja e papritur nga jeta nuk e la ta përfundonte punën e nisur. Kurse Instituti i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë nuk bëri ndonjë përpjekje për ta vijuar punën e nisur nga
profesori, madje nuk ruajti as dosjen me materialet e ripunuara.
Duke e ndier të nevojshëm botimin e veprës së profesorit, prof. as. Kujtim
Kapllani ndërmori nismën vetjake për grumbullimin, sistemimin dhe hedhjen në
kompjuter të materialeve, një pjesë e të cilave ishin të daktilografuara e të
rishikuara nga vetë profesori, kurse një pjesë e marrë nga revistat dhe gazetat ku
janë botuar. Në përfundim të kësaj pune disavjeçare, veprën e radhitur të prof. A.
Kostallarit e kemi ndarë në katër vëllime, duke u nisur nga tematika e punimeve.
Në vëllimin e parë dhe të dytë janë përfshirë studimet për problemet e gjuhës
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letrare, në të tretin studime e shkrime nga fusha e fjalëformimit dhe e leksikografisë
dhe në të katërtin shkrime për çështje të filologjisë shqiptare.
Në punimet monografike, artikujt dhe shkrimet e shkruara gjatë një periudhe
më se 30-vjeçare dhe të botuara në revista shkencore, në përmbledhje artikujsh dhe
në shtypin e përditshëm, prof. A. Kostallari ka trajtuar në rrafshin teorik e praktik
çështjet e standardizimit të gjuhës shqipe dhe të hartimit të kodeve e të veprave
normative të saj.
Botimi i këtyre punimeve në dy vëllime me titull “Studime në fushën e gjuhës
letrare kombëtare” do të ndihmojë për të njohur më mirë punën e madhe të bërë
nga gjuhësia shqiptare për përmbushjen e detyrës së standardizimit të gjuhës
shqipe, duke studiuar sistemet e ndryshme të saj dhe duke hartuar veprat themelore
kodifikuese, punë që ka pasur si aktor kryesor dhe si udhëheqës këtë gjuhëtar të
shquar. Botimi i tyre mendojmë se i ndihmon jo vetëm njohjes së plotë të
veprimtarisë krijuese të akademikut tonë në fushën e planifikimit gjuhësor, po edhe
paraqitjes së kontributeve të gjuhësisë shqiptare në lëmin e teorisë dhe të praktikës
së planifikimit gjuhësor, sukseset e së cilës jo njëherë kanë tërhequr vëmendjen e
opinionit shkencor të huaj.
Në vëllimin e parë shquajnë për nivelin e lartë teorik, për pasurinë e lëndës
gjuhësore të trajtuar dhe për përfundimet e nxjerra nga trajtimi i kësaj lënde
monografitë “Mbi tiparet kryesore të shqipes së sotme letrare”, “Mbi disa veçori
strukturore e funksionale të gjuhës letrare shqipe të kohës sonë”, referati “Gjuha e
sotme letrare kombëtare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të
saj”, “Gjuha letrare e kohës sonë”, “Mbi disa drejtime të përkryerjes së sistemit e të
strukturës së gjuhës sonë letrare” dhe “Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka
jonë”.
A. Kostallarit i takojnë ndihmesat kryesore në trajtimin e problemeve të
lidhura me planifikimin gjuhësor të shqipes dhe me gjuhën standarde. Në gjuhësinë
shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit të kaluar ai shfaqet si njohësi më i mirë, në
mos i vetmi, i teorisë së planifikimit gjuhësor. Kjo duket nga emrat e
sociolinguistëve të njohur që përmend, nga burimet e literaturës që citon, nga
terminologjia e planifikimit gjuhësor që përdor dhe nga kuptimi bashkëkohor i
raporteve midis gjuhës letrare dhe varianteve të saj. Në lidhje me këtë, vërejmë se
në literaturën tonë gjuhësore ende nuk bëhet dallimi midis varianteve gojore dhe
varianteve letrare të gjuhës. Me mungesën e këtij dallimi shpjegohen edhe pohimet
për zhvillimin konvergjent dhe shkrirjen e dialekteve. Ndërkaq nga leximi i
vëmendshëm i shkrimeve të A. Kostallarit del se ai ka qenë i vetëdijshëm për këtë
dallim. Kështu, në hyrje të punimit “Mbi disa veçori strukturore e funksionale të
gjuhës letrare shqipe të kohës sonë”, ai flet për mbizotërimin e zhvillimit
konvergjent dhe të ndërveprimit “midis varianteve letrare, ku pasqyrohet
evolucioni konvergjent i dy dialekteve të shqipes”.
Por variantet letrare, pas krijimit të gjuhës standarde, pushojnë së jetuari, siç
ndodhi pas Konsultës Gjuhësore të Prishtinës e sidomos pas Kongresit të
Drejtshkrimit. Me shuarjen e varianteve letrare, gjuha letrare hyn në marrëdhënie
me variantet e folura të gjuhës, dmth. me të folmet vendore. Prandaj Kostallari nuk
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flet më për raporte gjuhë letrare – variante letrare, po për marrëdhënie midis gjuhës
letrare dhe të folmeve vendore, si variante gojore të gjuhës shqipe. Këtë ide e
nyjëton qartë në punimin “Gjuha letrare kombëtare dhe epoka jonë” (1984). “Po ta
shohim në tërësinë e saj gjuhën e sotme shqipe si një sistem variantesh, – shkruan
ai, – mund të themi se në krye të tyre qëndron gjuha letrare kombëtare me trajtën e
saj të shkruar, që ka edhe zbatim gojor pothuajse të njëjtë.”
Vëllimi i dytë përmban një numër artikujsh, studimesh e monografish për
planifikimin e statusit të shqipes në trojet etnike e në diasporë. Në artikujt trajtohet
nevoja e rritjes së kulturës gjuhësore, si pjesë e kulturës së përgjithshme, duke
rritur kujdesin e shkollës për zotërimin e normave të gjuhës standarde dhe të shtypit
për zbatimin e rregullave të drejtshkrimit dhe të normave të tjera të gjuhës.
Studimet e monografitë e këtij vëllimi, sipas problematikave që trajtojnë, mund të
ndahen në tri grupe: punime kushtuar politikave gjuhësore në periudhën e Luftës
dhe të pasluftës, punime për qëndrimin e diasporës ndaj gjuhës standarde, punime
për pastrimin e pasurimin e leksikut të gjuhës standarde dhe punime kushtuar rolit
të De Radës e N. Frashërit në krijimin e gjuhës letrare shqipe.
Studimet “Periudha e Luftës Nacionalçlirimtare – fazë e veçantë në procesin e
zhvillimit të gjuhës letrare shqipe” dhe “Zhvillimi i gjuhës letrare shqipe pas
Çlirimit dhe përpjekjet e sotme për kulturën gjuhësore”, bashkë me referatin
“Gjuha e sotme letrare kombëtare shqipe dhe problemet themelore të drejtshkrimit
të saj”, mund të shihen si pjesë të një monografie për historinë e planifikimit
gjuhësor të shqipes. Në analizën e ecurisë së politikave gjuhësore të shoqërisë në
këto dy etapa prof. A. Kostallari shfrytëzon një material dokumentar shumë të
pasur dhe të dhëna statistikore të hollësishme, të cilat i përdor për të mbështetur
përfundimet që nxjerr lidhur me qëndrimin e shoqërisë shqiptare dhe të pushtuesit
ndaj gjuhës shqipe.
Ndër studimet kushtuar diasporës, monografia “Diaspora e sotme shqiptare
dhe gjuha letrare kombëtare e njësuar” i kushtohet çështjes së gjuhës letrare të
arbëreshëve të Italisë dhe të arbërorëve të Greqisë. Prof. Kostallari argumenton se
zgjidhja më e drejtë e çështjes së gjuhës letrare të arbëreshëve të Italisë e të Greqisë
është përqafimi prej tyre i gjuhës letrare kombëtare, pasi asnjë e folme e diasporës,
“nuk është larguar nga sistemi i gjuhës kombëtare aq sa të fitojë tiparet strukturore
të një gjuhe më vete”. Kurse në studimin “Ndihmesa të reja të studiuesve arbëreshë
për gjuhën shqipe dhe për kulturën shqiptare” autori merret me veprimtarinë
kulturore e shkencore në gjuhën kombëtare letrare në qendrat kulturore arbëreshe,
duke theksuar se ndihmesat e arbëreshëve janë në disa fusha: mbledhje materialesh
dialektore, studime gramatikore e dialektologjike dhe për gjuhën e shkrimtarëve
arbëreshë të traditës, por edhe për çështje të ndryshme filologjike.
Një vend të mjaftë zënë në këtë vëllim studimet për punën e bërë për pastrimin
e pasurimin e leksikut të gjuhës shqipe. Në studimin “Pastrimi e pasurimi i gjuhës
letrare dhe gjuha popullore si dy nga vijat themelore të politikës gjuhësore të shtetit
tonë” vihet në dukje se themelet e gjuhës letrare kombëtare të sotme u hodhën nga
Rilindja. Rilindësit donin që gjuha letrare e kombit tonë të mbështetej te gjuha e
folur, gjë që mund të arrihej duke nxjerrë fjalët që ndiheshin si të huaja dhe duke
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ruajtur sa më të plotë strukturën fonetike, morfologjike e fjalëformuese të fjalëve të
shqipes. Prof. Kostallari thekson se puna për pastrimin e leksikut të shqipes nga
fjalët e huaja dhe pasurimin e tij me fjalë vendi e nisur nga rilindësit përbën një
konstante të politikës gjuhësore që u ndoq nga Komisia Letrare e Shkodrës dhe nga
shteti shqiptar pas Luftës së Dytë Botërore, kur u vu në baza më të organizuara
puna për të pastruar e pasuruar gjuhën tonë letrare.
Çështja e pastërtisë së leksikut trajtohet edhe në studimin tjetër “Baza
popullore e gjuhës letrare shqipe dhe i ashtuquajturi purizëm”, në të cilin autori vë
në dukje se veçori themelore e gjuhës shqipe është “historizmi par exellence”, që
karakterizohet nga homogjenësia, të qenët e shqipes një gjuhë e papërzier, dhe nga
karakteri popullor i saj, që duket më qartë në fushën e leksikut. Në këtë fushë,
prirje e përhershme e gjuhës letrare shqipe mbetet pastrimi i saj nga fjalët e huaja të
panevojshme, që shfaqet më së pari në qëndrimin ndaj orientalizmave dhe në
veçanti ndaj turqizmave, nga të cilat vetëm një e katërta janë bërë fjalë të leksikut
veprues të shqipes letrare.
Duke iu përgjigjur mendimit të disa gjuhëtarëve se lëvizja për të pastruar
shqipen letrare në shek. XIX e XX është lëvizje puristë që e ka varfëruar shqipen,
prof. Kostallari thotë se arsyeja e kësaj lëvizjeje, karakteristike për të gjitha gjuhët
e Ballkanit, është përpjekja për ta shpëtuar gjuhën amtare që ishte përmbytur me
orientalizma, prandaj nuk ka purizëm të tepruar as në periudhën e Rilindjes, as sot,
kur lëvizja për pastërtinë nuk është drejtuar vetëm kundër turqizmave, po edhe
oksidentalizmave të panvojshëm. Pra, në shqipe nuk ka pasur një pastrim purist dhe
dëshmi për këtë janë rreth 1500–1800 turqizma që gjenden në fjalorët e sotëm. Dhe
nga kjo lëvizje gjuha shqipe nuk është varfëruar, se pastrimi është shoqëruar
gjithmonë me pasurimin e leksikut me fjalë të brumit shqip.
Pjesë e këtij vëllimi janë edhe dy shkrime kushtuar veprimtarisë gjuhësore të
J. de Radës dhe të N. Frashërit. Objekt i studimit “Rreth një pikëpamjeje të De
Radës për gjuhën e kombit shqiptar” është ideja e poetit se gjuhën letrare shqipe
duhet ta krijonin arbëreshët e Italisë, pasi shqipja ishte më pak e prishur në kolonitë
e Italisë, sesa në Shqipërinë e shkelur e të rrafshuar nga turqit. trajton rrethanat
kulturore e historike në të cilat De Rada u shpreh për atë zgjidhje dhe shpjegon se
gjuha letrare shqipe “nuk mund të formohej vetëm në bazë të një të folmeje a grupi
të folmesh, madje as vetëm nga një e folme e diasporës”.
Në studimin “Vepra e Naim Frashërit për gjuhën letrare të kombit” prof. A.
Kostallari vlerëson rolin e Naimit si njeriu që luajti rolin kryesor në hedhjen e
themeleve të gjuhës sonë letrare kombëtare. Naimi u mbështet në gjuhën e gjallë të
popullit, duke bërë një punë mjeshtërore “për ta pastruar gjuhën shqipe nga fjalët e
ndërtimet e huaja të panevojshme”. Por, duke qenë se leksiku i varfër i shqipes nuk
i mjaftonte, iu drejtua gjuhëve të tjera duke marrë prej tyre jo fjalë, po gjedhe për
ndërtimin me lëndën e shqipes fjalë të reja. Në këtë mënyrë, ai çeli një hulli në të
cilën kanë ecur të gjithë lëvruesit e shqipes nga Rilindja e deri sot, e cila përbën
thelbin e politikës gjuhësore në fushën e leksikut.
Vëllimi i tretë “Fjalëformimi dhe leksikografia” përmban punime e shkrime
për leksikologjinë, leksikografinë dhe fjalëformimi, që kanë qenë fushat kryesore të
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punës së prof. Kostallarit. Të gjitha shkrimet e këtij vëllimi kanë qenë të botuara
më parë në revistën “Studime filologjike” ose në tri vëllimet e serisë “Studime mbi
leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe”. Në këtë vëllim janë
përfshirë monografi e artikuj që mund të grupohen në tri rubrika: studime për fjalët
e përbëra të shqipes: “Mbi disa veçori të strukturës kuptimore të fjalëve të përbëra
pronësore të shqipes”, “Mbi disa veçori të fjalës së përbërë në gjuhën shqipe”,
“Kompozitat dëshirore dhe urdhërore të shqipes”, “Kompozitat ekzocentrike të
shqipes si tema fjalëformuese” dhe “Fjalë me strukturë të gjerë kuptimore”;
studime për parimet e hartimit të fjalorëve: “Parimet themelore për hartimin e
Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe” dhe “Fjalori i tipit të mesëm me përmasa më të
ngjeshura”; dhe artikuj për leksikun popullor: “Vëzhgime mbi disa grupe fjalësh
popullore të trojeve Verilindore të shqipes”, “Fletorja e fjalës së rrallë – një mjet i
gjallë për të mbledhur leksikun dhe frazeologjinë nga goja e popullit”, “Fjalë dhe
shprehje popullore nga krahina e Lumës” dhe “Fjalë dhe shprehje popullore nga
rrethi i Dibrës”
Në studimet nga fusha e fjalëformimit prof. A. Kostallari ka trajtuar
shterueshëm fjalët e përbëra në gjuhën shqipe. Këto studime dallohen për
mbështetjen në një literaturë shumë të pasur që dëshmon për njohjen prej autorit të
studimeve për kompozitat në gjuhësinë botërore dhe të qëndrimeve të gjuhëtarëve
shqiptarë për këtë temë; për vështrimin e kompozitave të shqipes në përqasje me
gjuhët e sotme indoeuropiane dhe greqishten e vjetër e latinishten; për mbështetjen
në një material shumë të pasur faktik, të vjelë nga burimet e shkruara e nga
ligjërimet popullore si dhe për vlerësimin e pasurisë leksikore të gjuhës shqipe dhe
mundësitë e mëdha të pasurimit të saj me formime të reja të këtij lloji; dhe për
analiza semantike e fjalëformuese, për klasifikime e përgjithësime.
Studimet në fushën e leksikografisë përbëjnë platformën teorike të Institutit të
Gjuhësisë për hartimin e fjalorit shpjegues të shqipes. Mbi parimet e parashtruara
në monografinë “Parimet themelore për hartimin e Fjalorit të gjuhës së sotme
shqipe” është mbështetur Fjalori i vitit 1980, me 41.000 fjalë, që u projektua
fillimisht me disa vëllime, si dhe fjalorët e tjerë shpjegues të botuar më pas. Këto
parime përbëjnë një bazë të shëndoshë teorike për leksikografisë shqiptare edhe në
të ardhmen. Njohja e këtyre studimeve leksikografike është nevojë e ditës sot, kur
detyra për hartimin e një fjalori të ri shpjegues me të paktën dyfishin e fjalëve të
fjalorëve ekzistues është bërë urdhëruese për gjuhësinë shqiptare.
Nga studimet për leksikun popullor, artikulli “Vëzhgime mbi disa grupe
fjalësh popullore të trojeve Verilindore të shqipes” është shkruar nga A. Kostallari,
artikulli “Fletorja e fjalës së rrallë…” është shkruar në bashkëpunim me J.
Thomain, kurse shkrimet me fjalë të pambledhura nga krahina e Lumës dhe e
Dibrës, të hartuara nga arsimtarë të atyre trevave, janë përpunuar e redaktuar prej
tij sipas kërkesave kryesore të fjalorëve shpjegues të shqipes së sotme. Për këtë
arsye, redaksia e pa të nevojshme t’i përfshinte në korpusin e veprës.
Vëllimi i katërt “Çështje të filologjisë shqiptare” përmbledh punime që janë
paraqitur si referate në konferenca e kongrese shkencore dhe janë botuar në revista
të ndryshme, si në Studime filologjike, Gjurmime albanologjike etj. Të
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përmbledhura këtu në një vëllim të posaçëm, ato marrin një vlerë të re, sepse
përmbajnë problematika e orientime për zhvillimin e mëtejshëm të albanologjisë.
Tematika e këtyre punimeve është shumë e larmishme: artikuj për fushën e
gjuhësisë, po edhe për fusha të tjera, si folklori, letërsia, historia, për figura të
albanologjisë etj. Ndër to një vend të posaçëm zë referati “Gjendja e studimeve
albanologjike në Shqipëri, probleme dhe detyra të reja” (1962), në të cilin jepet një
panoramë e zhvillimit të shkencave filologjike e historike para Çlirimit,
parashtrohen arritjet kryesore të studimeve albanologjike pas Çlirimit dhe
përvijohen vijat e zhvillimit të tyre në të ardhmen si dhe detyrat kryesore që
shtrohen para tyre. Këto çështje rimerren edhe në disa artikuj të tjerë. Në disa
shkrime të tjera që janë të natyrës diakronike, flitet për lidhjet e shqipes me
ilirishten dhe për gjenezën e shqiptarëve. Në studimin “Rreth studimeve
onomastike në lëmin e shqipes” ai jep një pasqyrë tërësore të etapave të zhvillimit
të shkencës onomastike dhe një vështrim kritik retrospektiv të kërkimeve
onomastike në fushë të shqipes, ndihmesave në mbledhjen dhe studimin e
toponomastikës në suazën e kërkimeve e të studimeve të përgjithshme
albanologjike dhe parashtron disa nga vëzhgimet e pikëpamjet e veta për lëndën e
mbledhur e për detyrat kryesore që dalin sot në këtë fushë. Duke nënvizuar rolin e
onomastikës veçanërisht për shqipen, si gjuhë me dokumentim të vonë, ai vë në
dukje se “asnjë nga shkencat historike e gjuhësore, që është marrë me Shqipërinë
dhe shqiptarët, nuk ka ecur përpara pa pasur ndihmën e të dhënave të
onomastikës”.
Me interes të veçantë janë shkrimet e prof. A. Kostallarit për çështje të
letërsisë, në të cilat ai shfaqet po aq origjinal sa në shkrimet gjuhësore. Në artikujt
rreth prirjeve të zhvillimit të gjuhës së poezisë popullore dhe vlerave gjuhësore të
eposit, që e vlerëson si “një përmendore të shkëlqyer gjuhësore të popullit tonë”, ai
thekson nevojën e studimit të thellë gjuhësor të kësaj krijimtarie.
Dy studime të tjera letrare me shumë prurje vetjake janë “Figura e
Skënderbeut në letërsinë botërore” dhe “Një vepër e panjohur poetike e Franc
Nopçës (“gedichte” von Colez Marku”). Në të parin ai sjell një informacion
shterues për trajtimin e figurës së Skënderbeut në letërsinë e vendeve të ndryshme
të botës duke filluar nga shek. XVI e deri në shek. XX. Këtë vend që zë heroi ynë
kombëtar në letërsinë botërore, ai e argumenton me atë që Skënderbeu është parë si
një kampion i lirisë dhe se figura e tij do të rrojë edhe si figurë historike, edhe si
figurë letrare përderisa në botë të ketë “popuj që luftojnë për të fituar e për të
mbrojtur lirinë kundër grabitësve të saj”. Ky studim merr një vlerë aktuale sidomos
në ditët tona, kur janë ngritur zëra për “çmitizimin” e figurës së tij dhe për ta
zhbërë epokën skënderbejane.
Studimi tjetër është për një vëllim me vjersha të F. Nopçës, të zbuluar prej
vetë prof. A. Kostallarit në Bibliotekën Kombëtare të Vjenës. Duke bërë një punë
të mirëfilltë filologjike mbi këtë vëllim në dorëshkrim, ai arrin në përfundimin se
autori i tij “është dijetari i mirënjohur hungarez Ferenc (Franz) Nopsca”. Ai i bën
veprës një analizë të hollësishme letrare, duke nxjerrë prej saj edhe të dhëna për
kohën kur janë shkruar poezitë, si dhe për vetë jetën e Nopçës.
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Një cikël më vete formojnë studimet për gjuhën e autorëve të vjetër, si
Matrënga e Bogdani, si dhe për prurjet e arbëreshëve të Greqisë në fushën e gjuhës
dhe të kulturës shqiptare. Në këto studime gjendet një informacion shumë i pasur
për kulturën arbëreshe dhe për veprimtarinë e autorëve arbëreshë, që kanë qenë të
panjohura ose shumë pak të njohura. Këto studime janë një tregues i asaj se me sa
vëmendje i ndiqte prof. A. Kostallari zhvillimet kulturore e gjuhësore në diasporën
shqiptare të Italisë dhe të Greqisë. Se sa lart i vlerësonte ai gjuhën dhe kulturën
arbëreshe, këtë na e thotë edhe veprimtari dhe studiuesi arbëresh at Anton Belushi
në një shkrim të gjatë përkujtimor për të, që është botuar në vëllimin e pestë të këtij
korpusi.
“E mbsuame e krështërë” e Matrëngës çmohet prej tij si vepër që sjell dëshmi
të hershme për shqipen, sepse “vërtet është botuar pas librit të parë shqip,
‘Mesharit’ të Gjon Buzukut, por, në thelb, përfaqëson një gjendje gjuhësore rreth
një shekull më të vjetër se ky libër”, pikërisht sistemin e toskërishtes së shek. XV,
që ishte ruajtur në formë të ngurtësuar në të folmen e Horës së Arbëreshëve. Por
ajo që e ka bërë të shkruajë për këtë vepër, është përpjekja e Matrëngës për të
ndërtuar një gjuhë për gjithë arbëreshët e Italisë dhe kjo përpjekje e tij shihet nga
Kostallari si “një normëzim i parë i gjithë toskërishtes jugore”.
“Pjetër Bogdani dhe gjuha letrare shqipe” është një punim tjetër i gjatë që i
kushtohet Kontributit të Bogdanit “si lëvruesi më i shquar i gjuhës shqipe përpara
Rilindjes Kombëtare”. Duke i bërë një analizë të thelluar veprës “Çeta e
profetënvet”, Kostallari vë në dukje meritat e Bogdanit si klerik liridashës e
kryengritës, që do që “t’Arbëneshtë të jenë thjesht një popull i lirë e i shkolluar në
gjuhën e vet amtare” dhe si autor që ka sjellë risi në lëvrimin e shqipes. Ai tërheq
vëmendjen për vlerësimin si duhet të koncepteve dhe të përpjekjeve të Bogdanit për
gjuhën shqipe dhe të rolit të veprës së tij në procesin e formimit të gjuhës letrare
shqipe. Tiparet e veçanta të gjuhës së Bogdanit ai i sheh në rrafshin strukturor
(mbështetja të gjuha e folur e popullit, puna krijuese e Bogdanit për pasurimin e
gjuhës me fjalë të reja) dhe në rrafshin funksional (përvijimi e dallimi për herë të
parë në veprën e tij i stileve funksionale të shqipes dhe krijimi i koinesë letrare të
gegërishtes).
Ndikimi i gjuhës turke në leksikun e gjuhës shqipe është një temë e trajtuar
nga shumë autorë të huaj. A. Kostallari, në dy shkrime të kësaj përmbledhjeje, pas
një vështrimi historik të depërtimit të turqizmave në gjuhën shqipe, jep numrin dhe
fushat e jetës ku kishin depërtuar ato, duke arritur në përfundimin se rreth tri të
katërtat e tyre lidhen kryesisht me jetën qytetëse, ku ndihej i fortë ndikimi i
kulturës dhe i fesë islame, i administratës civile e ushtarake osmane. Prandaj, me
shembjen e sundimit otoman, pesha e turqizmave, që kishin rrezikuar t’i zinin
frymën gjuhës shqipe, erdhi duke u pakësuar me shpejtësi. Përkundër mendimeve
se mënjanimi i turqizmave ka sjellë varfërimin e shqipes, ai argumenton në këto dy
shkrime se leksiku i saj ka ardhur duke u pasuruar.
Një cikël tjetër përbëjnë shkrimet kushtuar Aleksandër Xhuvanit, Eqrem
Çabejt e Ali Hadrit, në të cilat vlerësohet veprën e këtyre figurave të shquara të
gjuhësisë e të kulturës shqiptare.
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Përveç studimeve e shkrimeve të botuara në revista e gazeta, në këtë vëllim
kemi përfshirë edhe zërat “Fjalorit enciklopedik shqiptar” (1985, 2008) të shkruar
prej prof. A. Kostallarit.
Siç u cek edhe më sipër, në korpusin e veprës së prof. Kostallarit nuk kemi
përfshirë leksionet e tij të gjuhësisë së përgjithshme, ato për fjalëformimin, si dhe
leksionet e kurseve pasuniversitare, për arsye se nuk gjetëm kopje të
daktilografuara të tyre.
Këtyre katër vëllimeve vjen e u shtohet si një vëllim i pestë vepra “Androkli
Kostallari – figurë e shquar e gjuhësisë shqiptare”, e cila, përmban shkrime
përkujtimore e vlerësime për të të studiuesve më në zë të kulturës mbarëkombëtare
dhe kumtesa e artikuj rreth aspekteve të ndryshme të veprës së tij shkencore. Kjo
vepër mbyllet me monografinë e Kujtim Kapllanit “Prof. Androkli Kostallari –
korifeu i gjuhësisë moderne shqiptare”, që i bën një paraqitje të thelluar jetës dhe
veprës së akademikut; si dhe me një bibliografi të përzgjedhur të veprave e
studimeve të tij.
*

*
*

Me veprën e tij madhore dhe me ndihmesat e padiskutueshme në
standardizimin e gjuhës shqipe dhe në lëvrimin e saj, prof. A. Kostallari nuk i takon
vetëm kohës së tij, ai do t’u takojë edhe shekujve që do të vijnë. Emrit dhe veprës
së tij do t’i shkonin fjalët që ky vetë i thoshte për Pjetër Bogdanin: Njerëzit e
mëdhenj punojnë jo vetëm për kohën e vet, por edhe për të ardhmen. Pikërisht këtu
qëndron madhështia e jetësia e veprës së tij, si lëvruesi më i shquar i gjuhës shqipe.
Me botimin e këtij korpusi prej pesë vëllimesh, që u rikthen gjuhëtarëve
shqiptarë dhe studentëve të gjuhës veprën e prof. A. Kostallarit, kemi nderuar
emrin e këtij gjuhëtari të shquar. Po kemi shlyer edhe një detyrim moral si studentë
të tij, duke e bërë këtë punë vullnetarisht, pa u nisur nga ndonjë arsye tjetër,
ndërkohë që kjo detyrë u takonte të tjerëve për ta bërë.
Prof. dr. Rami Memushaj
Prof. as. Kujtim Kapllani
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JAHJA DRANÇOLLI

ŠUFFLAY - NJERI NDËR ALBANOLOGËT MË TË
SHQUAR TË BOTËS
Në 86-vjetorin e vrasjes së albanologut të madh kroat Milan Šufflay
86-vjet më parë, përkatësisht, në kalimin e e natës 18/19 shkurt të vitit 1931
është kryer në Zagreb vrasja mizore ndaj Milan Šufflay, njërit ndër albanologët më
të shquar të botës.
Vrasja e tij, e cila u organizua nga regjimi i mbretit Aleksandri I
Karagjorgjeviq, kishte bërë jehonë të madhe në opinionin publik europian. Lidhur
me këtë vrasje është i njohur edhe reagimi i kolosëve të shkencës dhe të letrave,
Albert Einstein, Heinrich Mann, e ndonjë tjetër, të cilit kishin dërguar një letër
Ligës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Paris, sipas të cilës kërkohet
dënimi për vrasje, si dhe për ushtrimin e diktaturës nga strukturat mbretërore të
Jugosllavisë.
Šufflay ishte një nga nxitësit kryesorë të idesë së ndarjes së qytetërimeve
sipas “Linjës së Teodosit” nga viti 395. Ndërsa në botën shkencore u bë i njohur
me veprat e tia kapitale nga lëmi i Albanologjisë: “Acta et diplomata Res Albaniae
mediae aetatis illustrantia, I-II” (“Aktet e diplomat që ilustrojnë ngjarjet në
Arbërinë Mesjstare”, në bashkëpunim më, L. Thalloczy dhe K. Jireçek. Vjenë:
1913-1918); ”Biologie des albanesischen Volksstammes“ (Biologjia e popullit të
shqiptarëve, München, 1916); ”Die Kirchenzustände im vortürkischen Albanien.
Die Orthodoxe Durchbruchszone im Katholischen Dämme“ (“Gjendja e kishave në
Arbërinë paraturke. Zona ortodokse e depërtimit në digat katolike”, ZagrebBudapest: 1915/16); “Die Grenzen Albaniens im Mittelalter” (“Kufijt e Arbërisë në
Mesjetë”, Munich-Leipzig: 1916); “Städte und Burgen Albaniens hauptsächlich
während des Mittelalters” (“Qytete e fortifikata të Arbërisë, kryesisht gjatë
mesjetës”, Vjenë-Leipzig: 19241924), “Serbët dhe Shqiptarët” (Srbi i Arbanasi:
Beograd-Lubjanë: 1925), “Statuta et ordinationes capituli ecclesiae cathedralis
Drivastensis”, (“Statutet dhe urdhëresat e kapitullit të Kishës Katedrale të Drishtit”,
1927); “Politische Schicksale des Themas Dyrrachion” (”Fatet politike të Themës
së Durrësit”, Zagreb: 1915), si dhe romani historik “Alba Limi” kushtuar princit
arbër, Kastandin Balsha (1920).
Codex Albanicus
Ajo që tërheqë më tepër vëmendjen për ndriçimin e Historisë së Popullit
Shqiptar është, sidomos vjelja e lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Napolit dhe
arkiva të tjera aragoneze, të cilat Šufflay i përgatiti për shtyp me titull, Dokumentet
e Aragonit për Historinë Arbërore. Vlera e këtyre dokumenteve të mbledhura është
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e shumëfishtë nga fakti se, Arkivi i Napolit kishte pësuar nga zjarri gjatë Luftës së
Dytë Botërore dhe shumë dokumente të mbledhura nga Šufflay tani kanë humbur
fare. Në cilësi të ko-atorit me paleografin e madh kroat, Viktor Novak ka botuar
edhe një dokument të rëndësishëm të vitit 1468 të shkruar nga noteri i Tivarit dhe
mban titullin, “Statutet dhe urdhëresat e kapitullit të Kishës Katedrale të Drishtit”.
Është për të vënë re se, Statuti i qytetit të Drishtit është më i hershëm dhe daton nga
kapërcyelli i shek. XIV.
Në vitin 1929 Akademia Austriake e Shkencave i propozoi Shuflajt për t’i
vazhduar kërkimet për hulumtimin e lëndës që i referohet Historisë mesjetare
arbërore, lëndë kjo e cila do të botohet në përmbledhjen Codex Albanicus. Kjo
nismë gjeti përkrahës edhe në qeverinë e Zogut, e cila e kishte ftuar këtë studiues
në Shqipëri. Mirëpo, qeveria jugosllave bëri çdo gjë për ta penguar këtë udhëtim.
Mirëpo, studiuesi zulmëmadh u nis për në Shqipëri në muajin janar të vitit 1931.
Gjatë qëndrimit të tij të shkurtër në Shqipëri, Shuflaj mblodhi njoftime të reja për
disa fortifikata mesjetare, të cilat kishin mbetur të patrajtuara në studimin e tij
kushtuar qyteteve dhe fortifikatave iliro-arbërore. Šufflay, gjithashtu mori përsipër
të vazhdonte hulumtimet arkivore për vazhdimin e botimin të veprës monumentale,
Acta Albaniae në gjashtë vëllime. Si projekt pune, Šufflay kishte paraparë botimin
e Historisë së re të Shqipërisë, vepër kjo e cila do të konsiderohet jetike kushtuar
pupullit shqiptar.
Vrasja
Sa ishte i dobishëm qëndrimi i Šufflay në Shqipëri po aq ishte edhe i
kobshëm. Me të këthyer në Jugosllavi ai mori një letër kërcnuese nga ekstremistët
serb të tubuar në organizatën Për mbretin dhe Atdheun. Në mbrëmjën e 18 shkurtit
1931, derisa kalonte nëpër një rrugë të Zagrebit, disa policë i dolën në pritë dhe e
qëlluan me shufër hekuri në kokë duke e lënë të shtrirë pa ndjenja e të larë në gjak.
Ai vdiq në spital po atë natë. Autoritetet jugosllave ndaluan botimin e çfarëdo lajmi
lidhur me këtë ngjarje të tmerëshme. Mirëpo, gazetat europiane, që të nesërmen e
informuan opininon për krimin e policisë jugosllave të ndodhur midis Zagrebit.
Vrasja e shkencëtarit me famë botërore shkaktoi indinjatën e thellë tek
intelegjencia përparimtare, me ç’rast u organizuan edhe protesta të shumta në të
cilat morën pjesë edhe Albert Einstein, Heinrich Mann, Roger N. Baldwin, e
ndonjë tjetër.
Ballafaqimi me spekulime historike
Milan Šufflay me opusin e tij albanologjik të pasuruar me burime historike të
dorës së parë, ishte bërë pengesë e madhe në realizimin e projekteve të mëdha
antishqiptare, jo vetëm nga strukturat mbretërore jugosllave, por edhe më vonë nga
shteti komunist i Jugosllavisë, që synonin zbrazjen e territoreve shqiptare duke u
mbështetur edhe në dëshmi teorike-shkencore-historike. Pra, veprimet e tyre është
dashur t’i arsyetonin jo vetëm në aspektin politik por edhe në atë shkencor. Së
këtejmi, shqiptarët në Kosovë dhe Maqedoni sipas Beogradit, dhe të ndonjë qendre
tjetër të Ballkanit, janë të pranishëm në treva të përmendura vetëm nga kapërcyelli i
shek. XVII, çështje kjo që ka rënë ndesh me arritjet shkencore të albanologut kroat,
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sipas të cilit, gjatë gjithë mesjetës ishin troje arbërore të gjitha krahinat ku jetojnë
edhe sot shqiptarët. Më saktësisht, kufiri i shtrirjes në krahinat veriore, kalonte
sipër Tivarit dhe duke përfshirë të gjitha trevat rreth liqenit të Shkodrës dilte në
lumin e Moraçës dhe në rrjedhën e lumit Cem, deri në burimet e tij në Vërmosh.
Prej andej kalonte në lindje nga burimet e lumit Valbona në rrjedhën e lumit Erenik
poshtë Gjakovës dhe zbriste në jug gjatë Drinit të Bardhë, Prizren dhe deri në
Novobërdë, pra shumë më në veri nga Tivari dhe Prizreni. Në këtë kontekst,
Šufflay konstatonte se, Malin e Zi dhe Arbërinë i lidhte substrati i vjetër i
përbashkët ilir, pra lidheshin me substrat të gjakut të përbashkët. Madje, edhe fiset
moderne malazeze, fillimet e të cilave dalin nga shek, XIV, si, Palabardhët,
Ozriniqët, Piperët, Golemadët, Malonsët, e ndonjë tjetër, kanë stërgjyshër të
përbashkët. Kështu, Vasojeviqët, Piperët, Ozriniqët, Krasniqët e Hotët dalin nga 5
vëllezër. Pra, sipas Šufflay, Zeta dhe Arbëria Veriore me të drejtë krijonin një të
vetëm facies biologjik.
Gjatë shekujve të mesjetës është përzier këtu elementi sllav dhe arbër dhe më
herët ishte formuar një njësi gjeo-politike me emrin Dioklea, e cila përmendet edhe
me emrin Zeta dhe Mali i Zi, të cilat konsideroheshin edhe si pjesë të Arbërisë. Së
këtejmi, Shën Sergji (Shirqi) mbi Bunë (më 1429), qyteti i Tivarit (më 1430)
Lushtica e Kotorri (më 1430), Podgorica (më 1443) përfshiheshin në Arbëri. Një
përshkrim gjeografik i vitit 1570 brenda Arbërisë përfshinte rajonin prej Ulqini deri
në Vlorë dhe brigjet e Himarës. Më 1602 thuhet në burime se edhe treva
Pashtroviqe gjendet në “de Albania”. Në kuadër të konceptit Arbëri nga mesi i
shek. XV është përfshirë edhe Budua e Zeta. Gjatë sundimit osman, vilajeti i
Shkodrës, i Shkupit e i Janinës, përbënin Arbërinë, përkatësisht Shqipërinë, në
kohën e Ali Pashë Tepelenës, ndërkaq Janina konsideroeht si kryeqytet i
Shqipërisë.
Se arbërit bashkëjetonin në të gjitha trevat e Malit të Zi të sotëm, dëshmohet
edhe në radhonjtë e statuteve të Kotorrit, Buduas dhe të kontesë së Grebalit. Këtej,
masat kompakte të arbërve në Kotorr, Raguzë (si dhe në prapatokën e tyre) e
Hercegovinë, gjatë shek.XIII-XV, tregojnë se këtu kishte kudo edhe mbeturina
iliro-arbërore autoktone të shkëputura nga bërthama e Arbërisë. Pasi vë në dukje në
mënyrë të dokumentuar praninë e arbërve deri në Raguzë e rrethe, si dhe shtrirjen
naryrore të arbërve në viset e Zetës dhe të Malit të Zi, të dëshmuar nga emrat shqip
të vëllezërive arbërore, Šufflay pohonte se, vendosja e sllavëve kishte rënë si
sëpatë, që i kishte prerë në veri dhe në jug disa degë të trungut dhe i kishte
ngushtuar brenda një qarku më të vogël. Ndërkaq, Malin e Zi e konsideronte si një
fëmijë të paformuar të Arbërisë. Sa i përket trevës së sotme të Republikës së
Kosovës, Šufflay, disa vite para vrasjes së tij, kishte botuar një ese në gazetën
“Hrvat” (3. IX. 1928), ku aludonte edhe në formacionin shtetëror shqiptarë jashtë
Shqipërisë politike, përkatësisht në trevën e Kosovës: “Peja, u bë, si Gjakova dhe
Gucija, njëfarë republike qytetare shqiptare”.
Reagime rreth emrit Arbër, Arbëri
Këto pikëpamje në studime të ndryshme, shoqëroheshin edhe shpesh me
reagime dhe shpjegime shkencore të Šufflay ndaj atyre, të cilët duke ngatërruar
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emrin Arbëri, Albani, dëshironin me e njësua me emrin Albani të Kaukazit. Këtej,
përgjithësimi i këtij emri Arb dhe Alb, sipas Šufflay ka rrjedhë nga fisi i moçëm ilir
Alban, Arban, që përmendet prej Ptolomeut në shek. e II-të. Albanopolisi i
Ptolomeut, ndërkaq ishte padyshim diku në trevat e Tiranës së sotme. Fisi Albanoi
gjatë antikitetit të vonë dhe mesjetën e hershme zinte pothauj pozitën qëndrore të
trevave të ngushtuara iliro-arbërore. Drejtimet e saja, nëpërmjet të Rrugës Egnatia
shpinin edhe në brendi të Ballkanit.
Në fund duhet thënë se, fuqia e madhe shkencore dhe humanitare, në një anë,
si dhe përndjekjet dhe presioni shtetëror i Jugosllavisë mbretërore, në anë tjetër,
shpien që Šufflay të vërtetën historike shpesh ta shprehur në mënyrë të tërthortë
nëpërmjet të aludimeve, siç ishte rasti i paraqitjes së pikëpamjeve të tij jo vetëm në
esenë e botuar në gazetën “Hrvat”, të datës 3 shtator 1928, ku aludonte në
formacionin shtetëror shqiptar jashtë Shqipërisë politike, përkatësisht në trevën e
Kosovës: “Peja, u bë, si Gjakova dhe Gucija, njëfarë republike qytetare shqiptare”,
si dhe emërimi i Ahmet Zogut për mbret të gjithë shqiptarëve, janë mesazhe të
shkëlqyeshme të Shuflajit se shqiptarët kanë jetuar gjatë gjithë historisë aty ku
jetojnë edhe sot e gjithë ditën.
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XHEVAT LLOSHI

SHPËRNDARJA E PËRQENDRUAR E KËRKIMIT
GJUHËSOR
Gjuhësia shqiptare ka qenë një zonjë e rëndë, por sot është një zonjë e rënë.
Çfarë ka ndodhur? Një dorë njerëzish me mendësi primitive, krahinore dhe
antishkencore shfrytëzuan rrëzimin e diktaturës ushtarake të Enver Hoxhës, diçka
që ishte domosdoshmëri historike, për t’u bërë protagonistë shkurtabiqë të rrëzimit
edhe të gjuhës standarde. Me këto synime ata shkatërruan edhe institucionet
gjuhësore, që e kishin përpunuar shqipen standarde, duke vijuar punën e
atdhetarëve gjatë shekujve për të ngulitur shqipen e shkruar. Ata dështuan në
rropatjet për ta rrëzuar shqipen standarde dhe të gjithë e shohin se si ajo së shpejti
do të festojë një përvjetor prej gjysmë shekulli. Por sa për institucionet, patën
sukses dhe në ditët tona nuk ka asnjë autoritet të pranuar për problematikën e gjerë
të kësaj fushe, e cila ka të bëjë jo thjesht me punën e përditshme të cilitdo që ulet të
shkruajë, e në radhë të parë me veprimtarinë shkresore të shtetit, as edhe thjesht
me kërkesat e arsimit, por ndërthuret me mbrojtjen e identitetit kombëtar.
Përfundimisht, sot kemi vetëm një gjuhësi kumtesore, arritjet e së cilës edhe kur
kanë vlera shkencore, humbasin në vëllime pa fund, që prehen të qeta nëpër
biblioteka, sepse askush nuk u referohet, askush nuk ua ka nevojën, me përjashtim
të atyre që duan të marrin ca grada kinse shkencore. Me keqardhje e them, se edhe
albanologjia e huaj tashmë nuk i vlerëson punimet tona, nuk shfrytëzon revistat
tona shkencore, të cilat prinin në hulumtimet e kësaj fushe.
Nga ana e jashtme duket, siç do ta thosha me një term të diskredituar të
dikurshëm, sikur ka një masivizim të shkencës, meqë në një numër jo të vogël
qytetesh kemi departamente dhe një lumë disertacionesh e diskutimesh me ngjyrë
politike. Për të mos vazhduar me kritikën e gjendjes së tanishme, besoj se ka më
shumë rëndësi të shtrojmë pyetjen: cila do të ishte rrugëdalja, cila do të ishte
perspektiva, çfarë duhet ndërmarrë?
Për ta kapërcyer këtë gjendje, hapi i parë është ta shohim atë objektivisht.
Rrjedhimi më i dukshëm i saj është shpërndarja e kërkimit gjuhësor dhe për pasojë,
kudo merren me gjithçka ka të bëjë me gjuhën shqipe, domethënë çdo departament
e çdo konferencë merret me të gjitha temat e mundshme. Me përjashtim të rasteve
individuale, të cilat do të gjallojnë kurdoherë edhe në kushtet më të pafavorshme,
nuk kemi specialistë ose organizime të specializuara dhe prej këndej, nuk kemi
sinteza përgjithësuese, të cilat edhe ruajnë vazhdimësinë, edhe hapin perspektiva të
mëtejshme, edhe ndihmojnë praktikën dhe kulturën. Do të ripohojmë se ka një
shpërndarje të gjurmimeve në këtë shkencë. A do të thotë kjo, se zgjidhja është të
kthehemi përsëri te përqendrimi vetëm në ndonjë institucion? Mendoj se kjo së
pari, nuk është e mundshme praktikisht për shumë arsye, madje menjëherë do të
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dëgjonim zërat e analistëve, se kjo do të ishte shkelje e lirisë akademike. Pa u
zgjatur me përimtime të panevojshme këtu, do të shprehem se shpërndarjen do ta
pranojmë. Por për ta ndryshuar gjendjen, do të propozoja një formulë, që mund të
duket kontradiktore: do të zbatojmë shpërndarjen e përqendruar. Këtë ide do ta
shpjegoj konkretisht.
Mund ta nisim me dialektologjinë. Pas një arritjeje madhore, siç ka qenë Atlasi
dialektologjik, është e ngutshme të vijojmë me gjurmimet dialektologjike për shkak
të proceseve shumë të vrullshme si pasojë e lëvizjeve të mëdha demografike brenda
vendit dhe të mërgimeve masive në vendet e huaja. Mjafton t’ju vë në dijeni, se
studiues të huaj po vijnë në Shqipëri dhe po regjistrojnë edhe thërrmija prej disa
vetash, që flasin të folmen e ndonjë gjuhe të huaj në trevat tona dhe pastaj disa prej
tyre, me qëllime jo të mbara, i përdorin studimet e tyre për të goditur diçka nga
historia jonë. Ne nuk jemi të përgatitur nga asnjë pikëpamje për të dhënë gjykimin
tonë shkencor e historik rreth pakicave shumë të vogla të të folmeve në gjuhë të
tjera benda trevave shqiptare. Pasi të kuptohet se këtu kemi një fushë të nevojshme
kërkimesh, nuk do të kërkoja që të kthehemi te modeli i dikurshëm, domethënë që
për këtë të ketë një sektor me nëpunës në Institutin e Gjuhësisë në Tiranë. Fare
mirë për këtë disiplinë mund të bëhej qendër, ta zëmë, departamenti i gjuhës në
Shkodër. Atje le të përgatiten kërkuesit, le të krijohet baza shkencore, domethënë
biblioteka e specializuar, kartotekat, po sidomos një laborator me teknikën
moderne, që ta kapërcejmë metodën krejt të vjetruar të përshkrimit me vesh, kur sot
ka një teknologji të përparuar regjistrimi dhe përpunimi. Pedagogët e atij
departamenti nuk ka përse të merren me gjithfarë aspektesh të tjera, por të
specializohen pa ndërprerje dhe me kohë do të kishim një qendër me autoritet, së
cilës mund t’i drejtohemi. Do të kishim ndihmesat tona edhe në kornizën e
ballkanologjisë. Po në këtë punë do të përfshiheshin studentët dhe të gjithë ata
ngado qofshin, që do të shkruanin disertacione për dialektologjinë, ndërsa atje të
mbroheshin këto disertacione përpara njerëzve specialistë. Edhe studentët e
gjuhëve ballkanike me pedagogët e tyre do ta gjenin veten në këtë lëmë.
Ne jemi prapa me studimet për fonetikën e shqipes. Po e them me hamendje, se
këtë fushë do ta mbulonte departamenti në Universitetin e Durrësit, apo do të ishte
po ashtu pranë atij të Shkodrës. Hapi i parë është të merret një laborator fonetik. Ai
kushton shumë, megjithatë nuk kam dyshim se mund të bënim të interesuar
biznesmenë të caktuar që të financonin pjesërisht bashkë me shtetin. Po aty krijohet
mundësia për të themeluar degën e mjekësisë për shërimin e fëmijëve me cene të të
folurit. Më lejoni t’ju vë në dijeni për diçka. Sot në Gjermani një varg gjuhëtarësh i
kanë lënë kumtesat dhe merren pikërisht me trajtimin e fëmijëve që lindin me
patologji të të folurit. Që të jemi brenda parametrave të ditës, është një degë mjaft
fitimprurëse dhe do të mbështeste edhe kërkimin fonetik.
Ne jemi të prapambetur në fushën e sintaksës. Arsyeja është se pjesa e
sintaksës së përgatitur në Institutin e dikurshëm të Akademisë së Shkencave, qysh
në kohën kur doli ishte larg arritjeve të gjuhësisë bashkëkohore dhe është e
çuditshme, që një vepër e tillë u ribotua vetëm dhjetë vjet më parë. Duke e ndier
këtë, disa gjuhëtarë iu përveshën punës dhe tashmë janë botuar katër sintaksa. Kjo
është diçka shpresëdhënëse, domethënë nuk është e gjithë tabloja e errët. Por
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kështu është përftuar një problem i ri: duke pasur një larmi trajtimesh, cili do të
zgjidhet si më i përparuari për të shpjeguar ndërtimin e thënieve të shqipes, sepse
na duhet si për të përpunuar më tej gjuhën standarde, ashtu edhe për të pasur një
zgjidhje për mësimin deri në shkollën e mesme. Le të themi se kjo punë do të
përqendrohej në Vlorë dhe nuk po përsëris se çfarë hulumtimesh të tjera të
specializuara do të ndërmerreshin si për rastet e tjera të mësipërme.
Ne jemi mjaft keq me fushën e gjuhësisë kompjuterike. Kjo është e lidhur
ngushtë me përkthimin me makinë. Mjafton të vë në dukje, se duke kërkuar të
hyjmë në Bashkimin Europian, duhet doemos të përgatitemi për përkthimin me
makinë, siç është përpunuar për gjuhët e tjera, që të përballohet vëllimi
jashtëzakonisht i madh i përkthimeve të përditshme. Çfarë do ta pengonte, të themi
Universitetin e Korçës, të dërgonte për specializim dy-tre veta dhe pastaj këta të
ngrinin qendrën e posaçme, e cila gjithashtu do të ndihmonte sektorë të tjerë dhe
me përfitime financiare.
Departamenti i gjuhës shqipe në Universitetin e Tiranës do të bëhej qendra për
kërkimet në fushën e mësimdhënies së gjuhës. Aty do të arrihej edhe shqyrtimi i
teksteve mësimore për shqipen në shkollë, si edhe do të hartoheshin programet për
rikualifikimin periodik të mësuesve dhe kualifikimin e redaktorëve ose të
punonjësve të tjerë të nevojshëm për arsye të tjera.
Departamentet e gjuhëve të huaja gjithashtu do të kishin për detyrë të
përpunonin metodikat e mësimit të gjuhëve përkatëse, të punonin për përmirësimin
e teksteve mësimore, të merreshin me përqasjet e gjuhëve përkatëse me shqipen për
të ndihmuar shkollën dhe praktikën e përkthimit. Njëkohësisht, çdo disa vjet mund
të organizonin konferenca për zhvillimet e gjuhësisë në vendet përkatëse. Kështu,
departamenti i gjermanishtes do të na na vinte në dijeni periodikisht, se çfarë
drejtimesh përpunohen në gjuhësinë gjermane për gramatikën, për semasiologjinë,
për sociolinguistikën, për pragmatikën e kështu më tej, duke mos lejuar që të
mbetemi fare larg zhvillimeve të sotme shkencore.
Nuk po zgjatem po në këtë hulli me degët e tjera dhe me qendrat e ndryshme,
që do t’i merrnin përsipër dhe kështu do të kishim pikërisht një shpërndarje të
kërkimit, por të përqendruar në ekipe të specializuara, të cilat do ta ndiqnin punën
duke e thelluar me vazhdimësi.
Ka një detyrë madhore, e cila kërkon të ngrihet një Institut i Fjalorit të Shqipes.
Jemi i vetmi vend në Europë, që nuk e ka një qendër të tillë dhe që nuk e vijon
punën akademike për leksikun e gjuhës së vet dhe prandaj nuk boton fjalorë me
autoritet akademik, të cilët janë të nevojshëm deri edhe për praktikën gjyqësore. Po
aty do të përqendrohej drejtimi i punës me terminologjinë për të mbërritur te një
Komision Shtetëror i Terminologjisë në bashkëpunim me gjuhëtarë, i cili është i
domosdoshëm në kohën e zhvillimeve të vrullshme shkencore e teknologjike dhe
mungesa e tij pengon deri edhe tregtinë, edhe marrëdhëniet e ndryshme me vendet
e tjera. Nuk mund ta lë pa përmendur atë që quhet Academia della Crusca në Itali, e
cila ka pesë shekuj që e ndjek leksikun e italishtes dhe i dëgjohet fjala me adhurim.
Instituti i Fjalorit do të fillonte me ndërtimin e një Kartoteke të Leksikut të Shqipes
me metodat e reja, ndërsa do të shfrytëzonte edhe Kartotekën e vjetër, e cila në
tridhjetë vjetët e fundit është lënë pas dore, është mbushur me gjëra të pavlerë, aq
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sa do të thosha që një e treta e skedave të saj duhen hequr. Prej vitit 1980 është
ribotuar disa herë Fjalori i gjuhës shqipe, por puna leksikografike ka shkuar duke u
degraduar dhe as ajo kartotekë nuk është shfrytëzuar. Po kufizohem të vë në dukje
vetëm një shembull tejet domethënës, se në ribotimin e vitit 2006 fjalët
“imperializëm” dhe “ekzistencializëm” janë përkufizuar sipas fjalorëve rusë të
epokës sovjetike.
Me një kartotekë të re do të ndihmoheshin edhe studimet për historinë e
shqipes, ndër të cilat vend qendror zë etimologjia. Të paktën t’u vihet një ledh
marrëzive kinse etimologjike që botohen në shtypin e përditshëm, marrëzi që na
turpërojnë përballë mendimit shkencor europian.
Siç shihet edhe me kaq, ka mundësi për një vështrim tjetër. Hapi i
domosdoshëm është t’i jepet fund kakofonisë kumtesore, e cila është një
vetëmashtrim se po bëhet shkencë. Konferencat shkencore nga parada që janë
tashti, në të cilat secili lexon diçka para një auditori që pothuajse nuk interesohet,
do të shndërroheshin në mbledhje me një numër të kufizuar kumtuesish, për
paraqitjet e të cilëve të bëhen detyrimisht diskutime serioze, sepse në Shqipëri ka
ardhur dita që nuk guxon më njeri të shprehë një kundërshtim të argumentuar, pasi
menjëherë gjendet para një sulmi që nuk ka të bëjë aspak me etikën shkencore.
Natyrisht, e vura në dukje që kushdo ka të drejtë të merret me lëmin që i intereson,
por unë e kam fjalën për punën e organizuar në të mirë të përparimit shkencor dhe
në interes jo të dikujt, por të kombit, të shtetit, të shkollës, të praktikës, të
marrëdhënieve ndërkombëtare. Departamentet përkatëse çdo dy-tre vjet do të
organizonin konferencat e tyre të detyrueshme rreth objektit të përcaktuar, ku do të
mbaheshin kumtesa po rreth asaj tematike, me diskutime e kundërshtime dhe
atëherë do të shpreheshim se vërtet nëpër universitete bëhet punë shkencore me
arritje të vijueshme, të dukshme dhe që e meritojnë financimin.
Për ta vënë në praktikë këtë drejtim, do të dëshiroja që së pari të mblidhej një
konferencë kombëtare e gjuhësisë shqiptare. Aty të mos vinin disa kumtestarë, por
të vinin gjithë departamentet e institucionet përkatëse me propozime konkrete se
për cilën fushë do të kërkonin të specializoheshin, çfarë projektesh do të kishin, si
do ta zhvillonin veprimtarinë dhe prej këndej, çfarë do ta kryenin me burimet e veta
dhe çfarë financimesh do të kërkoheshin. Shkenca bëhet me projekte të përpunuara,
me afate, me burime njerëzore e financiare. Nga një konferencë e tillë do të arrihej
te një parashtresë, që do të kalonte për shqyrtim e miratim nga organet shtetërore
dhe me kohë do të merrte formë të përcaktuar e të njohur. Unë jam për bërthama
kërkimore, me projekte dhe me specialistë të përkushtuar, jo për anarkinë e sotme
kinse shkencore. Kjo do t’i jepte mundësi shtetit të kishte një tablo tërësore, jo një
institucion të vetëm me nëpunës, si dhe do të mund të kontrollonte se si
shpenzohen fondet për shkencën në këtë fushë.
Unë kam besim se gjuhësia shqiptare do të rimëkëmbet, do të japë fryte me të
cilat do të dalë e përgatitur edhe në arenën e shkencës europiane dhe sidomos do të
rifitojë autoritetin që e meriton në shërbim të kulturës shqiptare dhe të identitetit
kombëtar.
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NAUM PRIFTI

PSE FAIK KONICA REFUZOI KONGRESIN E
MANASTIRIT?
Asnjë nga alfabetet e gjuhëve të tjera nuk u përshtatej plotësisht fonemave
shqipe, çka i shtyu dijetarët e shkrimtarët tanë të nisin përpjekjet për të
hartuar alfabete origjinale. Më i hershmi deri tani, njihet alfabeti i Theodhor
Haxhifilipit, përndryshe i Dhaskal Todrit

Kongresi i Manastirit krijoi alfabetin e gjuhës sonë me kritere shkencore në
harmoni me tingujt e shqipes. Deri atëherë, si rrjedhojë e mungesës së një shteti të
organizuar dhe të institucioneve shkollore, qarkullonin një mori alfabetesh.
Buzuku, Budi e Bogdani, shkrimtarët tanë të hershëm, i shkruan librat e parë shqip
me alfabetin e latinishtes, por me kombinime ose shenja diakritike që t’i afroheshin
gjuhës së folur. Sot ata mund të lexohen vetëm me ndihmën e transkriptimeve, apo
transliterimeve. Formula e Pagëzimit e Pal Engjëllit, dokumenti më i vjetër i gjuhës
shqipe, i zbuluar deri më sot, gjendet i shkruar me shkronja latine.
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Historiku i alfabeteve është i pasur dhe i larmishëm. Më shpesh u përdorën
germa latine, e cila qe gjuha e kulturës dhe e akteve administrative për një kohë
relativisht të gjatë, por krahas tyre u përdorën edhe shkronjat greke, madje dhe
arabe. Bejtexhinjtë i shkruan veprat e tyre me shkronja arabe, duke hasur vështirësi
të ndryshme, mbasi alfabeti arab shkruan vetëm bashkëtingëlloret. Mirëpo asnjë
nga alfabetet e gjuhëve të tjera nuk u përshtatej plotësisht fonemave shqipe, çka i
shtyu dijetarët e shkrimtarët tanë të nisnin përpjekjet për të hartuar alfabete
origjinalë. Më i hershmi deri tani njihet alfabeti i Theodhor Haxhifilipit, përndryshe
i Dhaskal Todrit. Në fund të shek. XVIII, ai krijoi një alfabet për nevojat e
përthimeve të ungjijve dhe për korrespodencën personale. Nuk qe fort i përdorshëm
për shkak të njësive të shumta grafike, por gjithsesi qe krejt origjinal. Naum
Panajot Haxhi Bredhi nga Vithkuqi, ose Naum Veqilharxhi, hartoi Abetaren e parë
(1835) dhe krahas saj edhe alfabetin përkatës me 33 shkronja. Më pas e vazhdojnë
tragën arbëreshët Gjergj Guxeta, Kamarda, Zef Serembja e De Rada. Ata
problemin e tingujve shqip e zgjidhnin me kombinime dyshkronjëshe të alfabetit
italian. Vaso Pasha, guvernatori i Libanit, veç poemit patetik të njohur
“Shqypnisë,” hartoi edhe një alfabet për t’iu përgjigjur nevoja kulturore. Vetëm 8
germa janë ndryshe nga alfabeti që kemi sot. Revista “Besa” e Kajros, (1904)
përdori një alfabet, të afërt me alfabetin e tanishëm, ku ndryshojnë vetëm tre
shkronja. Konica që botoi revistën “Albania” 1897, Bruksel, përdori alfabetin latin,
me disa ndryshime për tingujt e shqipes. Revista “Albania” lexohet edhe sot pa
vështirësi nga çdo njeri që di shqip.
Fundi i shek. XIX shënon zhvillimin e vrullshëm të alfabeteve. Në atë kohë
qarkullonin disa alfabete, sikurse i Stambollit, që nga 1879, i Jezuitëve, i Shoqërisë
Bashkimi dhe i Agimit, po në Shkodër. Përpjekje e projekte për një alfabet të
veçantë që të shprehte saktësisht tingujt e gjuhës sonë, bëjnë edhe arbëreshët,
arvanitasit, edhe shqiptarët e Zarës.
Germat ose simbolet grafike u përdorën së pari nga fenikasit, sipas parimit një
shenjë – një tingull. Kjo gjetje ishte më e lehtë dhe më e praktike se shkrimi
piktografik, ose kuneiform, prandaj u përhap shpejt dhe pushtoi Lindjen e afërt dhe
Europën. Sot, pak vende në botë vazhdojnë të përdorin hieroglifët për arsye tradite
apo për krenari kombëtare. Shenjat grafike janë mjet, marrëveshje midis njerëzve
për të lehtësuar komunikimin midis tyre, simbole që në vetvete nuk kanë asnjë
kuptim.
Kongresi i Manastirit qe finalja e një rruge të gjatë e të spërdredhur për
miratimin e një alfabeti modern. Njëjësimi i alfabeteve qe bërë nevojë e ditës për
hir të zhvillimit të kulturës dhe forcimit të ndërgjegjes kombëtare. Nisma erdhi nga
gazeta “Kombi” e Manastirit dhe komisioni i ngritur për këtë qëllim u dërgoi ftesa
gjithë personaliteteve që mendonte se ishin në gjendje të jepnin ndihmesë për
çështjen në fjalë, kjo sigurisht ndikoi që Manastirit t’i takonte nderi të priste
përfaqësuesit nga krahina të largëta dhe nga kolonitë shqiptare. Autoritetet zyrtare
më të larta të vendit, sikurse Valiu dhe Kajmekami, për fat të mirë ishin shqiptarë
dhe ata morën pjesë në punimet, u takuan me delegatët e dhanë pritje për ta.
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Shpallja e Kushtetutës, (Hyrietit) nga Turqit e Rinj në korrik të atij viti, i
ndihmoi shqiptarët të sanksiononin të drejtat e tyre legjitime. Xhonturqit kishin
nevojë për përkrahjen e shqiptarëve, prandaj në muajt e parë u treguan tolerues.
Punimet e Kongresit filluan më 1 nëntor dhe vazhduan deri më 9 nëntor me
kalendarin e vjetër gregorian, të njohur si alla-turka, pra nga 14 deri më 22 nëntor.
Qenë tetë ditë të gjata të ngjeshura me mbledhje e diskutime e po ashtu edhe tetë
ditë feste për ngjarjen e madhe. Para delegatëve shtrohej detyra të shqyrtonin tre
alfabetet kryesore dhe prej tyre të hartohej alfabeti i ri. Rrugët qenë tre, pohon
Gjerasim Qiriazi, nënkryetar i kongresit.
1). Nëse duhet të përshtatnin njërin nga tre alfabetet kryesore: të “Stambollit”
të “Bashkimit” dhe të “Agimit.”
2). Nëse duhet t’i kombinojnë të tria në një.
3). Nëse duhet t’i lënë mënjanë të tria dhe të adoptojnë një tjetër krejt të ri.
Diskutimet vazhduan gjatë për disa shkronja, me argumente pro e kundër. Së fundi
u pa se qe e pamundur të shkriheshin në një dhe atëherë u vendos të mbahej alfabeti
i Stambollit me disa ndryshime dhe krahas tij, të përdorej një tjetër me shkronja
latine, si më praktik për shtypjen e librave dhe transmetimin e telegrameve me
kodin Mors. Kjo zgjidhje kompromisi qe e domosdoshme që Kongresi të mos
dështonte. U vendos të mbahej një kongres tjetër në Janinë pas dy vitesh për gjuhën
e letërsinë e ndërkohë të shihej ecuria e alfabeteve të miratuar. Për shkak të Luftës
Ballkanike, kongresi i paracaktuar në Janinë nuk u mbajt, po ndërkohë alfabeti latin
u konfirmua gjerësisht, ndërsa ai i Stambollit u la mënjanë, u harrua.
Kushdo mund të pyesë: Si ngjau që Faik Konica, një nga dijetarët më të
përgatitur në fushën e gjuhës dhe letërsisë, nuk pranoi të vinte në Kongres, madje e
sulmoi ashpër, duke i cilësuar delegatët “Xhon Turqit e Manastirit”? Letra e datës
10 nëntor 1908, e rizbuluar tani së fundi në Arkivin e Shtetit, dëshmon qëndrimin e
tij. Faik Konica shpreh rezerva të forta për rezultatet e Kongresit dhe parashikoi se
alfabeti nuk do të jetonte gjatë, çka nuk u vërtetua. Besohet se ai u zemërua që
ftesën ia dërguan vetëm ditët e fundit, sa për të larë gojën. Pandehmat janë se
komiteti nismëtar e mënjanoi Konicën, për arsye të acarimeve midis tij dhe Mitat
Frashërit, president i Kongresit. Nga letra e Konicës del se qenka zemëruar me të
edhe Gjergj Qiriazi, “për arsye të Antologjisë që botoi Konica dhe ca më tepër se
mori anën e priftit shqiptar”. Nuk dihet për cilin prift e ka fjalën Konica, po
ndoshta për Fan Nolin. Më tutje shpërthen. “Pas kokës së Qiriazit duhet të bëhemi
të gjithë agjentë të Biblës”. Qirjazët s’i kanë kërkuar kurrë askujt të kthehej
protestant, ndërsa nderimi që shfaqnin ndaj Shoqërisë Biblike, buronte nga
mirënjohja që ajo shoqëri siguroi lejen nga qeveria turke për hapjen e Mësonjëtores
së Parë në Korçë. Te letra tjetër e datës më 11.XII.1908 dërguar po atij personi, ka
të ngjarë Lef Nosit, Konica shkruan: “Shoh se Xhon Turqit e Manastirit muarnë,
përveç abesë, (abecesë) së Stambollit, edhe atë që përdora unë, me nja dy
ndryshime në mot të ri të Albanies, nga e keqja. Është e tepërt të ju thom që pas
mendjes sime, një abe e tillë nuk mund të jetë përveç se e kohëshme. Por duke
pritur, mund të punojmë me këtë abe për të qeshur.” Ironia e tij si gjithmonë është e
mprehtë, por kësaj here e pasaktë, sepse alfabeti latin, të cilin ai e ndërmend me
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fjalët “atë që përdora unë” i qëndroi kohës dhe përfundimisht u bë alfabeti i gjuhës
sonë.
Supozohet se Konica u prek në sedër, u fye që nuk e përfillën, që Komiteti
nismëtar i Manastirit ia dërgoi ftesën shumë vonë, sa për të larë gojën, vetëm disa
ditë para kongresit. Ka të ngjarë që komiteti hezitoi ta ftonte Konicën nga druajtja
se ai do të kërkonte t’u impononte alfabetin e përdorur prej tij. Ka një fakt që flet
në të mirë të këtij pohimi: alfabeti i Konicës nuk u përmend në punimet e
Kongresit, sikur të mos ekzistonte fare.
Komisioni nuk e kopjoi në mënyrë mekanike alfabetin e Stambollit, po kreu
disa thjeshtësime dhe pasurime përpara se t’ia paraqiste mbledhjes plenare të
Kongresit. Luigj Gurakuqi qe ai që shpalosi para delegatëve germat e të dy
alfabeteve te dërrasa e zezë që u vendos në krye të sallës.
Pranimi i dy alfabeteve, sado që qe një zgjidhje kompromisi, u bë që Kongresi
të mos dështonte, prandaj dhe nuk ngjalli reagime. Ndërkohë nuk mungonin as
shembujt pararendës. Gjermanët, për shembull, prej kohësh përdorin dy alfabete,
njërin latin e tjetrin gotik dhe askujt s’i shkon mendja të ankohet.
At Gjergj Fishta dhe Dom Ndre Mjeda, të dy shërbyes fetarë dhe dijetarë të
shquar, mbajtën qëndrime të kundërta për sa i përket alfabetit. Shkaku qe se ata u
përkisnin dy klubeve të ndryshme, At Gjergj Fishta qe i “Bashkimit” ndërsa Dom
Ndre Mjeda i shoqërisë “Agimi”.
Prof. Shaban Demiri, autoritet në fushën gjuhësore, shkruan se Kongresi i
Manastirit vlerësohet me të drejtë si ngjarje e rëndësishme në historinë e popullit
tonë, sepse forcoi e çoi edhe më tej lëvizjen kombëtare. “Fryma e mirëkuptimit që
karakterizoi delegatët e Kongresit pa dallim krahine dhe feje, dëshmon qartë se
shqiptarët dinë t’i kapërcejnë dasitë dhe të gjejnë gjuhën e përbashkët, kur ngrihen
mbi pikëpamjet e ngushta vetjake. E ky është mesazhi më kuptimplotë që na ka
përcjellë Kongresi i Manastirit.”
Nju Jork, 13 nëntor 2008
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ARBËN XHAFERI

RELIGJIONI, POLITIKA, SHQIPTARËT

Kohët e fundit, edhe pas dështimit, kolapsit të sistemeve ideologjike, të
formacioneve ideologjike shoqërore sikur janë rënduar polemikat, kanosjet, madje
edhe konfliktet mbi baza ideologjike. Çështjet ideore, përkatësia etnike, religjioze,
qytetëruese etj, përnjëherësh janë bërë më të rëndësishme se pozita, mirëqenia
ekonomike-sociale e individit, apo kolektivit. Nëse konfliktet mbi baza etnike kanë
mbështetje në realitet, për shkak të ekzistimit real të politikave naziste, kolonialiste,
hegjemoniste, fërkimet dhe konfliktet mbi baza religjioze duken tejet konfuze,
mistike, ngaqë nuk mbështeten në realitet.
Çuditërisht ka filluar të veprojë një mekanizëm që konfliktet e natyrshme
politike i transformon, i trajtëson si përplasje religjionesh, qytetërimesh. Gjithsesi
kemi të bëjmë me një djallëzi, sa perfide po aq cinike: ata që s’mund t’i arsyetojnë
politikisht dhe logjikisht projektet e tyre anakronike për shoqërinë dhe shtetin,
mjeshtërisht e ndërrojnë temën, shkakun e kontestit. Bie fjala, sipas këtyre
diskurseve mashtruese, në Irak nuk kemi të bëjmë me regjimin despotik të Sadam
Huseinit, por me një kryqëzatë re, me luftën në mes të krishterimit “agresiv” dhe
islamit “mëshirëplotë”.
Kjo makineri propaganduese ishte në konfuzion të plotë kur bota krishtere (t’i
përdorim këto nocione të parapëlqyeshme për manipuluesit politik) i mori në
mbrojtje myslimanët e Ballkanit nga vetë krishterët. Fshehja pas paravaneve,
vlerave të pakontestueshme, si kombi, feja, kultura është varianti më i përhapur i
legjitimitetit politik në mjedise me traditë të varfër demokratike.
Mbrojtja
Nëse këto instrumentalizime të religjionit kanë efekte pragmatike për popuj të
një religjioni, për popuj dhe shtete me shumë besime, si Shqipëria dhe shqiptarët
mund të kenë efekte katastrofike. Këto ide, këto metoda manipulative, këto
stereotipe, përmes mekanizmave globalizuese kanë filluar t’i kontaminojnë edhe
mjediset tona, duke filluar nga figura e Baba Dimrit, të cilin ish-kryetari i Bosnje-
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Hercegovinës, i ndjeri A. Izetbegoviq e shpalli si vlerë joislame, e deri te teoritë
apologjetike për rolin e religjionit në ndërtimin e identitetit kombëtar. Deri më tani,
kundër këtyre rrezatimeve jemi mbrojtur shpirtërisht, por kjo më nuk mjafton. Për
shkak të potencialit dhe intensitetit globalizues të këtyre propagandave, aspak
sublime, janë vënë në rrezik kulturat, mendësitë, përvojat e popujve të vegjël,
prandaj duhet të aktivizohet mbrojtja konjitive, që më lehtë i zbulon manipulimet,
pra politizimin e religjionit, arabizimin e islamit, orientalizimin e kulturave
perëndimore.
Shqiptarët në shekullin XX mezi arritën ta shpëtojnë harduerin, qenien e tyre
fizike, në shekullin XXI hynë pa projekte për mbrojtje të softuerit, të kulturës së
tyre. Ky punim mëton të ndërtojë një pozicion konjitiv, për ta ndarë më lehtë
shapin nga sheqeri. Në shekullin 20-të janë shkruar shumë libra me përmbajtje
eskatologjike, ku ofrohen argumente për ekzistimin e një tendence determinante
historike, eskatologjike që shpie drejt qëllimit përfundimtar. Por, ndikim më të
madh kanë pasur kryesisht tre autorë: Osfwald Spengleri me librin e tij “Rënia e
perëndimit“, Semjuel Fukujama me librin “Njeriu i fundit dhe fundi i historisë” dhe
Semjuel Hantingtoni me librin “Përplasja e qytetërimeve“. Dy autorët e fundit kanë
pësuar ndikim evident nga autori i parë dhe vepra e tij voluminoze e ndarë në katër
libra. Të gjithë këta autorë së bashku, sheshazi janë nën ndikimin e filozofisë
eskatologjike të Hegelit. Veçoj këta autorë për shkak se ata merren me një temë, që
ngjall tej mase kureshtjen e njeriut për gjenezën e fenomeneve dhe përfundimin e
proceseve në shoqëritë njerëzore.
Ndonëse në mes tyre ka dallime të mëdha tematike, megjithatë këta autorë kanë
diçka të përbashkët: anticipimin e proceseve historike. Pas parashikimeve të
Semjuel Hantingtonit për natyrën religjioze të qytetërimeve dhe të konflikteve,
askush nuk është më indiferent ndaj kësaj skeme. Hantingtoni ofroi një pandehmë,
një skemë, ndërkaq të tjerët, shkencëtarë, gazetarë dhe opinionistë të ndryshëm e
mbushin atë me material dhe përmbajtje të ndryshme. Këto parashikime ogurzeza
veçmas janë tepër shqetësuese për shqiptarët, të ndarë në tri religjione
bazike: katolik, ortodoks dhe mysliman. Shqipëria dhe populli shqiptar nuk njeh
antagonizma të kësaj natyre, por të kundërtën, harmoninë, do të thoshim
paradoksale, unikale, që befason, intrigon kureshtjen dhe ushqen shpresën.
Studiuesi shqiptar, i porsainformuar me teorinë e Hantigtonit duket si ai studenti i
Hegelit, i cili reagon pas dëgjimit të filozofisë historike të tij duke thënë: “Zoti
profesor, megjithatë faktet nuk përputhen me teorinë tuaj“. Hegeli ndalet dhe i
përgjigjet: “aq më keq për faktet“. A thua Hantigtoni mund t’i thotë ndonjë
studiuesi shqiptar: “aq me keq për Shqipërinë“.
(Po, i thotë – prandaj jemi kombi më i prapambetur dhe më i paorganizuar
në Evropë si shqiptarë, sepse kemi anarki fetare, e për rrjedhojë anarki sociale –
shënimi im AÇ)
Argumenti
Rasti i harmonisë idilike religjioze në Shqipëri nuk është i vetmi argument
kundër teorisë politiko-filozofike të Hantigtonit. Argument edhe më i fuqishëm
është vetë brumi i religjionit. Të tre religjionet monoteiste, judaike, krishtere dhe
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islame ngërthejnë në vete elemente dhe shpjegime identike, që vetvetiu nuk ofrojnë
asnjë mundësi për konflikt. Dihet mirëfilli se krishterimi huazoi nga judaizmi
elementët kryesore si:
1. historinë sakrale, gjenezën, eskatologjinë;
2. konceptet mbi drejtësinë, filantropinë;
3. konceptet mbi etikën, 10 urdhëresat;
4. konceptet për të dërguarit e Zotit, mesianizmin;
5. konceptet mbi botën e amshuar etj.
Huazimet judaike dhe të krishtera në fenë islame janë edhe më të
konkretizuara.
Libri i shenjtë, Kur’ani pranon vlerën e librave të tjerë të shenjtë dhe i trajton si
të barabartë popujt e librave të shenjtë ( Ah’r-ul Kitap). Në asnjërin nga këta libra
të shenjtë nuk gjenden mesazhe ose argumente për nxitje të konfliktit. Motivet
luftënxitëse, konfliktuoze duhen kërkuar në sfera të tjera, që instrumentalizojnë
religjionin për interesa joreligjioze, pra nacionale, grupore, ekonomike etj.
Zigmund Frojdi me të drejtë fliste për dukurinë e fetishizimit të dallimeve të vogla.
Gjatë historisë shpeshherë dallimet e vogla janë fetishizuar, duke shkaktuar kështu
konflikte të përgjakshme, urrejtje të thella. Rasti i fundit është ai BosnjeHercegovinës. Tre popuj me dallime minimale hynë në një proces të konfliktit të
përgjakshëm, tragjik dhe absurd. Shtrohet pyetja, a ishte feja ajo që nxiti këtë
konflikt apo diçka tjetër?
(Si bazë, feja, po! – shënimi im AÇ)
Ashtu si në raste të tjera edhe në këtë rast, feja u instrumentalizua në dy
drejtime: – Në formim të identitetit kombëtar; – Në arsyetim të krimit Qytetarët e
Bosnje-Hercegovinës që kanë një gjuhë, madje dhe të njëjtin dialekt, jekavishten,
një origjinë, zakone dhe kulturë të thuash identike, hynë në procesin e ndërtimit të
veçantive etnike, duke instrumentalizuar religjionin. Sipas kësaj skeme kroatët u
identifikuan me katolicizmin, serbët me ortodoksizmin, ndërkaq boshnjakët me
islamizmin. Identiteti i përbashkët paraprak u shkatërrua duke i fetishizuar dallimet
e vogla, pra duke spikatur përkatësitë formale religjioze dhe jo përmbajtjet
religjioze, që afirmojnë respektin, mëshirën, dashurinë ndaj njëritjetrit. Në luftën e
Bosnjës u pa gjithçka, përveç respektit, mëshirës dhe dashurisë njerëzore.
Burimi
Pra, ku ta kërkojmë burimin e konfliktit: te Frojdi, te Hantigtoni, apo diku
tjetër? (Te Frojdi – shënimi im AÇ). Nëse ndjekim rrugën e Frojdit do të
përfundojmë te teoritë psikologjiste, te konceptet shumë interesante mbi fenomenin
e narcisizmit të grupit. (Dhe tek konceptet e nekrofilisë fetare dhe te përfundimet,
që ai nxjerr tek libri “E ardhmja e një iluzioni” – shënimi im AÇ). Ndërkaq, nëse
ndjekim rrugën e Hantingtonit do të përfundojmë në konceptet eskatologjike mbi
historinë. Të dyja këto teori mund të jenë interesante për të analizuar gjendjen, por
jo momenti dhe arsyet e shpërthimit të konfliktit.
(Teoritë e Fojdit po të njihen mirë, e japin edhe arsyen për tek konfliktet
fetare e shoqërore, si konflikte të pavetëdijes, që nuk kontrollohen nga vetëdija…
– shënimi im AÇ).
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Të tre popujt e Bosnjës që jetonin në harmoni të plotë dhe në interaksion
produktiv, menjëherë u “shkalluan”, filluan të ndahen, si shoqëritë ashtu dhe
individët, madje edhe martesat e përziera dhe nisën ta kundrojnë njëri-tjetrin
përmes tytës së pushkës. Pse ndodhi kjo katrahurë? Për shkak të teorive fataliste
apo për shkaqe konkrete? Mendoj se duhet analizuar një veti tjetër e qenies
njerëzore, që e akseleron procesin historik, i nxit luftërat. Për këtë faktor kanë folur
filozofët në të gjitha periudhat historike duke filluar nga Platoni deri te Hegeli dhe
Fukujama. Ky atribut i qenies njerëzore është nevoja inherente për trajtesë të
barabartë nga tjetri. Pabarazia gjithmonë nxit energji reaguese për ta vendosur
barazinë.
Në SHTETIN e Platonit kjo energji është quajtur THIMOS. Jugosllavia hyri në
fazat konfliktuoze kur Millosheviqi u bë bartës, nxitës i projektit të pabarazisë.
Është një fjali emblematike e përdorur në fillim të angazhimit të tij në politikë, që e
paralajmëroi degjenerimin. Në vizitën e tij të parë në Kosovë, ai, duke marrë në
mbrojtje turmën serbe, që e prishte rendin dhe sulmonte policinë iu drejtua policëve
duke klithur: “Askush nuk ka të drejtë të rrahë këtë popull“. Them emblematike për
shkak se në të struket virusi i destruksionit të sistemit të vlerave. Me këtë fjali ai në
thelb inauguroi standardet e dyfishta dhe parcializimin, ngushtimin e parimeve
morale që vetvetiu kanë natyrë universale.
Kjo klithje, ky mesazh duhet kuptuar në tërësinë e vet, me pasojat që ndodhën:
një popull i veçantë mbrohet, ndërkaq popujt e tjerë mund të rrihen, vriten,
masakrohen etj. Bazuar në religjion, vlerat morale për nga natyra e tyre, pra, janë
universale, që nënkupton se asnjë popull nuk duhet të rrihet, të vritet, të
persekutohet etj. Pra, ky projekt hegjemonist nxiti luftën, reagimet, kundërvëniet
thimotike të boshnjakëve dhe të të tjerëve, që u ngritën kundër pabarazisë që
ofronte Millosheviqi, njëherësh edhe si bajraktar i projekteve të ngjashme
hegjemoniste të institucioneve serbe. A ishte religjioni që e futi Millosheviqin në
konflikt, apo vetë Millosheviqi e futi religjionin në konflikt? Pa mëdyshje qëndron
kjo e dyta. Atij iu desh përkrahja e religjionit dhe e institucioneve të tij, për t’i
dhënë një vlerë hyjnore misionit të tij, në esencë profan dhe banal. Sakralizimi i
misioneve banale historike është mekanizmi që impenjon religjionin në politikë.
Kisha ortodokse serbe mezi e priti këtë lloj oferte, me qëllim që të dalë nga
margjinat e shoqërisë, ku kishte hyrë gjatë periudhës së komunizmit.
Ky institucion e këmbeu hyjnoren, sakralen, shpirtëroren me materialen, me një
relevancë të re politiko-shoqërore. Humbja e relevancës gjeostrategjike dhe
gjeopolitike të Jugosllavisë vendosi në sprovë nevojën e ekzistimit të vetë
Jugosllavisë. Kjo sprovë nxori në pah karakterin hegjemonist serb të Jugosllavisë.
Për të mbrojtur këtë hegjemoni u prodhua Millosheviqi, i cili vazhdimisht kërkonte
elemente të reja të legjitimimit. Ato i gjente në teoritë e ndryshme të
konspiracionit, apo te institucionet fetare, por kurrsesi në përmbajtjet teologjike të
librave të shenjtë. Në fund të këtij allishverishi gënjeshtar humbën të dyja palët:
Millosheviqi lirinë, ndërkaq Kisha Ortodokse-Serbe që bëri pakt me djallin, u
profanizua duke damkosur pastërtinë e besimit. Çështja më delikate, më e
rëndësishme në politikë është legjitimimi. Zakonisht ata që s’kanë ofertë reale, të
operacionalizuar deri në detaje, këtë mungesë e fshehin me oferta të rrejshme, duke
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thirrur në ndihmë Zotin, moralin dhe idetë e tjera sublime, ndërkaq ata që s’kanë
durim të merren me procedura demokratike, organizojnë revolucione.
Gjatë historisë, despotët, mbretërit, perandorët, duke mos çarë kokën për
procedurat lodhëse demokratike të legjitimimit, shpeshherë janë thirrur në
legjitimitet suprem. (Siç po vepron Erdogani tani në Turqi, e fundi dihet mjaft mirë
– shënimi im AÇ) Sipas këtij mekanizmi manipulativ, prijësi, lideri është i zgjedhur
nga Zoti, ka zbritur nga lart, nga qielli (descensus), ose për shkak të veprave të
mëdha është ngjitur lart (ascensus). Nëse lideri fiton legjitimitet të këtillë të
pakontestueshëm, sublim, hyjnor, atëherë manipulimi me popullin e turmëzuar
bëhet i lehtë. Jepen dhe pranohen lehtë urdhrat për aksione vetë-vrasëse dhe
vrasëse ngaqë prijësi, në emër të Zotit kërkon dhe e lejon këtë. Në emër të Zotit,
për ta madhëruar atë vriten krijesat e tjera, të pafajshme të Zotit. Terrori dhe
terrorizmi arsyetohet me Zotin. Kjo blasfemi shfaqet si doktrinë e terrorizmit
theokratik.
Identiteti
Tani të analizojmë rastin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Edhe
në Shqipëri në mënyrë harmonike bashkëjetojnë të tre religjionet monoteiste, por
në dallim nga Bosnja nuk ka konflikt edhe pse qendrat e ndryshme strategjike, në
Beograd e gjetiu punojnë për t’i nxitur ato. Arsyeja e parë që ndikon të mos
shfaqen armiqësitë është mënyra e formimit të identitetit kombëtar të shqiptarëve.
Ky identitet është formuar mbi bazën e përkatësisë etnike, mbi traditën e
përbashkët tolerante, që nuk prodhon segregimin e çfarëdo përkatësie. Element
kryesor në ndërtimin e identitetit kombëtar vazhdimisht, në të gjitha periudhat
historike nuk është feja por gjuha, rrjedhimisht tradita dhe kultura që ndërtohet mbi
këtë bazë.
Shqiptarët kanë origjinë të saktë kombëtare dhe nuk kanë nevojë për elemente
të tjera për ta spikatur, për të vënë në veprim atë fenomen të fetishizimit të
dallimeve të vogla. Populli shqiptar, unik dhe i dallueshëm, në krahasim me popujt
e Bosnjës, apo popujve të tjerë që hynë në konflikte religjioze, i ngjason atij
individit që ka afinitete dhe atribute të ndryshme, të cilat arrin t’i baraspeshojë në
mënyrë të shkëlqyeshme dhe harmonike. Këto veti, këto atribute i ndien si të vetat,
si pjesë të identitetit e jo si kontradikta që e përçajnë personalitetin. Argumenti i
dytë pse nuk pati konflikt në Shqipëri është momenti historik. Në rastin e parë, pra
atij të Bosnje-Hercegovinës kishim të bënim me një kontekst të jashtëzakonshëm
historik, shthurjen e Jugosllavisë dhe hapjen e kauzave të veçanta kombëtare. Në
Shqipëri, për shkak të karakterit monolit të saj, të popullsisë nuk ndodhi ky
fenomen i shthurjes. Ç’është e vërteta, në vitin 1997 pati një shthurje të formës,
konkretisht të regjimit, por jo dhe të përmbajtjes.
Në këtë vit të krizës në Shqipëri ndodhi një mrekulli, që vështirë mund të
shpjegohet racionalisht. Populli grabiti armët nga depot, por nuk ndodhi asnjë
vrasje qoftë dhe grindje mbi baza religjioze, etnike, politike apo rajonale. Të gjitha
konfliktet ishin të natyrës kriminogjene ose të hakmarrjes individuale. Kjo
shpjegohet deri diku me faktin se historikisht në Shqipëri nuk janë prodhuar
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projekte që provokojnë pabarazinë mbi çfarëdo baze, që mund të nxitnin ato energji
thimotike që përshpejtojnë ndryshimin e relacioneve të pabarabarta në shoqëri. Ta
përfundoj mendimin, në vitin 1997 ra nga provimi forma ose regjimi por jo
përmbajtja, kohezioni i brendshëm i shoqërisë shqiptare. Spikatja e faktorit
religjioz si faktor konfliktuoz bëhet për shkak të projekteve politike dhe kurrsesi
religjioze. Në historinë e njerëzimit gjithmonë kanë ekzistuar energji protofashiste
që nuk janë përputhur kurrë me opsionin religjioz, por veprimi i tyre është toleruar
për shkak të mungesës së fuqisë për t’i kontrolluar ato, ose për shkak të
oportunitetit të faktorit religjioz.
(Në Shqipëri e ndër shqiptarë nuk ka patur konflikte fetare, për shkak se
shqiptarët si racë e lartë evropiane, që ishin, kurrë nuk e pranuan fenë si të
tyren, por si fenomen i ardhur nga jashtë – shqiptarët nuk u dhanë kurrë pas
fesë, më shumë se pas interesave të tyre nacionale. Por nuk duhet harruar, se
shoqëria shqiptare ka humbur shumë vlera të racës së lartë, nga pushtimi i gjatë
turko-osman, islamizimi e përzierja e racës, kështu me lëvizjet shoqërore dhe me
shumat e mëdha të parave, që po hyjnë nga qarqet turko – arabe këto vitet e
fundit, e duke e mbushur vendin me shtëpia saude, mund të mos jemi imunë si
shoqëri kundrejt këtyre akteve terroriste ose të radikalizimit të shqiptarëve në të
ardhmen – shënimi im AÇ)
Politika
Religjioni buron nga nevoja imanente e njeriut për paqe dhe siguri, pra nga
frika dhe dashuria njerëzore. Kur politizohet religjioni, relacioni imanent frikëdashuri shndërrohet në urrejtje-dashuri, të imponuar nga jashtë. Politika, të paktën
ajo më elementare, për ta përforcuar relevancën e saj në shoqëri, shërbehet me
metodën që i nxit proceset polarizuese në shoqëri. Ky polarizim, kjo skemë, në
njërën anë prodhon mikun në anën tjetër armikun. Religjioni që pranon të
instrumentalizohet në politikë, këtë polarizim e manifeston si “urrejtje-dashuri”.
Urrehet kryqi, afirmohet gjysmëhëna dhe anasjelltas. Në vetë përmbajtjen
religjioze nuk ka bazë për urrejtje të tilla, meqë urrejtja është element i huaj në
sistemin e vlerave religjioze.
Millosheviqi ishte një variant banal ballkanik i një kronike tejet cinike të
instrumentalizimit të fesë në politike apo të politikës në fe. Ky antagonizëm mes
politikës dhe religjionit, në mes të militarizmit protofashist dhe dashurisë, mëshirës
religjioze është të thuash ontologjik dhe është prezent gjatë tërë historisë së
njerëzimit. Krishterimi që nga fillimi i ka afirmuar idetë e barazisë, mëshirës,
tolerancës, dashurisë ndaj njeriut. Me këto vlera arriti ta përvetësonte vegjëlinë,
derisa nuk i lëkundi themelet e degjeneruara të Perandorisë Romake, derisa nuk
arriti ta poshtërojë arrogancën e mbretërve dhe pushtetmbajtësve të ndryshëm. Në
shekullin e 5-të, në kohën e perandorit Konstandin ndodhi kthesa që mund të quhet
fundamentalizimi i parë i shtetit: perandoria romake kristianizohet, shteti dorëzohet
para vlerave të njëmendta kristiane. Mirëpo kjo ishte vetëm pikënisja, sepse
elementë protofashistë nuk dorëzoheshin, jo vetëm si individë, por edhe si traditë
epike që buronte nga sistemi i vlerave helenike ku himnizoheshin heronjtë.
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Lufta, konflikti mes elementit religjioz human dhe atij protofashist luftarak në
fazat e mëvonshme u harmonizua me një pakt të heshtur. Lufta nuk u lejua brenda
elementëve të një sistemi, por u lejua kundër elementëve të sistemeve të tjera,
kundër jokrishterëve dhe krijesave të djallëzuara. Në kohën e këtij pakti të
vendosur mes elementëve militaristë dhe religjiozë lindin kryqëzatat dhe
inkuizicioni. Paraprakisht, Shën Augustini, në veprën e tij “Shteti i perëndisë” e
legalizoi dihotominë, pra ndarjen në mes të qiellit dhe tokës, mbretit dhe papës,
materies dhe shpirtit etj. Tradita evropiane është ndërtuar mbi këtë pakt. Prandaj,
tradita evropiane nuk mund të reduktohet vetëm në atë kristiane, por edhe në atë
helenike. Vetë krishterizmi, nga ana tjetër nga helenizmi huazoi metafizikën, që
nuk ekziston fare në traditën judaike.
Identiteti i shqiptarëve
Filozofi i njohur austro-amerikan Erich Fromm në librin e tij “Të kesh dhe të
jesh” shtron një pyetje provokative: “A u kristianizua vallë Evropa?” Në vazhdim
të kësaj pyetje ai konstaton se “me gjithë përgjigjet pozitive, analiza më e afërt
tregon se konvertimi i Evropës në krishterizëm ishte i rrejshëm dhe se në rastin më
të mirë mund të flitet për krishterizim të pjesshëm, prej shekullit 12-të deri në atë
16-të dhe se para dhe pas kësaj periudhe konvertimi ka qenë vetëm ideologji, pak a
shumë një nënshtrim ndaj kishës“.
Gjatë kësaj periudhe kisha u përpoq t’i zbatojë parimet kristiane që kishin të
bënin me pronën, çmimet, ndihmën ndaj të varfërve etj. Frommi, në vazhdim të
analizës së tij konstaton se heroi kristian ishte martiri, ngaqë në atë periudhë,
ngjashëm si në traditën judaike, qëllimi më sublim ishte flijimi i jetës për Zotin, ose
për të afërmin. Martiri është koncept diametralisht i kundërt me heroin pagan, që
buron nga tradita helene apo gjermane. Qëllimi i heroit është pushtimi, fitorja,
destruksioni, plaçkitja, krenaria, pushteti, fama… Heroi pagan me endje vdes në
fushën e betejës. Iliada e Homerit e glorifikon këtë tipar të heroit. Aktualisht ky
koncept i heroit vazhdon të glorifikohet në traditën e re evropiane, në lojërat
olimpike. Nga ana tjetër në kulturën kristiane vendin e lojërave olimpike e zënë
tablotë e vuajtjeve të Jezu Krishtit.
Religjionet nuk e nxisin konfliktin
Aktualisht brenda Unionit Evropian, por edhe në vetë opinionin evropian
zhvillohet polemikë e re lidhur më çështjen e kushtetutës. Vatikani insiston që në
preambulë të përmendet se tradita evropiane buron nga tradita kristiane, ndërkaq
politikanët aktualë, mbase si pinjollë, si vazhdues të asaj tradite që glorifikon
heroin olimpik, e refuzojnë këtë. Krishterimi, megjithatë nuk arriti ta krishterizojë
në tërësi Evropën, ashtu si arriti ajo ta evropianizojë plotësisht atë. Analiza të
këtilla kritike mund të bëhen edhe lidhur me temën e islamizimit të shteteve arabe.
Dilemat, mbase do të ishin edhe më të mëdha. Krishterimi gjatë gjithë historisë
është përpjekur ta qetësojë herë me sukses dhe herë jo atë tipar militarist
protofashist, që është imanent për qenien njerëzore.
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Nga këto që thamë më lart mund të nxjerrim përfundimin se këto çështje nuk
mund të kategorizohen në mënyrë rigjide, bardhë e zi, ashtu si veprojnë disa duke
lexuar përciptazi, apo duke keqkuptuar traktatin politiko-filozofik të Hantingtonit.
Religjionet nuk e nxisin konfliktin, popujt nuk janë kristianizuar apo islamizuar
deri në fund, agnosticizmi është po aq i thellë sa besimi. Krishterimi, islamizmi dhe
judaizmi nuk janë unike në vetvete, ashtu si mund të kuptohet nga këto teori që i
thjeshtëzojnë këto fenomene. Fundamentalizmi është tendencë imanente për çdo
religjion. Pse atëherë në opinion krijohet aq shumë bujë rreth fundamentalizmit
islamik? Nga urrejtja, nga projektet e fshehura kolonizuese, nga shpifjet për të
bartur vëmendjen opinionit nga problemet reale në ato propaganduese, nga
projektet konspirative apo nga rreziku real? Mendoj se përgjigja duhet kërkuar diku
tjetër, te vonesa historike. Krishterimi që nga koha e perandorit Konstantin e deri te
ndarja definitive mes shtetit dhe kishës, tentonte ta fundamentalizojë shoqërinë,
duke imponuar konceptet e veta për të gjitha marrëdhëniet brenda shoqërisë.
Pas shumë luftërave, konflikteve, grindjeve dhe rivalitetit që shfaqej në forma
të ndryshme, u arrit deri te konstatimi për ndarje të roleve, të pushteteve, pra deri te
konceptet laike, sekulare. Këto procese që dikur patën ndodhur në hapësira të
krishtera, tani kanë filluar të shfaqen në mënyrë të ngjashme edhe në hapësirat ku
vepron faktori islamik. Edhe pse të vetëdijshëm se analogjitë nuk mund të
pretendojnë në saktësi të plotë, megjithatë për hir të pasqyrimit sa më të qartë të
këtyre proceseve konfuze dhe të mistifikuara, do të thoshim se homeinizmi është
një variant islamik i konstantinizmit. Nga ana tjetër, reagimi i ashpër i vehabistëve
kundër idhujve, simboleve, kulteve dhe pandanizmit (shirkut) na duket një jehonë e
vonuar e variantit të luftës së Moisiut (h. Musës) kundër idhujtarisë. Kur u kthye
nga Sinaji, Moisiu bëri një veprim të thuash blasfemik kur i theu pllakat ku ishin
shkruar 10 urdhëresat, të cilat populli kishte filluar t’i adhurojë si idhuj. Mbahet
mend porosia e tij dhënë popullit izraelit “mos ngrini për vete zotër të metaltë“.
Shumë shekuj më vonë vehabistët u ngritën kundër simboleve dhe idhujve.
Aksionet e para të tyre ishin thyerjet e pllakave të varrezave që shërbenin si idhuj të
rinj.
Projektet e kamufluara
Sot në botën islame ringjallen konfrontimet e kamotshme, vazhdojnë të
ripërtërihen antagonizmat e ndryshëm, që nuk do të paraqitnin kurrfarë rreziku për
botën, po të ishin shfaqur në një periudhë tjetër. Materiali i këtyre antagonizmave
nuk është aspak i shenjtë, por banal. Zoti, pejgamberi, vlerat dhe konceptet e
ndryshme islame përdoren si mjete për legjitimim dhe delegjitimim. Sot, në kohën
e globalizmit këto fërkime, këto konflikte marrin përmasa planetare, kështu që
rikthimin e botës islamike në mosmarrëveshjet e vjetra e ndiejmë edhe ne nëpër
xhamitë tona. Ka filluar ndarja e xhemateve dhe e xhamive, madje edhe në
Shqipërinë laike deri në fund, në varësi nga proviniencat e ndryshme politikofetare, të sjella nga bota islame. Këto valë, këto dilema, këto mosmarrëveshje
dalëngadalë, si rrathë të koncentruar kanë filluar t’i rrezatojnë edhe hapësirat tona.
Cilat janë karakteristikat kryesore të këtyre projekteve politike, që shfaqen të
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kamufluara në petkun e islamit? Në radhë të parë veçohet tendenca që formacionet
shoqërore në vendet islamike të ndërtohen kryekëput sipas parimeve islamike, së
dyti, duke mos ikur edhe nga dhuna tentohet që një opsion, ndër shumë të tjerë të
paraqitet si i vetmi dhe i pakontestueshmi dhe së treti sforcohet politika antioksidentale.
Historia e njerëzimit nuk njeh asnjë formacion shoqëror të suksesshëm, të
ngritur mbi parimet teokratike. Nëse analizohet historia e popujve në hemisferën
perëndimore, grindjet e vazhdueshme të mbretërve me klerikët, mund të
konstatohet se edhe në hapësirat islamike do të përsëriten të njëjtat variante.
Paraqitja e botës dhe fesë islame si një amalgamë unike është një gënjeshtër e
pastër. Pasqyrën më reale të konfrontimeve teologjike dhe shoqërore në botën
islame e paraqet Henri Laoust në librin e tij “Përçarjet në Islam“. Duke folur për
zanafillën e përçarjeve, ai citon se edhe vetë kumtuesi Muhamed ka të ngjarë se ka
qenë viktimë e helmimit, pasi që ka pushtuar oazën judaike, Haiber. Në vend të tij,
si kalif, në mënyrë jo legjitime vendoset Abu Bekiri (632-634). Gjatë kalifatit të tij,
Abu Bekiri në mënyrë shumë arrogante i mënjanon kundërshtarët e tij potencialë,
kështu që shiitët, sot e kësaj dite nuk ia falin atij që nuk ia dha oazën Fedek
Fatimes, bijës së kumtuesit Muhamed dhe gruas së Aliut. Ai me këtë politikë nuk
qëndroi gjatë kohë dhe u desh, që kalifatin t’ia dorëzojë Umarit (634-644).
Në fund të dhjetë viteve të kalifatit të tij, atë e theri me thikë një qytetar i
Basrës, që nuk ishte i kënaqur me qeverisjen e tij. Atë e zëvendësoi në postin e
kalifatit, Uthmani (ose Othmani apo Osmani), i cili njihet si kalifi që arriti të
përfundojë recensionin e Kur’anit, me çka shiitët mbetën shumë të pakënaqur. Për
shkak të interesave të ndryshme fisnore Uthmanin, e mbyllur në shtëpi, në vitin 656
e vret një grup komplotistësh, të udhëhequr nga Abi Bakri, i biri i kalifit të parë.
Atë e zëvendëson Aliu, i cili pretendonte të bëhej kalifi i parë. Gjatë kalifatit të tij
sërish shfaqen kontradiktat fisnore, kështu që edhe ai në xhaminë e Kufës pëson të
njëjtin fat dhe vritet nga dora e një harrixhiti, me emrin Abdurrahman Ibn Mullgam
e kështu me radhë. Këto konflikte fisnore arabe patën implikime edhe në religjion,
duke shkaktuar shfaqjen e shumë sekteve, shkollave juridike që ringjallen sot, për
t’i fituar betejat e humbura dikur.
Vetë kumtuesi Muhamed, sipas një hadithi, ka parashikuar që myslimanët pas
vdekjes së tij do të ndahen në 73 grupe, ashtu si paraprakisht izraelitët në 71 dhe të
krishterët në 72. Këto sekte dhe rryma në vete nuk kanë asgjë hyjnore, por interesa
banale politike. Përmenda këto ndasi për shkak të analizës së vërtetë të fenomenit
të unitetit brenda përbrenda faktorit islamik. Islami i ndarë në sekte dhe shkolla të
ndryshme, në sunnit, shiit, mutezilist, zeitist, ismalizist, imamizist, esharizist,
imamist etj., sot përmes një propagande të shfrenuar globalizuese paraqitet si
fenomen unik. Televizioni Al-Xhezaira, në vazhdë të këtij koncepti iluzor të
unitetit, për t’i gëzuar të gjithë myslimanët e botës kumton se Bin Ladeni dhe
Mulla Omari qenkan gjallë e shëndoshë. Këto variante të unitetit janë kopje
primitive të origjinalit perëndimor, që shkaktojnë tragjedi planetare: “Një popull,
një shtet, një prijës” (“Ein folk, ein reich, ein fuhrer“).
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Banalizimi i islamit
Opsioni i unitetit islamik plasohet kryesisht në territoret, ku popujt e besimit
islam bashkëjetojnë me popujt e besimeve të tjera të krishtere. Qëllimi i kësaj
propagande është krijimi i unitetit politik mbi baza të anti-krishterizmit. Faza e parë
e kësaj politike është polarizimi armiqësor në mes të krishterimit dhe islamit. Ky
projekt, pra në thelb është politik dhe nuk buron fare nga librat e shenjtë. Bartësit e
këtij polarizimi artificial, bartësit e ndërtimit të këtij relacioni armiqësor punojnë në
krijimin e simboleve dhe kodeve dalluese mes myslimanëve dhe të krishterëve. Ata
nuk merren shumë me thellimin e diskurseve teologjike, por merren me formën e
jashtme që duhet në mënyrë vizuale të shfaqë dallimin perceptiv mes pjesëtarëve të
besimeve të ndryshme. Pra, jo pa qëllim i jepet një rëndësi fataliste veshjes së
burrave dhe grave, duke reduktuar në këtë mënyrë besimin islam në një detaj banal.
Njëri nga teologët më të njohur islamikë, Imam Gazaliu, i ndërgjegjësuar për
efektet negative të këtyre ideve profane për vetë fenë islame dhe njeriun në
përgjithësi, thotë: “një individ ose një grup mund të thuhet se është ose nuk është
brenda kornizave të besimit islam në varësi nga respektimi i tre principeve bazike
të islamit:
1- Tef Hidi (monoteizmi, besimi në një Zot, në All’ahun xhelushan;
2- Nubuvvedi, besimi se Zoti, All’ahu, prej fillimit ka komunikuar më njerëzit
përmes kumtuesve, pejgamberëve, Muhamedi cilësohet si i fundit;
3- Meada, besimi në jetën postmorte, ku njeriu shpagohet për veprat e bëra
gjatë jetës së tij.
Ai, duke i ikur banalizimit të islamit thotë qartë se respektimi i këtyre tre
parimeve e ndan myslimanin nga jomyslimani. Madje, ai lejon që njerëzit mund të
jenë të lirë të perceptojnë në mënyra të ndryshme edhe vetë Zotin. Ai në mënyrë të
urtë dhe të thellë e ndan besimin e vërtetë nga shfaqjet teatrale të religjionit. Në
kuadër të këtij koncepti të pastër teologjik bëhet i mundshëm komunikimi
produktiv ndërfetar dhe thellimi i besimit.
Në vazhdën e këtyre përsiatjeve mund të thuhet se çdo religjion, pra dhe islami
është një koncept i përbërë nga shumë elementë. Disa prej tyre janë konstantë, me
rëndësi të dorës së parë dhe disa të tjerë të ndryshueshëm, në varësi nga konteksti
shoqëror dhe historik. Islamizmi në vete ngërthen të paktën katër dimensione
kryesore:
1- Teologjik, i dhënë sipas skemës së Imam Gazaliut, që e përkufizon brumin e
pandryshueshëm të besimit islam, obligues për të gjithë;
2- Qytetërues, që është i përbërë nga elementët e përbashkët të shumë
kulturave, që janë elementë në kuadër të një sistemi të përbashkët vlerash, të një
qytetërimi;
3- Nacional, në varësi nga kultura përkatëse, arabe, iraniane, turke, pakistaneze etj;
4- Social, rregullimi i shoqërisë mbi parimet e sheriatit. (pra, diktaturë –
shënimi im AÇ)
Elementet teologjike janë të pandryshueshme dhe obligative për të gjithë, ato
me dallime të vogla janë identike me religjionet e ndryshme monoteiste. Fundja
bëhet fjalë për një Zot. Problemi shfaqet kur feja shndërrohet në përçues, në
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medium përmes së cilit infiltrohen vlerat e qytetërimeve, kulturave dhe shoqërive të
ndryshme ku dikur janë zhvilluar betejat e papërfunduara politike. Bartja e këtyre
konflikteve politike të shfaqura në kontekstet të tjera, shoqërore, arabe, turke,
iraniane etj., në kontekstin shqiptar është i panevojshëm dhe fatal për ardhmërinë e
popullit shqiptar, i formuar brenda sistemit të vlerave të qytetërimit perëndimor.
Përmes mediumit religjioz barten vlera, ngjarje, personazhe, botëkuptime të huaja
dhe nga aspekti religjioz irelevante.
(Për shoqërinë shqiptare evropiane, është primitivizëm referenca për tek
kultura primitive e ideologjia beduine-arabe, është vetë-vrasje sociale – shënimi
im AÇ.)
Mekanizmi i fetishizimit
Pikërisht, për shkak të këtyre elementeve kulturore, që s’i takojnë dogmës
fetare edhe vetë krishterimi që praktikohet në botën arabe, ka shumë elemente
formale që e dallojnë atë nga krishterimi evropian. Së këndejmi duhet të mbrohet e
drejta për dallime në aspektin e formës, në mes të myslimanëve evropianë dhe atyre
aziatikë, natyrisht pa dëmtuar përmbajtjen. Te lëvizjet fundamentaliste islamike
shihet edhe një tendencë tjetër që përkon me vonesën historike: totatilarizmi. Sipas
kësaj mendësie, myslimani duhet të jetë tërësisht mysliman, në çdo kohë dhe në
çdo ambient, identik me myslimanët e tjerë dhe të dallohet tërësisht nga
jomyslimanët. Prandaj, ata i japin rëndësi formës, duke lënë anash përmbajtjen.
Nëse ky vizion do t’i imponohet popullit shqiptar, ashtu si bëhen përpjekje
atëherë brenda nesh do të startojë të veprojë mekanizmi i fetishizimit të dallimeve
të vogla. Këtë fenomen të rrezikshëm i nxitur nga konceptet politike nuk e
dallojnë disa intelektualë që flasin dhe afirmojnë idenë e shumësisë së
identiteteve kulturore dhe fetare. Ata mbrojnë tezën e ekzistimit të identitetit
islamik të shqiptarëve, duke mos qenë të vetëdijshëm se në këtë mënyrë bëhen
avoketër të fragmentarizimit të qenies shqiptare dhe, pse jo të konflikteve të
ardhshme, brenda përbrenda korpusit shqiptar. Shikuar nga aspekti teologjik,
nëse lejohet që religjioni të jetë përcaktues i identitetit kombëtar, atëherë do të
përurojmë parcializimin e idesë religjioze, që në thelb është ide dhe mision
universal. Në vend që të rrezatojë vlera universale, religjioni do të shndërrohet në
institucion që rrezaton vlera parciale. Ky fenomen ndodhi në Bosnje. Kisha
ortodokse e la mënjanë Zotin dhe vlerat universale, që burojnë nga ai dhe ndërtoi
apologjinë e dënimit të të tjerëve në emër të Zotit, realisht në emër të interesave
parciale nacionale.
Kisha Ortodokse Serbe u vu në shërbim të politikës së Millosheviqit,
përkatësisht të një koncepti aspak universal, por thjeshtë segregues, hegjemonist,
parcial dhe politik. Dekadenca ose thënë më qartë zëvendësimi i vizionit universal
me atë parcial përfundon me errësimin e mendjes dhe transformimin e religjionit në
ideologji. Kisha Ortodokse Serbe ia ktheu shpinën Millosheviqit, jo për shkak se ai
bënte krime, por për faktin se ai nuk arriti të realizojë projektin parcial nacionalist
serb. Transformimin e religjionit në ideologji në mënyrë gjeniale e ka konstatuar
filozofi i dalluar Erich Fromm në librin tij “Të kesh ose të jesh“. Sipas tij, nëse
dikush respekton forcën derisa predikon religjionin e dashurisë, religjioni i forcës
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është religjioni i tij sekret, ndërkaq i ashtuquajturi religjion zyrtar, bie fjala
krishterimi është vetëm një ideologji.
Ta konkretizojmë më tej këtë vrojtim gjenial të Fromm-it: nëse dikush
intimisht e adhuron një grup njerëzish dhe i urren të tjerët, ndërsa publikisht flet për
Zotin, ai religjionin e shndërron në ideologji. Serbët, në fund të kësaj dalldisjeje
blasfemike pohonin me bindje se Zoti flet serbisht, pra eksluzivisht është i tyre.
Kishën e Jezuit klerikët filluan ta quajnë “svetosavska” (i Shën Savës, i njohur nga
shfarosja e bogumillëve të Bosnjës). Ngjashëm veprojnë edhe disa hoxhallarë
shqiptarë. Ata duke mistifikuar, hyjnizuar gjuhën arabe predikojnë përdorimin e
përshëndetjes “sealamu-alejkum” në vend të “Tungjatjetës” shqiptare, me
argumentim se qenka më kuptimplote dhe më e afërt për Zotin. Hyrja e religjionit,
që vetvetiu rrezaton vlera universale, në kallëpin nacional, pra parcial e
instrumentalizon atë në misionet krejtësisht jo religjioze, duke e shndërruar në
ideologji ekstremiste. Këto ideologji janë radikale ngaqë thirren në Zot dhe krimet i
bëjnë në emër të tij, si në Nju Jork, më 11 shtator 2001.
(Në lidhje me dashurinë, Frojdi sqaron se njeriu është produkt i dashurisë së
tij dhe përpiqet të identifikohet me objektin e dashurisë. Prandaj ata shqiptarë që
duan turkun e islamin, duan edhe Muhamedin, e përpiqen të bëhen si ai, me
mjekër e me pantallona mbi kërcirin e këmbës, pra të arabizohen e beduinizohen
nga dashuria e madhe e nënshtrimi para Muhamedit, e jo të evropianizohen, e
kjo ka qenë dhe është rrënuese për kombin shqiptar dhe identitetin e tij, pasi ka
shqiptarë që mbahen për turq, ashtu siç ka patur e ka edhe shqiptarë të krishterë,
që kanë humbur si shumë ortodoksë në Greqi, Maqedoni, Serbi e Mal të Zi… –
shënimi im AÇ)
Përçarjet, skizmat, sektarizimet…
Spikatja e rolit të religjionit në ndërtim të identitetit kombëtar, jo vetëm
që është kundër interesit kombëtar të popujve që janë të ndarë në shumë
besime, por edhe kundër natyrës universale të religjionit. Argumenti tjetër
kundër idesë së ndërtimit të identitetit kombëtar mbi parime religjioze është
përfundimi absurd i qasjes së këtillë. Sipas kësaj logjike, në botë do të ekzistonin
aq kombe sa edhe religjione. Përçarjet, skizmat, sektarizimet janë fenomene që
shfaqen në sistemet totalitare, qofshin ato me premisa religjioze apo politike.
Diversiteti është forcë dhe faktor i pamposhtur, që gjatë procesit të tërësishëm
historik ndikon në rrënimin e totalitarizmave. Ilirët, arbrit rrjedhimisht edhe
shqiptarët, kanë qenë të përfshirë në këto procese globale determinuese,
religjioze, politike etj. pa dëshirën e tyre.
Nga aspekti shkencor është guxim të pohohet se shqiptarët kanë pasur reagim
programatik, harmonik gjatë gjithë këtyre shekujve, por nga ana tjetër është një
rastësi e mrekullueshme që dëshmon, se gjatë proceseve ndarëse iliro-shqiptarët
janë përpjekur të formojnë sintezën e re. Meqë këto ndarje kanë pasur efekte
shkatërruese për qenien e tyre, ka të ngjarë që ata janë përpjekur që të amortizojnë
këto efekte, duke propozuar variante pajtuese. Në fillim të shfaqjes së krishterimit,
të atij apostolik që u pranua nga ilirët e lashtë u shfaq kriza e parë, në mes të
paganizmit dhe krishterimit. Në atë kohë ilirët e gjetën formulën pajtuese duke
futur shumë kremte pagane ilire, si pjesë përbërëse e religjionit të ri, duke ruajtur
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në këtë mënyrë kontiunitetin me të kaluarën, me çka u lehtësua përqafimi i së resë.
Kur u shfaq kriza në mes të krishterimit dhe perandorisë romake, pajtimi u arrit me
krishterimin e perandorisë romake. Këtë e bëri në vitin 325 perandori Konstantin
me prejardhje ilire.
Kur u shfaq skizma e parë mes kishës lindore dhe asaj perëndimore, që i ndante
tokat iliro-shqiptare, ata u përpoqën që të vendosin ura komunikimi mes dy
blloqeve, duke filluar prej Koncilit të parë deri te angazhimet e Patriarkut të Kishës
Ortodokse me seli në Stamboll, arvanitit Atenagora dhe angazhimeve të vetë Nënë
Terezës. Këtu nuk duhet të harrojmë ilirin nga Dalmacia, Shën Jeronimin, i cili i
pari e përktheu Biblën në gjuhën latine në shekullin e IV, si dhe perandorin
Justinian, i cili duke i parë çarjet e para dhe të pandalshme në mes të perandorisë
lindore dhe asaj perëndimore romake, rrjedhimisht në mes të kishës ortodokse dhe
asaj katolike, tentoi të gjejë zgjidhje në formulën e tretë, duke bërë përpjekje për
mëkëmbje të Kishës ilirike mbi baza të krishterimit apostolik. Pra, shqiptarët
gjithmonë kanë luajtur një rol ekumenik në fushën e religjionit, duke filluar nga
Koncili i I i përgjithshëm i Kishës (v.325) e deri në ditët e sotme, ku shqiptarët
bëjnë çmos, jo vetëm për pajtimin e dy kishave krishtere, por edhe në mes të
krishterimit dhe islamit.
Të përkujtojmë se në Koncilin e I, për herë të parë u takuan përfaqësuesit e
gjithë botës krishtere, ku rol të rëndësishëm luajtën, jo vetëm numerikisht por dhe
në aspektin programatik priftërinjtë e Ilirikumit, duke u përpjekur që të evitohen
keqkuptimet lidhur me natyrën e Zotit, natyrën e Krishtit, me dilemat rreth Trinisë
së shenjtë dhe konsubstancialitetit të Krishtit. Në këtë fazë, kur ndërtoheshin bazat
e religjionit të ri, krishterimit roli i ilirëve ishte shumë i madh, në krahasim me
rolin popujve të sotëm krishterë, gjermanëve, anglezëve, francezëve,
skandinavezëve, sllavëve etj. Që nga fillimi i krishterimit e deri më sot, shqiptarët
kanë luajtur një rol bashkues, jo vetëm me përkrahjen e iniciativave ekumenike, por
edhe me iniciativa vetjake. Janë të ditura përpjekjet e Perandorit Junstinian të I
(527-563), të Koncilit Ekumenik të Firencës (v.1445), Pjetër Bogdanit, Patrikut
Atenagora, i cili erdhi në Romë gjatë pontifikatit të Papës Palit VI, por gjithashtu
roli i shqiptarëve në botën islame, ndonëse jo në fazën e vënies së themeleve, por
në fazën e mbi ndërtimit.
Shqiptarët në këtë periudhë historike ishin bartës të vlerave dhe të standardeve
perëndimore në Perandorinë Otomane në fushën e politikës (politika oksidentale e
guvernatorit të Egjiptit, M e h m e t (arabisht Muhamed) Ali Pashës, i cili, krahas
vendosjes së standardeve perëndimore në qeverisje dhe në shoqëri, zhvilloi beteja
të suksesshme kundër vehabistëve intolerantë dhe fisit të saudëve, të cilët, nën
ndikimin e anglezëve, e shfrytëzonin këtë lëvizje fetare për të marrë pushtetin, roli i
Pashko Vasës në themelimin e Libanit multikonfesional etj.), kulturë (shkrimet e
para në prozë, vepra të para dramaturgjike, enciklopedi, pikturë etj.), shkencë etj.
Këto energji pajtimtare do të vazhdojnë të veprojnë edhe në kohërat moderne.
Duke mbajtur vetveten larg nga këto përçarje, ata do të gjejnë mënyra për të ofruar
formulën e pajtimit edhe në mes të krishterimit dhe islamit. Vetëm në qenien e
shqiptarit, në kodin e tyre kulturor këto kontradikta funksionojnë pa fërkim…
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HAKIF BAJRAMI

HISTORIOGRAFIA SERBE NDAJ ÇËSHTJES SË
KOSOVËS (SHQIPTARËVE) 1908-1914
Vilajeti i Kosovës i kishte 32 900 kilometra katrorë; Vilajeti i Manastirit i
kishte 28 500 kilometra katrorë; Vilajeti i Janinës i kishte 17 900 kilometra katror
dhe Vilajeti i Shkodrës i kishte 10 800 kilometra katror. Në këto vilajete duke e
llogaritur edhe një pjesë të Vilajetit të Selanikut, synohej të ndërtohet Shqipëria
etnike dhe linguistike, ashtu si ishte projektuar në Hartën e Institutit etnografik të
Berlinit më 1876. Shumica absolute e popullsisë në këto vilajete ishte shqiptare,
prandaj edhe shteti ku do të ndërtohej duhej të quhej Shqipëri. Mbi këtë projekt të
rilindësve do të vërsulet e tërë propaganda politike dhe forca ushtarake e shteteve
ballkanike, e quajtur Aleanca ballkanike, nën dirigjimin e Rusisë, Francës dhe
Anglisë, por edhe me aprovimin e Italisë, Gjermanisë dhe Austro-Hungarisë. Kjo e
fundit do të përpiqet ta krijojë një Shqipëri, por nuk pati fuqi dhe më në fund e
zbriti “pazarin” duke i mbrojtur vetëm veçoritë religjioze katolike me çmim të
luftës.
Historiografia serbe në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX ishte
e ndarë në dy shkolla diametralisht të kundërta. Shkolla që përkrahej nga shteti,
kisha dhe institucionet që përfaqëson terrorin shtetëror duke u bazuar në mitologji,
nacionalizëm dhe kleptomani juridike, kishin shënuar një rezultat bukur të lartë në
përhapjen e rrenave të tyre. Kjo shkollë e kishte për detyrë religjioze dhe politike
që të thurë “të vërteta” pa asnjë mbulesë faktike. Këtë shollë në nivel institucional e
kultivonte me të gjitha benificionet shtetërore dhe kishtare profesor Panta
Sreçkoviq. Ky person e drejtoi Katedrën e historisë në Beograd gati tërë gjysmën e
dytë të shekullit XIX-të. Panta Sreçkoviq e përkrahte idenë që e vërteta historike
duhet të ketë jo vetëm qëllimin e pastër shkencor, por aty “ku është nevoja” të
dominojë “realiteti” mitologjik nacionalist. Ky përfaqësues i këtij drejtimi
parafashist serb ishte aq i ngarkuar me shovinizëm sa që për ta realizuar qëllimin e
tij dhe atyre që u shërbente, theksonte se nuk duhet zgjedhur mjetet për ta bërë këtë
shkollë realitet. Kjo shkollë militante populiste dhe folklorike i ka sjellë kombit
serb shumë të këqija gjatë dy shekujve të fundit, në shumë fusha të jetës. Ka
ndodhë kjo e keqe sepse me dekada të tëra janë edukuar gjenerata historianësh sa
që shumë vështirë është edhe sot t`ua ndalësh hovin edhe pse në këtë pozicion ka
mbetur e palëkundur vetëm kisha dhe disa historinë shovinist që në numër nuk janë
të pakët. Politika, disi në dy dekadat e fundit është “këndellë”, por vetëm për
përdorim të jashtëm politik dhe diplomatike. Me gjithë këtë akademiku Rade
Mihalliq duke u bazuar në argumente arkivore është kah e kthen këtë shkollë
shoviniste në ish- binarët e shkollës Illarion Ruvarcit, që la gjurmë se si duhet
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shkruaj historian i mirëfilltë. 1. Për këtë çështje është konsultur sidomos studimi
i Ferdo Shishiq, Për zhvillimin e historiografisë jugosllave, nga viti 1919.
Pikëpamja e shëndoshë shkencore historike n`anën tjetër kultivohej me
përkushtim të plotë nga historiani Illarion Ruvarac së bashku me Luba
Kovaçeviqin. Mbi mësimet e tyre objektive të bazuara në argumente Stojan
Novakoviq, Luba Stanojeviq, Mihajllo Gavrilloviq, Sllobodan Jovanoviq, Nikolla
Radonjiq, K. Jireçek, M. Tomiq, Jovan Radonjiq, Vlladimir Qoroviq e deri te Sima
Qirkoviq dhe Rade Mihallçiq, do të përkrahin shkollën racionaliste të bazuar në
fakte historike duke krijuar gjithmonë qasje shkencore argumentuese për çdo
ndodhi në lëmin e historisë e që ka ndikuar fuqishëm në rrjedhat e saj. Kjo shkollë,
duhet ta pranojmë se e ka ngritur historiografinë serbe, në nivel të lartë jo vetëm në
Evropë. Së këndejmi ASHA e Serbisë e ka krijuar njëfarë fame kudo vetëm falë
shkrimeve të tyre, sepse në shkallë të lartë kanë qenë seriozë dhe racional, duke iu
referuar fakteve e jo imagjinatës dhe miteve mesjetare që i kanë thurë kallogjerët
për nevoja të tyre eutanaziste. 2.Të kuptohemi, më i zëshmi nga kjo shkollë pas
Illarion Ruvarcit edhe pse me disa ngarkesa ideologjike, që nuk janë të formatit
shovinist, por nga këndi i nacionalizmit mund të pranohen, është padyshim
historiani (jurist) Sllobodan Jovanoviq, me ide ultra të djathta, por brutalisht i
sinqertë. Po e them këtë, sepse ky historian, jo pa disa ngarkesa sociologjike dhe
ideologjike, do të mbetet gjithmonë shumë larg nga njëfarë normativizmi prej të
cilit vuajnë “këndshëm” disa historian të formatit të tillë, duke ngritur fuqinë e
shtetit dhe të politikës mbi normalen e lejuar shkencore. Ky degradim i këtij soji
historiani, historikisht shihet se ka ardhur në shprehje sepse është marrë shumë me
publicistikë, dhe aty redaktorët e shumtë ia kanë “dredhuar” kuptimet
përmbajtjesore. Për këtë arsye Sllobodan Jovanoviqi, duhet të lexohet në origjinal e
jo nëpër gazeta, sepse atje nuk është ai i vërteti. Sikur që nuk është ai i vërteti kur
filloi të merret me politikë, duke e mbështet Drazha Mihajloviqin, qëndrim ky që
nuk ishte i tij, po i imponuar nga Forin Ofisi i Londrës.3. Këtë do ta sulmojnë
titistët jo pse nuk dinte histori dhe politikë shoviniste antishqiptare, por pse nuk
ishte me ta e t` u ndihmojë në realizimin e Planit serbian “Depërtimi në det 1881”,
të cilin e realizoi Tito-Rankoviq më 1944/45. Këtë planë vetëm në saje të fitores së
LNÇ-ës në Shqipëri, shqiptarizmi i hodhi në humnerë. Po e them këtë sepse
Jugosllavia titiste i ka thurë shumë plane për ta shfarosë Kosovën, për ta
deshtetëzuar Shqipërinë, sidomos gjatë viteve 1949-1956. Pas kësaj kohe, titistët do
të mbesin me gishta në gojë. Faktet flasin vet sepse shqiptarizmi më nuk mundtë
bëhej kusur pazari as me turkun, as me grekun, as me bullgarin. Shqiptarizmi e
kishte ngritur nivelin e çështjes kombëtare në një lartësi të duhur për të marshuar
më tutje në përforcime të reja kombëtare. Tani (2017) e tutje duhet të programojnë
një Federatë shtetesh shqiptare, jo duke i zëvendësuar tezat e Rilindësve, por duke
e forcuar programin e Sami Frashërit, realitetin se më 28 XI 1912 në Vlorë u
shpallë Pavarësia e Shqipërisë e jo “pavarësia e Shqipërisë Bregdetare”.
Përfaqësuesit shqiptarë që ishin në Vlorë tregojnë se ku ishte synimi, por vendimet
e Londrës (1913) tregojnë se cilat ishin pazaret dhe plagët që do të na i lënë në
organizëm ato pazare evropiane.
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Së pari, do të përkujtojë Vlladimir Dedier, më 1990 se Sllobodan Jovanoviq
nuk vuante nga normativizmi si çështje e vetme e jetës juridike shtetërore. Së dyti,
Sllobodan Jovanoviq e heton i pari sidomos më 1877-1903 terrorin shtetëror në
Serbi, ndaj atyre që nuk janë serb. Së treti, Sllobodan Jovanoviq i pari konstaton se
nga 28 VI 1881 Vjena kishte lejuar Serbinë të zgjerohet kah Kosova, me kusht që
kjo të ketë konsiderata mbi Serbinë, me një lejim që Bosnja dhe Hercegovina një
ditë të aneksohen nga Habsburgët. 4
Historiografia e Serbisë ndaj çështjes shqiptare në përgjithësi dhe ndaj
Kosovës në veçanti, metastazon ftesë publike për gjenocid shtetëror, sidomos nga
viti 1908, kur shqiptarët do të dalin hapur me kërkesë politike dhe kulturore që ta
kane një Alfabet kombëtar, duke shënuar kështu domethënien se do të luftojnë me
të gjitha mjetet në realizimin e tyre. Këto manifestime politike dhe kulturore
(gjithnjë më 1908) do të shfaqen në Kuvendin e Ferizajt ( 5-23 korrik 1908), dhe në
Kongresin e Alfabetit në nëntor 1908 në Manastir. Për t`i luftuar daljet e
shqiptarëve në skenën politike dhe kulturore, Serbia do të angazhojë çdo institucion
shtetëror dhe kishtar, duke synuar që përmes politikës imperialiste të dalë në Detin
Adriatik, kuptohet përmes okupimit të tokës shqiptare. Për këtë ide historiografia
serbe do ta përkrahë dhe do të nxisë ushtrinë, klerin dhe çdo institucion arsimor.
Serbia zyrtare do të sulmojë përbrenda Kuvendin e Ferizajt, duke kritikuar se
shqiptarët po kërkojnë kthimin e Kushtetutës turke nga viti 1876, që ishte njëra
nder ligjet më përparimtare për Rumelinë. Po serbët i frikohen kreatorit të saj sepse
(Mithat Pasha) parashikonte krijimin e një Vilajeti shqiptar, që do të ishte
Shqipëria, ashtu si e projektonin rilindësit shqiptarë.5. Në të dy shkollat, ajo që
drejtohej nga Panta Sreçkoviqi dhe ajo që drejtohej nga Illarion Ruvarci e kishin
një emërues të përbashkët. Fjala është se Shqiptarët gjithmonë do të kenë MOTIV
për luftë çlirimtare e që u mungonte përkrahja e jashtme dhe armatimi. Prandaj
lufta ekspansioniste serbe me motive të nxitura nga lartë-poshtë mbetej inferiore
ndaj luftës shqiptare, por që serbët kishin armatim të mjaftueshëm sepse e kishin
përkrahjen e gjashtë fuqive evropiane, në çdo takim ndërkombëtar (më 1878 në
Berlin, më 1913 në Londër). Këto fuqi luftën antiturke që do ta drejtonte Serbia ia
kishin atribuuar epitetin e kryqëzatës, prandaj e kishin furnizuar me armatim dhe
me oficerë profesional të nivelit të lartë. Shqiptarët n`anën tjetër ishin sjellë në
pozicion të ndrydhur edhe nga Porta edhe nga Fuqitë e Evropiane. Lufta shqiptare
ishte nominuar vetëm si amortizim për Stambollin, por jo t` i jepej karakter
çlirimtar për pavarësi dhe për krijimin e Shqipërisë Etnike. 6. Për këto probleme
është konsultur edhe Faik Konica, Një studim i pabotuar nga viti 1916, në
DASIP B. Studimi është konfiskuar nga agjentet e Nikolla Pashiqit në Brern të
Zvicrës; Nikollë Ivanaj, Studimet e mia për jetën shqiptare, shkrim i porositur
nga “Borba”, por i pabotuar!.
Historiografia serbe kishte koncepte të vijëzuara se çka të shkruaj për
shqiptarët, posaçërisht për Kosovën në mënyrë që të përgatitet tereni për ta
okupuar, për çka bekimin e kishin nga 28. VI. 1881 me Konventën sekrete AustroHungari-Serbia për 20 vjet, plus 10 pas skadimit. Është meritë e Sllobodan
Jovanoviqit, një historian jo pa ngarkesa shoviniste, por brutalisht objektiv që i pari
e publikoi këtë marrëveshje antishqiptare. Me atë Konventë, de jure Vjena e fitonte
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njëfarë protektorati mbi Serbinë deri më 1903. Por, çka fitonte Serbia. Fitonte jo
vetëm pa pengesë, por me ndihmën ushtarake dhe me municion modern ta drejtojë
Serbinë në zgjerim kah Jugu- kah Kosova, drejtë Selanikut dhe Durrësit. Ndërsa
Serbia, ishte gozhduar se nuk do ta pengojë Vjenën në aneksimin e Bosnjës dhe
Hercegovinës. Kaq ishte thellësia e pazarit Vjenë- Beograd. Këto pazare, pas vitit
1903 janë konvertuar në mbikëqyrje të Rusisë, bazuar në Marrëveshjen e Paqes së
Parisit nga viti 1856 (Pas Luftës Krimes). E thënë më drejtë, për të drejtë, pas vitit
1903 Serbia e fiton jo vetëm dinastinë e re (Karagjorgjeviqe) por edhe protektoratin
faktik të Peterburgut mbi Serbinë. Kjo do të thotë që ta kesh për aleatë Antantën
(Francë-Angli-Rusi).7 Si përfocim i këtij vështrimi është konsultur edhe
një:Analizë për politikën e Karagjorgjeviqëve pas vitit 1903, me theks të
posaçëm pse Mbreti i Serbisë 1982-1903 më tepër jetonte në Wjenë se në
Beograd. Sidomos analiza ka të bëj me gruan e Mbretit serbian i cili u vra më
1903, për t` u kthyer politika e jashtëme serbiane kah Rusia e jo kah Vjena;
Shiqqo: Tajna Konvencija izmedju Knezhevine Serije i Austro-Ugarsrke 28
VI 1881, që Serbia të zgjërohet kah Kosova, ndërsa Wjena mos të pengohet ta
aneksojë Bosnjen dhe Hercegovinën-neni 9 dhe 10.Konventa sekrete është
botuar si fototip në librin: H. Bajrami, Si e okupoi Serbia Kosovën, Prishtinë
2003. f.28; Dr F.A. Pribram, Die politischen Geheimvertage OsterreichUngrans, 1878-1914, f. 18-20.
Më 23 korrik 1908 triumfoi Revolucioni Xhonturk. Më 24 korrik 1908 sulltani
e solli Kushtetutën dhe Parlamentin në fuqi. Në këto rrethana më 5 tetor 1908
Bullgaria e shpallë pavarësinë. Më 7 tetor 1908 Austro-Hungaria e shpallë
aneksimin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Më 12 tetor 1908 Asambleja e Kretës e
shpallë bashkimin me Greqinë. Në këto rrethana shqiptarët do të organizohen për
ta sajuar Alfabetin kombëtar, sepse ishin faktorët kryesor që i sollën xhonturqit në
pushtet. Kështu nga 14 e deri më 22 nëntor 1908 në Manastir do të mbahet
Kongresi i Alfabetit Kombëtar shqiptar, për ta bërë këtë argument integrues
gjithëshqiptar. Lidhur me këtë ofensivë do të aktivizohet me të gjitha mjetet
politika pansllaviste serbe e drejtuar nga Nikolla Pashiqi, Stojan Protiqi
“Ballkanikusi” dhe shumë priftërinj të tjerë, duke e përkrahur programin
operacional (Prdor na More 1881), më qëllim që sa më shpejtë t` i përgatitë kushtet
që të dal Serbia në Detin Adriatik, gjithnjë duke i okupua tokat shqiptare.8 Analizë
për alfabetin Kombëtar shqiptar nga Vlladan Gjorgjeviqi, më 1913 ishte bërë
për nevoja interne të diplomacisë serbiane.
Çka programojnë serbët kundër alfabetit shqiptar 1909-1912?
Në dokumentet konsullore (në Shkup, Prishtinë, Prizren, Mitrovicë dhe në
Manastir ku ishin tre agjentë serb) ishte në qarkullim një udhëzim shtetëror që
shqiptarëve mos t` u lejohet me asnjë çmim ta sajojnë alfabetin kombëtar. Ja çka
thuhet aty: Ne (Serbët-HB) duhet të përdorim çdo mjet të mundshëm që shqiptarët
mos të sajojnë alfabetin kombëtar. Përçarjet që kanë ndodhë deri me tash rreth
primatit të alfabeteve duhet të stimulohen, që të mbetën në funksion të përçarjes më
të thellë. Ndërsa, përçarjet që kanë ndodhë në Kongres të Manastirit janë një
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shenjë e mirë për interesat tona kombëtare. Lidhur me këtë, duhet të sigurojmë
fakte shtesë dhe intriga të reja ordinere që ky orientim i shqiptarëve mos të ketë
sukses. Ndarja e shqiptarëve në këtë temë ishte dhe mbetet alfa dhe omega e
ndasisë së tyre në dialekte, religjione dhe krahina, që nëse mbetën kështu, nuk
paraqesin kurrfarë faktori që do të na pengojnë në synimet tona. Argumenti që na
shpie të investojmë në këtë veprimtari është ndarja e shqiptarëve në toskë dhe gegë.
Ky faktor, për kah e folmja është një lehtësi se nuk do të ketë pajtim. Nëse ndodhë
PAJTIMI, sigurisht që ky sukses i tyre është tragjik për Serbinë, për politikën tonë
drejtë Adriatikut, sepse pastaj shqiptarët do të i shtojnë ambiciet që të kanë jo
vetëm shkolla shqipe brenda Perandorisë, por edhe shtet shqiptar jashtë
kompetencave të Padishahut. E gjuha e shkruar në shkallë njësore ua lehtëson
arritjen e të gjitha qëllimeve, për të hapë shkolla, fakt ky që i zbërthen të rritën
ndjenjat nacionale, që e lindë kombin dhe shtetin e integruar. Në dokument më tej
thuhet: Nëse fiton VARIANTI i gjuhës shqipe i shkruar me germa ARABE,
atëherë të gjithë shqiptarët myslimanë e kanë vendin e sigurt në të ardhmen në
Anadoll, pas ngjarjeve që do të ndodhin në Ballkan. Me këtë alfabet do ta kemi
shumë lehtë t` i tregojmë botës se kemi të bëjmë me “Arnautë turq” dhe ashtu
duhet t` i propagandojmë. Nëse fiton varianti latin për neve (serbëve -hb) mbetet
rrezik më i madh sepse Vilajeti i Kosovës dhe ai i Shkodrës do të infektohen nga
Austria dhe Italia. Për ta paralizuar këtë orientim duhet përdorën agjentë dhe para
që të futet në variant alfabeti ynë –çirilica, sepse në atë mënyrë do të kemi shumë
pak punë për t`i bindur Fuqitë (e Mëdha evropiane-HB) se ky popull më parë ka
qenë serb dhe nëpër familje flasin serbisht, përkatësisht e ndiejnë vetën serbë. Lufta
jonë mbetët në funksion që çdo procesverbal në këto tubime, ta sigurojmë dhe ta
analizojmë me saktësi se ku shpije përpilimi i alfabetit kombëtar shqiptar. Deri me
tash, kemi të dhëna se MISET (intelektualët shqiptarë) janë të njëmendimi me disa
ndasi, ku për alfabetin arab dominon tabori nga Vilajeti i Kosovës dhe Manastirit.
Shumë ulema nga Shkupi këtë realitet e kanë mirëpritur. Prandaj, në këtë drejtim
duhet të investojmë sepse si duket këtu qëndron çelësi i përçarjes. Por ata të
Shkodrës dhe të jashtëm (nga kolonitë shqiptare) janë më largpamës dhe kështu
shndërrohen në faktor më të rrezikshëm. Në këtë drejtim ata të Jugut po vërehet se
janë më inteligjent dhe kështu sajohet një forcë që duhet të luftohet jo e ndarë, por
asgjësimi duhet të mbetet detyrë e përgjithshme, e përbashkët gjithëserbe. Shkodra
dhe Janina nuk ka shenja që do të dalin humbës, nuk do të ndahen. Prandaj Shkupi
dhe Manastiri si të pranishëm në Kongres vërehet se janë më intrigantë, më
përçarës dhe në këtë kredi duhet të nxirret dobia me fajde. Ju siguroi se nëse
investohet në përçarje ekstreme në delegatët e Shkodrës dhe në Parin e Klubit
“Bashkimi” me qendër në Manastir, atëherë Vilajeti i Kosovës dhe delegatët e
kësaj treve do të rrëzohen si kulla prej kartoni. E ne do të fitojmë shanse për popull
të konvertuar dhe toka shumë pjellore që duhet të i nacionalizojmë me sukses”. 9
Ligjërata e Vlladan Gjorgjeviqit e mbajtur në Beograd para studentëve disa herë
gjatë janar-shkurtit 1909. në DASIP. B. J. J. “Marmba” K. 1-18. Teksti është i
shkruar me dorë në alfabetin çirilicë dhe është zbuluar më 1977-hb). Pas vitit 1985
ky dokument nuk është gjetur sepse synonim ta sigurojmë pjesën shtesë!!!). “Për ta
realizuar këtë qëllim mjeti i fundit mbetet lufta”. V. Gjorgjeviq, Stojan Protiq-
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“Ballkanikus”, Srbija i Arbanshko pitanje, Beograd 1913). Kësaj propagande
shkencërisht shihet se i kanë shërbyer përpjekjet e të gjitha fuqive evropiane për të
bërë pazare me tokat dhe kombin shqiptar në baza fetare, krahinore dhe politike e
bajraktare. Në vijim shpjegohet realiteti i hidhur.
Çka i parapriu realitetit që e prezantuam?
Marrëveshja Austro Hungari- Rusi më 17 maj 1897 në pikën b. tekstualisht
përcaktonte: “Pjesa e përfshirë midis Janinës në jug dhe Liqenit të Shkodrës në
veri, me një shtrirje të mjaftueshme nga ana e lindjes, do ta formojë një shtet të
pavarur me emrin Principata e Shqipërisë, duke përjashtuar çdo sundim të huaj.
Pjesa tjetër e territorit të disponueshëm, do të ndahet në mënyrë të drejtë midis
shteteve të vogla të ndryshme të Ballkanit, që ekzistojnë sot. Me këtë ndarje, Vjena
dhe Peterburgu ruajnë të drejtën që të merren vesh në kohën e duhur. 10
Në vijim Vjena bëri Marrëveshje me Greqinë më 1903 për ndarjen e tokave
shqiptare në favor të Greqisë. Kjo Konventë sekrete është botuar më 1906 në
“Courrier des Balkans”).
Historiografia serbe e zbulon programin sekret për asgjësimin e shqiptarëve,
përmes “Programit për punë me shqiptarë”, pa datë të përpilimit, por që nga
përmbajtja del se ishte shkruar menjëherë pas Kongresit Manastirit, që do të thotë
në dhjetor 1908. Por sipas hulumtimeve tona del se ky program ishte i vijëzuar
edhe më herët, qysh më 1903, pas grusht shtetit në Beograd, nga eksponentët e
Dinastisë Karagjorgjeviqëve, me direktivë të Peterburgut. Duke u mbështetur
detaisht në politikën pansllaviste të Peterburgut, zbulojnë shkrimet e historianëve
serb, në fund të vitit 1903 do të sajohet “Direktiva për punë me shqiptarë”. Në këtë
dokument shtetëror, tekstualisht thuhet: “…Duhet me të gjitha mjetet ta
ndihmojmë luftën sa më të madhe në mes të Turqisë dhe Shqiptarëve. Lufta duhet
të bëhet aq e thellë në mënyrë që kurrë mos të mundet të përmirësohen
marrëdhëniet në mes këtyre dy palëve. Shqiptarët duhet të nxitën në luftë kundër
Turqisë, por jo vetëm nxitje por duhet përkrahën. Përkrahja duhet të shkojë deri
aty, që njëra palë të mos forcohet tej mase për ta mundur tjetrën. Është në interes
për Serbinë që pushteti turk, ndaj shqiptarëve të dobësohet deri në atë masë sa që
edhe shqiptarët mos të fitojnë çdo gjë që kërkojnë dhe për te luftojnë. Shqiptarët
me asnjë çmim nuk guxojnë ta mundin përfundimisht Turqinë, me luftën e tyre.
Posaçërisht lufta shqiptare nuk guxon të marrë karakter revolucionar. Ne duhet t` u
japim shqiptarëve ndihma. Ajo do të ishte e nevojshme për luftë kundër turqve
sidomos me këshilla, armë, municion, njerëz të përgatitur në rang oficerësh, por në
të njëjtën kohë duhet kontrolluar që mos ta shembim miqësinë me Stambollin dhe
mos t` i pengojmë së tepërmi turqit që kur të marrin hov sulmet e tyre kundër
shqiptarëve të mos i pengojmë apo ndihmojmë shqiptarët me armë që të mbrohen.
Në këtë mënyrë, Serbia do të arrijë: a). Shqiptarët dhe turqit në luftën në mes tyre
do të RRASKAPITEN, sa që këta të fundit do të ishin të dobët në luftën kundër
Serbisë dhe aleatëve të saj ballkanik. Ndërsa, shqiptarët duhet të krijojnë bindjen se
pa ndihmën tonë nuk mund të bëjnë asnjë luftë kundër turqve; b). Shqiptarët në ne
duhet të shohin MIKUN dhe mbrojtësin e vërtetë të tyre. Ashtu duhet të binden në
përgjithësi. Në këtë mënyrë, do të ruhej forca e freskët për betejën vendimtare e
cila do të bëhet e pashmangshme një ditë të afërme kundër të dy palëve (Turqve së
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pari, pastaj kundër Shqiptarëve në përgjithësi). Në këtë mënyrë, zbulojnë
historianët serbë të shkollës Ilarion Ruvarcit, Serbia do të aspirojë t`i realizojë
qëllimet veta imperialiste, që nuk do të gjejnë përkrahje në Evropë”. Kjo shkollë
do të shkojë deri atje sa që do ta zhveshë çdo programim të këtillë politik dhe
ushtarak përmes Dimitrije Tucoviqit, Kosta Novakoviqit dhe disa historianëve tjerë
që mbanin mësim në katedrën e historisë e që ishin në kundërshtim me terrorin
shtetëror që ushtrohej ndaj shqiptarëve.11.Stojan Protiq, në shkrimin:
“Istrebljenje Arnauta je moguçe samo vojniçkim putem. Prvo treba uçiniti
serbizaciju dece, posle treba zabraniti savku knjigu na njihom jeziku, zatim
zabarniti arbashko pismo po savko cenu 1912-1914”.
Kongresit të Manastirit për unisimin e Alfabetit Kombëtar, historiografia serbe
do t’i kthehet deri më 1912 disa herë në etapa ashtu si diktonte qeveria. Lidhur me
këtë ngjarje kombëtare shqiptare, profesor Panta Sreçkoviq (përkrahës i terrorit
shtetëror serb ndaj shqiptarëve) do të lexojë ligjëratën për neutralizimin e
përhapjes së Alfabetit kombëtar shqiptar para studentëve dhe pastaj para oficerëve
të lartë. Detyra e tij ishte që kjo fushatë të marrë karakter ushtarak, politik dhe
diplomatik, kishtar dhe kulturor për zgjerimin e Serbisë në Jug. Këtë paralajmërim
do ta marrin për detyrë fushate sidomos në Vilajetin e Kosovës edhe disa
bashkëpunëtorë të Jovan Cvijiqit. Kësaj fushate do t`i bashkëngjitet edhe katedra e
Osmanishtes në Kolegjin Marmara afër Stambollit. Valles antishqiptare do t`i
prijnë gati edhe të gjithë ulematë e Vilajetit Kosovës, për çka disa vite më vonë do
të marrin edhe shpërblime më 1911 nga Sulltani në Gazimastan. 12 Qënrimin e
Vlladan Gjorgjeviqit e përvetsojë dhe e përpunoi Nikolla Pashiqi për ta
dezinformuar opinonin diplomatik dhe politik në Londër më 1913.
Si që shihet Stambolli dhe Beogradi ishin vënë në të njëjtin front kundër
Alfabetit kombëtar shqiptar, për çka nuk do të lënë mjet pa përdorë, për ta
paralizuar veprimtarinë e mëtejme në përgjithësi. Kësaj fushate do t`i ngjitet edhe
Vlladan Gjorgjeviqi në shkurt të vitit 1909, me që rast do të mbajë ligjëratë para
studentëve. Aty, V. Gjorgjeviq në prani të disa historianëve do të konstatojë se:
“Shqiptarët janë racë inferiore, prandaj shteti i Serbisë në të ardhmen duhet sa më
tepër të izolohet me këtë”. Shqiptarët “janë njëfarë popullate aziatike të cilët duhet
ndjekur bashkë me osmanliun përtej Evropës. 13. Vlladan Gjorgjeviq do t`i thërras
studentët, sidomos të mjekësisë që t`i përhapin idetë e tij racore në të gjitha viset e
Serbisë kundër shqiptarëve.
Në rrafshin ekonomik dhe social Jovan Cvijiq, në vijim do të mbajë ligjëratë në
disa shkolla të Beogradit dhe në brendi të vendit në fund të vitit 1909 me theks të
posaçëm se si të luftohet kundër shqiptarëve dhe të lirohet toka e “Shën Savës
përgjithmonë nga joserbët”. Emërues i përbashkët i të gjitha ligjëratave dhe
propagandës shtetërore-kishtare ishte se “shqiptarët paraqiteshin si racë e
rrezikshme për të bashkëjetuar me ta, ose si fqinjë sepse ky popull dëshmon vetëm
të grabitë dhe plaçkitë, sepse nuk dëshiron të jetojë nga djersa e vet.” Jovan Cvijiq
do të mbajë edhe një ligjëratë në fillim të vitit 1910 për çështje informative. Në
ligjëratën që u botua si broshurë dhe u shpërnda në meset shkollore dhe ushtarake,
ku do të theksojë se: “Shqiptarët nuk kanë sistem shkollor dhe për këtë dëshmon se
nuk kanë asnjë lloj literature e nuk kanë as gazeta që botohen në viset ku banojnë”.

77

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

Në viset ku banojnë shqiptarët nuk “mund të gjendet asnjë bibliotekë, por edhe
asnjë shkollë, sepse nuk i duan as nuk kanë ide çka janë”. 14
Qëndrimi i historiografisë serbe ndaj kryengritjes shqiptare më 1910
Kryengritja shqiptare mars-korrik 1910 filloi furishëm në vendin strategjik
Kulinë. Pastaj u përhap në të gjitha viset e Vilajetit të Kosovës. Kjo kryengritje i
dha rreshtim historik tërë luftës kombëtare për pavarësi. Historiografia serbe
kryengritjen shqiptare nuk e çmonte si një luftë të drejtë, por vetëm si shans për ta
dobësuar Turqinë, në mënyrë që kur të fillojë lufta serbo-turke, Aleanca sllavoortodokse ta ketë më lehtë të fitojë. Këtë filozofi politike dhe ushtarake, më së miri
e ka shpjeguar Vojvoda Petar Bojeviq duke theksuar: “Nema serbu boleg puta, pa
da klepshoj sreçi poxhe, nek zagrllit arnauta, pa da k`cilu svome dogje”!-S’ka për
serbin rrugë më të mirë, që të drejtohet për fat më të dëlirë, se sa ta përqafojë
Arnautin e të arrijë te qëllimi i tij).15Lidhur me këtë realitet, Serbia politike dhe
diplomatike do të propagandojë me të gjitha mjetet në Stamboll se si janë sjellë
shqiptarët me ushtarët turq në Merqez të Llapit. Në atë propagandë që zhvillohej
prapa shpinës së Hasan Prishtinës, dhe ideologëve tjerë të Kryengritjes,
përfaqësuesi serb në Stamboll do t`i deklaroi Ministrisë Punëve të Jashtme të
Turqisë se: “Shqiptarët janë egërsira dhe sillen me kundërshtar pa ligje dhe pa
norma njerëzore”.16
Ky diplomat nuk e thekson faktin se në Merqez vetëm gjatë dimrit 1909/1910
autoritetet xhonturke i ishin mbytë me zall 15 shqiptarë që nuk kishin pranuar të
shkojnë nizamë. Ky fakt krijoi shqetësim në tërë vilajetin. Është e vërtetë, se me
gardianët e burgut të Merqezit si dhe me 6 ushtarë turq, shqiptarët janë sjellë jo në
mënyrë njerëzore, sepse nuk ua kanë lejuar të pinë ujë tri ditë. Në lidhje me këtë,
disa historianë që merreshin me çështje ushtarake do të mbajnë ligjërata para
Divizionit serb të Timokut më 6. V. 1910. Ligjëratat e tyre do të botohen dhe do të
shpërndahen nëpër shkolla dhe kazerma në formë broshurash. Ligjërata që u botua
në 5000 kopje ishte ajo e gjeneral Bozhidar Jankoviqit. Në te kryesisht shqiptarët
nominohen si anarkistë, të cilët duhet disiplinuar një pushtet autoritar. 17
Gjatë vitit 1910 të gjitha garnizonet e ushtrisë, të gjitha katedrat në Beograd do
të mbajnë ligjërata në vijim me temën: “Po afrohet vendimi përfundimtar”. Më i
zëshmi në këtë fushë propagandistike ishte St. Stanojeviq me librat “Historia e
popullit serb I dhe II’, të botuara për herë të parë më 1908 e pastaj më 1910 e deri
më 1927. Në këtë literaturë obligative shkollore, thuhet se “shqiptarët janë më të
rrezikshëm për interesat e Serbisë, se sa Stambolli me divizionet e tij”.18
“Okupacija Kosova je strategiska taçka za osvajanje primorja”. Kjo ide ishte
nga viti 1881 në prograamin “Prodor na more-Depërtimi në det. Historiografia
serbe qysh në maj 1910 kishte dalë publikisht se Mahmut Shefket Pasha në
Prishtinë u ka premtuar shqiptarëve se nga 15-16. V. 1911, Sulltan M. Reshati do ta
vizitojë Kosovën me që rast do t` i paguajë të gjitha dëmet në pronë dhe në njerëz
në mënyrë që të pajtohet me shqiptarë. Dhe vërtet ashtu do të ndodhë.
Dëmshpërblimin që e pagoi Sulltani në Gazimestan, duke u injoruar nga paria
politike shqiptare, propaganda serbe n` anën tjetër do ta shpjegoi se sa do që
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“shqiptarëve tu jepet ndonjë shans për pajtim dhe kulturë, ata nuk do ta pranojnë,
sepse duan të jetojnë në anarki”. Këtë koment do ta bëjnë organet informative
shtetërore serbe. 19
Në viset shqiptare Serbia i kishte nga viti 1909 -1914 nga 25 deri në 50
agjentë që shkonin nga lokaliteti në lokalitet. Ata zakonisht ishin në rroba
kombëtare shqiptare. Flisnin një gjuhë shqipe por që e kishin për dertyrë mos
ta shqiptaojnë asnjë fjalë që kanë : th, dh, y, ë, x sidomos!.
E vërteta ishte se shqiptarët nuk pajtoheshin as me Stambollin e as me
Beogradin, sepse të dy qendrat ishin në veprimtari miqësor ndaj çështjes shqiptare.
Këtë fakt do ta thotë Hasan Prishtina disa herë në Parlamentin turk.
Sërish në organizim të kryengritjes shqiptare 1912
Shqiptarët në përgjithësi dhe në Vilajetin e Kosovës në veçanti do të ngrihen
në kryengritje nga prilli e deri në gusht të vitit 1912. Qëndrimi i propagandës
zyrtare serbe ndaj shqiptarëve në të gjitha fushat e jetës ishte që sa më thellë të
ashpërsohet kriza politike turko-shqiptare, por që në atë kundërthënie asnjëra palë
mos të fitojë.20
Në elaboratet e shumta serbiane sqarohet se si “duhet ndihmuar
shqiptarët (1908-1912). dhe kur duhet t` i ndalen ndihmat; Si duhet ta
kuptojnë turqit se jemi parimor (serbët) ndaj tyre, madje duhet të binden se
jemi miqë në diplomaci dhe politikë”.
Lidhur me këtë shqiptarët deri sa e çliruan Shkupin (gusht 1912) do t` i
zhvillojnë tri beteja të përgjakshme në: Kulinë (prill), Carralevë (qershor-korrik)
dhe Grykë të Kaçanikut (gusht 1912). Pas hyrjes triumfale në Shkup çlirimtarët të
drejtuar nga Hasan Prishtina, Isa Boletini, Bajram Curri, Idriz Seferi etj. Aty
papritmas do të arrijnë tre diplomatë: një austriak, një rus dhe një francez.
Austriaku në emër të gjashtë Fuqive evropiane do t`i drejtohet Hasan Prishtinës se:
“Çfarëdo rezultati të ketë lufta e juaj, ndryshim të kufijve të Perandorisë
Osmane në tokat evropiane nuk pranohet. Duhet të urdhërohet demobilizimi i
ushtrisë suaj në përgjithësi”. 21). Në këto rrethana Shtabi Qendror në krye me
Hasan Prishtinën, do të kthehej nëpër vendbanimet e tyre për katër ditë. Sipas
dokumenteve sekrete, këtë kthesë Qeveria e Serbisë e realizoi përmes diplomatëve
francez dhe rusë, për të filluar përnjëherë ofensiva diplomatike për themelimin e
Aleancës Ballkanike. 22.
Nga këto fakte shihet se propaganda serbe nuk ishte e vetmuar, por përkrahej
në shkallë kryqëzate nga Fuqitë evropiane, për ta dëbuar osmanliun nga Ballkani
dhe pastaj të gjithë ata popuj që kishin pranuar islamin si religjion. Në këto
rrethana të përgatitura me kujdes, çështja e luftës serbo-turke ishte bërë e
pashmangshme, kuptohet kundrejt çështjes shqiptare si përfundim. Prandaj e tërë
lufta e Serbisë kundër Portës ishte përgatitë me moton: “Ashtu si kanë ardhur
arnautët dhe turqit, ashtu duhet të shkojnë”. Kjo propagandë u dedikohej
shqiptarëve se duhet të shkojnë në Anadoll, natyrisht duke e luftuar turkun. Dhe për
ta përgatitur popullin, nëpër lokalitete, garnizone, shkolla dhe punishte ekonomike
do të shpërndahen historian, gazetarë dhe oficerë të karrierës, të ndikuar edhe nga
politikanët për ta mobilizuar popullin serb në favor të themelimit të katër ushtrive
numerikisht shumë domethënëse, por edhe të furnizuara me armatim dhe të
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mbikëqyrur nga instruktorët oficerë evropian do të fillohet me përgatitjen e
istikameve në kufi, përballë veriut të Vilajetit Kosovës. Në ligjërata do të theksohet
se në shekullin XVII shqiptarët (1690) e paskan shfrytëzuar luftën Turko-Austriake
dhe i zaptojnë viset e Kosovës deri te Nishi dhe më gjerë. Prandaj, theksojnë
ligjëruesit në momentin e pikërishëm është krijuar shansi që të kthehemi
triumfalisht dhe ta përtërijmë Perandorin e Dushanit në funt të vitit 1912”.23
Me fillimin e luftës, më 8 tetor 1912, nga Aleanca Ballkanike, Serbia do të
zhvillojë luftë vetëm në Merdar më 18 tetor 1912, e pastaj në Novi Pazar,
Kumanovë dhe Manastir. Ushtria serbe vetëm ka marshuar pa hasë në ndonjë
pengesë, thekson historiografia serbe, por jo edhe pa bërë improvizime para
korrespodentëve të luftës nga Evropa dhe Amerika që ishin të shumtë. Në prag të
luftës Ballkanike më 5 tetor 1912, Nikolla Pashiqi do të ofrojë Marrëveshje në mes
Serbisë dhe Shqiptarëve të Vilajetit të Kosovës, nëse hyjnë në shtetin serb. Nikolla
Pashiqi në ofertën e tij thekson se garanton: Lirinë e religjionit, shkollimin shqip,
administratë lokale në gjuhën shqipe, ruajtje të së drejtës zakonore dhe të drejtë që
shqiptarët të kanë të drejtë të themelojnë Asamble (Kuvend) të posaçme e cila do
të ishte kompetente për të aprovuar ligje që do të kishin të bënin me: religjionin,
punët gjyqësore, shkollë për popullsinë shqiptare. Propozimit të Nikolla
Pashiqit, do t’i përgjigjet paria politike shqiptare më 10 tetor 1912 në Kuvendin e
madh në Shkup. Kuvendi do të drejtohet nga Hasan Prishtina dhe Nexhip Draga.
Në Kuvend do të vendoset se viset shqiptare do të mbrohen me fuqinë e armës nga
çdo agresor, pra edhe nga Serbia. Pas mbarimit të Kuvendit, pikërisht më 10 tetor
1912 Hasan Prishtina do tu drejtohet Fuqive të mëdha me përjashtim të Rusisë që ta
pranojnë themelimin e një Vilajeti Shqiptar të përbërë prej atij të Kosovës,
Shkodrës, Janinës dhe Manastirit. Por nuk pranojnë që Serbia të diktojë pozicionin
e saj ndaj Shqipërisë etnike. Kjo kërkesë adresohet që të pranohet themelimi i
shtetit shqiptar në katër vilajete, kërkesë kjo që Serbia do ta luftojë me të gjitha
mjetet. 24
Po si e komenton historiografia serbe okupimin e Kosovës ( viseve shqiptare)
gjatë tetorit-nëntorit 1912. Në lidhje me këtë Dimitrije Tucoviq shkruan: “Në viset
e okupuara po ndodhin skena të tmerrshme. Kjo nuk del në opinion, sepse ushtria
është diktatore dhe bën çka të dojë, nuk lejon kurrfarë informate të vërtetë mbi
gjërat dhe ngjarjet. Popullsia shqiptare po e ndien mbi shpatullat e veta goditjen më
kriminale nga bandat e shfrenuara, të cilat arratisën nga komandat me leje të
oficerëve duke mbjellë terror, plaçkitje dhe krime të papara. Këto krime ndodhin
sepse Serbia kërkon dalje në Shëngjin, Lezhë, Durrës, vende këto që perandoria
serbe i ka pas okupuar në Mesjetë në kohën e Dushanit 1346-1355.25).
Në një shkrim të prezantuar në “Politika”, thuhet: “Me një tren të veçantë, në
Beograd janë sjellë 1068 rob lufte. Ata janë shqiptarë që lënë përshtypje të mjerë.
Në mesin e tyre ka edhe pleq, fëmijë të moshës 14 vjeçare. Të tillë ata që kanë
mundur të mbajnë pushkën janë çuar kundër nesh”. 26 Në shumë publikime të
kohës jepen udhëzime nga Kosota Novakoviq, i cili ishte objektiv në kualifikimin e
Luftës ballkanike, si luftë imperialiste. Por, shtypi shtetëror dhe historiografia
zyrtare serbe, luftën e kualifikojnë si të drejtë dhe reprezaljet ndaj shqiptarëve si
preventivë të pushtetit për të vendosë “rend dhe ligje”. E ligjet dhe rendi i shtetit
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ishin shndërruar në një të drejtë të çdo serbi të bëjë dhe të sillet si të dojë me
shqiptarë, sepse ky “popull duhej të shporrej nga trojet e veta”, do të shkruaj
Dragisha Llapqeviq, duke kritikuar ushtrinë dhe shtetin për krime monstruoze ndaj
shqiptarëve. 27
Cila është e vërteta për “shpërnguljen serbe”nga viti 1690 nga Kosova
Pse aktualizohej ky problem, çështja qëndron në faktin se historiografia
shtetërore serbe donte ta arsyetojë terrorin shtetëror mbi shqiptar, që tu grabisë
pasurinë e tyre, n`emër të një miti, që ishte rren e vërtetë. Lidhur me këtë, Shkolla
e Illarion Ruvarcit nga shekulli XIX nuk do të shuhet. Atë do ta vazhdojë Jovan
Tomiq, përmes veprës “O Arnautima” ( Për Shqiptarët, Beograd 1913). Çka thotë
ky historian serb që ishte njohësi më i mirë i burimeve dhe literaturës për këtë
çështje. Prandaj, s’ka dyshim se kjo vepër e dekonspiron tërë fushatën e
falsifikimeve serbe, të cilat i kishte bërë kisha me ndihmën e politikës dhe shtetit
gjatë gjithë shekullit XIX-të. Ja se çka shkruan Jovan Tomiq në veprën e tij: “Për
Shqiptarët”, “Shpërngulja është menduar nga oficeri austriak të ketë karakter faktik
vetëm gjatë ofensivës së luftërave. Por shpërngulja nuk është organizuar FARE.
Në vend që çesarët (të krishterëve) të shkojnë përpara, dhe austriakët të fshihen në
Serbi, me shumë më tepër të arratisur nga Serbia, detyrohen të ikin në anën tjetër të
Savës dhe Danubit. Ky fenomen që në HISTORINË E POPULLIT SERB njihet me
emrin “Shpërngulja e popullit serb në Hungari nën patrikun Arsenije III
Cernojeviq, në disa pika mbretëron mendim i GABUAR, që po përcillet prej libri
në libër, duke u përshkruar e që i ka 150 vjet. Dhe një pyetje qenësore është se
cilat vise i ka përfshi kjo shpërngulje. E hapni cilëndo libër të historisë së popullit
serb, cilën do libër që flet për këtë ngjarje, do të gjeni çdo kund se “shpërngulja më
së shumti i ka përfshi viset serbe të Prizrenit, Gjakovës dhe Pejës, dhe se ato vise
atëherë janë zbrazur”. Ky qëndrim është GABIM, të cilin DUHET
KORIGJUAR. E përshkruar kështu, fakti nuk është i vërtetë. Kjo është një
gënjeshtër (lajthitje) historike, të cilën fare nuk po e hulumtojmë dhe ka mbetur
nëpër libra deri më sot (1913) për qëllime ekspansioniste . Ky gabim, burimin e
ka në shënimet e kronikave të cilat i kanë shkruar kallogjerët (klerikët)
ortodoks dhe në identifikimin e tyre të kaosit, që si pasojë ka ardhur në ortodoksi
për t`ia përshkruar vetëm popullit serb shpërnguljen. Këto falsifikime edhe tani
(1913), po përdorën për t`i arsyetuar veprimet e pushtetit në ato anë. 28
Historiografia serbe më 1913/14 ndaj shqiptarëve për të u grabitë sa më shumë
troje.
Lufta Ballkanike në Evropë solli një solidarësi krishtere, sepse përmes saj u
realizua një ndër “kryqëzatat më të suksesshme të kundërthënieve Lindje Perëndim”. Në këto rrethana Kisha Ortodokse e Serbisë do të përpiqet me të gjitha
mjetet ta marrë primatin e krishterimit në Evropë, përmes organit të vet “Vesnik
Srpske Crkve”. Artikujt që botoheshin aty, lexoheshin jo vetëm nëpër kisha në
kohën e liturgjisë, por edhe nëpër shkolla nga historianët dhe gjuhëtarët, e pastaj
edhe nëpër kazerma ushtarake nga oficerët. Artikujt e këtij organi do të shkruaj
Jovan Tomiq, po lexohen trupërisht edhe nëpër burgje, në mënyrë që ata (të
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burgosurit për krime dhe hajni) të lirohen me kusht që të përzënë sa më shumë
Arnautë nga Kosova. 29
Në muajt e parë të vitit 1913 historiografia serbe, do të orientohet në një
fushatë antishqiptare me përmasa evropiane. Në këtë fushatë me librin e tij me
qëllime ushtarake, politike dhe diplomatike primatin antishqiptar do ta marrë
Vlladan Gjorgjeviqi. Libri i tij “Aranuti i velike sile” (Shqiptarët dhe Fuqitë e
mëdha”, Beograd 1913). Libri do të përkthehet edhe në gjuhët evropiane me qëllim
për ta krijuar opinionin që shfarosja e shqiptarëve, të paktën nga Kosova është
detyrë imediate serbe. Lidhur me këtë, nëse mund të përpilohet një konkludim i
përgjithshme për këtë publikim, atëherë ajo do të ishte: Për Serbinë e madhe dhe
kombin e qiellit në ndarjen e tokave shqiptare do të ishte kërkesë minimale një
dalje në Detin Adriatik. Kombinimet sekrete të Austrisë deri më 1903 pa dyshim se
e kanë yshtë Serbinë në këtë ide parfashiste, duke mos e mënjanuar edhe pazarin e
Austrisë me Italinë që aspironte në Vlorë më 1913, ose eventualisht me Bullgarinë
që kishte orekse të shtrihet deri në Elbasan. Ndërsa, Serbisë i mbetej tërë Vilajeti i
Kosovës dhe një pjesë respektive e Vilajetit Manastirit. Këto grabitje ishin për V.
Gjorgjeviqin dhe shtetin e tij, beneficione minimale e deri diku të mjaftueshme. 30
Deri sa historiografia serbe shpaloste llogari se sa sipërfaqe tokësore mund të
grabitë, Austro-Hungaria, Italia, Serbia dhe Bullgaria pa e përmend Malin e Zi në
viset shqiptare, shqiptarët i kishin vënë para thikës dhe zjarrit. Lidhur me këtë
konstatim, Vlladimir Dedier më 1990 do të shkruaj: “Kohë më parë nga SANU (
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Serbisë), kam marrë një punim që i
dedikohet opinionit të jashtëm, e ku thuhet se Dimitrije Tucoviqi, ka shkruar të
pavërteta ndaj shqiptarëve nën ndikimin e Internacionales Dytë. Këtë punim e
kam vlerësuar si shembull përrallor (rrenë) të historiografisë, qëllimi i së cilës është
stërmadhimi i politikës së shtetit të vet, pa marrë para sysh faktet historike. Unë
disa vite e kam hulumtuar Arkivin e Mbretërisë Serbe, që ka të bëjë me politikën
ushtarake në prag të Luftës Parë Botërore, duke përfshirë edhe vitin 1913. Pasi që i
kam lexuar dokumentet nga viti 1913 dhe ngjarjet për të cilat Dimitrije Tucoviqi ka
qenë dëshmitar i kam lexuar burimet ushtarake dhe diplomatike. Jam përpjekë t`i
mësojë edhe dokumentet e Fuqive të Mëdha për Ballkanin. Për çfarëdo qëndrimi të
nacionalistëve të tërbuar serb, me ndjenjën e qetë shpirtërore mund të konkludoj
se Tucoviqi i ka parë ngjarjet ashtu si ato janë zhvilluar. Ai i ka përshkruar me
shpirt dhe me objektivitet, që do të thotë sinqerisht. E shikuar historikisht,
Tucoviqi nga fytyra serbe e ka mënjanuar hipotekën që kanë tentuar t`ia
ngarkojnë popullit çarqet pushtetare të Serbisë.31
Të shënojmë këtu se historianët Luba Stanojeviq, Mihajllo Gavrilloviq, Nikolla
Radojqiq, që ishin autoritet shkencor të asaj kohe, nuk e pranonin kurrë
shtrembërimin e fakteve në librat e tyre, kuptohet për interesa të politikës, sepse për
ta e vërteta historike ishte shenjët, përfundon V. Dedier më 1990.32
Po kush ta dëgjojë, kur ishin përgatitë popat, fashistët dhe çetnikokomunistët e Miloshit për krime monstruoze 1989-1999. Ndërsa Evropa i
toleronte sikurse Hitlerin dhe Musolinin 1938-1941.
Historiografia serbe ndaj shqiptarëve në prag të Luftës Parë Botërore (1914)
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Plaga më e egër që po i shkaktohej shqiptarëve në pjesën e parë të vitit 1914
ishte shpërngulja me detyrim, të cilën pjesa më e madhe e historianëve serb e
arsyetonin si mision shtetëror dhe kishtar. Shpërngulja sipas dokumenteve serbe i
kishte përfshi qytetet dhe fshatrat në përgjithësi, si pasojë e dhunës shtetërore në
çdo kohë dhe hapësirë shqiptare ku kishte shkelë çizmja e ushtarit serb.
Historiografia serbe e injoron edhe çështjen e kolonizimit me dhunë të viseve
shqiptare, duke sjellë kolonistë serb që merrnin prona falas pa asnjë kompensim,
sepse shqiptarët mbetnin nën qiellin e hapët kurdo që i tekej çdo sllavi më 1877,
1913, 1914.33
Hulumtimet arkivore që i ka bërë V. Dedier për muajt janar qershor 1914,
dëshmojnë se historiografia serbe, në asnjë kohë nuk bazohej në dokumente.
Qëndrimet e pushtetit serb, thekson V. Dedier ishin koloniale në të gjithë aspektet
gjatë viteve 1912-1914 në viset shqiptare. Lidhur me këtë krahu objektiv që i takon
shkrimeve me proveniencë serbe, disi shfajëson popullin përmes D. Tucoviqit,
Kosta Novakoviqit, Dragisha Vasiqit, Luba Stanojeviqit, Mihajllo Gavrilloviqit,
Nikolla Radonjiqit e ndonjë tjetri që shquheshin në tërë Evropën për shkrime
objektive në lëmin e historisë, sidomos me kritikën e tyre ndaj dhunës shtetërore që
përdorej ndaj joserbëve.34 Lidhur me këtë, historianët serb si Dushan Batakoviq,
Andej Mitroviq, Gjorgje Mikiq etj. që merren me kualifikimet shkencore për
periudhën historike 1908-1914, shquhen me përshkrime shoviniste, duke i
natyralizuar me citate nga dokumentet politike të kishës dhe establishmentit partiak
shtetëror serb, për ta amnistuar “historinë” e vërtetë kriminale, për t`ia bërë Kishës
Ortodokse Serbe, një shërbim në fondin e rrenave të saj shekullore në shërbim të
ideologjisë totalitare dhe neonaciste. 35 Historiografia serbe për sjelljet e shtetit
ndaj shqiptarëve në përgjithësi dhe Kosovës në veçanti, sidomos më 1914 po e
vazhdonte shtruarjen e himneve drejtuar oficerëve xhelatë që terrorizonin popullin
e pambrojtur shqiptar. Për çdo ditë, dëshmojnë korrespodentët e huaj, me fotografi
dhe fjalë se në Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjakovë, Gjilan, Shkup, Tetovë e
deri në Manastir në mes të ditës nëpër qytete silleshin nga terreni nga 30-50
shqiptarë për t`i rrahur në qendër të qyteteve duke i sjellë qytetarët nga terreni për
t`i parë. Ata në qendër të qytetit rriheshin publikisht për nga dy orë rresht duke u
ndërruar torturuesit për çdo 10 minuta torturim. Të dërmuarit në këmbë e brinjë,
me kocka të thyera detyroheshin të shkojnë nëpër shtëpia për të i parë të afërmit.
Po atë ditë vinte çeta vrastare dhe u jepte katër orë afat, për ta lëshuar lokalitetin,
me kërkesë zyrtare se “më së miri është të shpërngulen në Turqi, atje ku e keni
fenë e juaj”. Nga dokumentet në AS. mësohet se për çdo ditë nëpër qytete vdisnin
nga torturat së pakut 20 persona, që ose ishin të moshuar ose kishin shëndet të lig.
“Kjo pamje tmerruese, shkruan Kosta Novakoviq, e karakterizon pushtetin tonë në
viset e okupuara”. 36
Marrëveshja e Qeverisë serbe me Esat Pashën në Tiranë më 28. VI.
1915(Pasojat për Kosovën)
Ushtria e Serbisë po sulmohej prej të gjitha anëve në veri sidomos në pjesën e
parë të vitit 1915. Sulmi në perëndim të Beogradit nga ushtra austro-hungareze
ishte përforcuar edhe nga efektivat ofensive gjermane. Qeveria e Serbisë në anën
tjetër, duke e njohur realitetin se do ta humb luftën, me sugjerim të rusëve, do të i
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drejtohet Esat Pashës për një marrëveshje e cila do të lidhet në Nish më 17 shtator
1914 me Nikolla Pashiqin. Më 2 tetor 1914 Esat Pasha do ta themelojë qeverinë
marionete në Durrës, për t`ua hapur rrugën tradhtive të radhës. Kulmi i tradhtisë në
këtë marrëveshje ishte se Serbisë i lejohej ndërtimi i një hekurudhe drejtë
Shëngjinit, për t` u lidhë me detin. Njëherësh ushtria e Serbisë do t`i ndihmojë Esat
Pashës që t`i neutralizojë kundërshtarët dhe një herësh t`i varë në Durrës
përkrahësit e Stambollit, Haxhi Qamilin dhe Myftiun e Tiranës Musa Efendinë.
Esat Pasha, pasi që e kishte dorëzuar me tradhti Shkodrën malazezëve( më 22 prill
1913 ), më 8 maj 1913 Vjena dhe Roma do të lidhin marrëveshje sekrete për ta
ndarë Shqipërinë, kufijtë e së cilës ishin pranuar në Londër. Pastaj, do t`i vijë radha
që më 28. VI. 1915 ta lidhë një marrëveshje të re tradhtare me Qeverinë serbe në
Tiranë. Kjo marrëveshje ishte vënia e faktit të kryer për Vilajetin e Kosovës dhe të
Manastirit, që “t`i takojnë Serbisë me nënshkrimin e Esat Pashës”. Kjo marrëveshje
ishte njëherësh kulmi i radhës për tradhti kombëtare. Me që kjo marrëveshje ka
pasur pasoja tragjike për kombin po e paraqesim të tërë. Ja teksti:
Marrëveshja Serbi - Esat Pasha në Tiranë 28. VI. 1915
1. Qeveria e Serbisë të garantojë tërësinë territoriale të Shqipërisë dhe
mbrojtjen nga pretendimet e shteteve tjera.
2. Që të bërët korrigjimi i kufirit në dobi të Mbretërisë së Serbisë, sepse kufiri i
më parmë është vendosur nga Vjena më qëllim që gjithmonë të kemi konflikte në
mes dy vendeve. Serbisë do t`i takojnë qyteti i Pogradecit, Bregu i Thatë (Gollo
Berda), Malësia e Dibrës, Luma, Hasi deri në Spaç, deri sa Fuqitë ndërkombëtare ta
caktojnë kufirin e ri.
3. Që Esat Pasha, çarqet, rrethet dhe komunat do t`i themelojë sipas kufijve të
fiseve (bajraqeve), me kusht që në krye do t`i zgjedhë njerëzit, miq të Serbisë dhe
kjo me ndihmën e nëpunësve serb.
4. Që organizimi i ushtrisë dhe xhandarmërisë në Shqipëri, të bëhet në
bashkëpunim me instruktorët dhe xhandarët nga Serbia.
5. Që pas themelimit të çarqeve, rretheve dhe komunave, Esat Pasha do të
kujdeset që në kuvendin shqiptar të hyjnë njerëzit e besueshëm dhe të pranuar nga
ai dhe Serbia.
6. Kur të arrihet se e ka shumicën e bashkëmendimtarëve, Esat Pasha do ta
thërras kuvendin i cili do të zgjedhë për sundues me titull princ.
7. Që pas zgjedhjeve princi i Shqipërisë, do ta paraqes në kuvend projektin e
Kushtetutës së Shqipërisë, i përgatitur në marrëveshje me qeverinë serbe dhe pas
aprovimit të tij, ta formojë qeverinë prej njerëzve që mbajnë qëndrim për idenë e
bashkimit serbo -shqiptar.
8. Që Esat Pasha, pas kësaj do ta sigurojë në kuvend unionin real me Serbinë,
sipas të cilit union Serbia dhe Shqipëria do t`i kanë të përbashkëta: ushtrinë,
unionin e doganave, përfaqësuesit e jashtëm të përbashkët, themelatat e
përbashkëta për tregti dhe komunikacion, sistem të përbashkët financiar dhe
Bankën Popullore të njësuar.
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9. Me dogana do të qeverisë Esat Pasha me një nëpunës të shtetit serb si
drejtor, ndërsa deri me harmonizimin e rregullativës doganore me ligjet doganore
serbe, do të vlejnë rregullat doganore turke.
10. Që të krijohet unionin doganor, nëse më vonë nuk aprovohet marrëveshje e
re, me të ardhurat e reja doganore mos të mbulohen harxhimet e përbashkëta
(ushtria, përfaqësitë e përbashkëta diplomatike etj.) të ardhurat doganore do të
ndahen sipas përdorimit, pasi që harmonizohen harxhimet e regjimeve shtetërore të
përbashkëta.
11. Që taksat dhe harxhimet e monopolit do të harmonizohen me rregullat
serbe në interes të kombinimeve në mes dy vendeve .
12. Që Mbretëria e Serbisë dhe Esat Pasha, do të vënë në dispozicion ekspertë
që do ta ndihmojnë në organizimin e pushtetit dhe institucioneve të nevojshme.
13. Që menjëherë do të fillojë ndërtimi i rrugës nga kufiri serb deri te Elbasani,
dhe prej këndej një kahe do të shkojë kah Durrësi e kahja tjetër kah Tirana.
14. Që ndihma financiare të cilën Mbretëria e Serbisë t`ia paguajë ose të ia japi
Esat Pashës, do të shkojnë në llogari të borxheve të Shqipërisë.
15. Që deri sa parimet nga marrëveshja të bëhen realitet, ushtria serbe do të
mbetet në Elbasan dhe eventualisht në Tiranë, në mënyrë që nëse paraqitet nevoja
në marrëveshje me Esat Pashën do të ndërmarrë ndjekjen, shpartallimin dhe
asgjësimin e armiqve tanë dhe të Esat Pashës.
16. Që nëse mësohet për qëllimet Italiane për ta okupuar Durrësin (se për
Vlorën ishte akt i kryer më 23 prill 1915 me Paktin e Fshehtë të Londrës, për t`u
rreshtuar Italia kah Antanta-HB), Esat Pasha të lajmërojë qeverinë serbe dhe ta
thërrasë ushtrinë serbe n` emër të tij, Ushtria e Serbisë ta okupojë Durrësin para se
Italianët ta bëjnë të njëjtin veprim.
17. Nëse Esat Pasha kërkon një numër të ushtarëve serb për xhandarë në
Durrës, komandanti serb do t`ia vë në dispozicion. 37
Përfundim
Viset shqiptare ishin mbushë me konsullata 1908-1912 (Shkodër, Mitrovicë,
Prishtinë, Shkup, Prizren, Janinë, Durrës) dhe agjentë të ngjyrave të ndryshme,
sidomos aty ku gjinden kishat serbe, sepse ato agjentëve u bëjnë konak dhe i
shërbejnë me informata. Në këtë fushë, Serbia po investonte tej mase duke përçarë
parinë politike shqiptare, sepse i kishin hetuar se posa të takohen dy bajraktarë,ose
dy intelektualë shqiptar, aty më së miri mëson për satirën, sarkazmën dhe erën e
luftës në mes tyre, por që atë luftë që rrinë në ajër gjithmonë, e shprehin si
metaforë. Këtë veti të shëmtuar e kishte hetuar shkencëtari i njohur Shtajmnec po
edhe Herman Vendeli, dhe që të dy këtë veti, do t`ua komunikojnë serbëve. Serbët
do ta kanë shumë lehtë ta “kryejnë pazarin” pastaj me shqiptarë, nëse investojnë në
përçarje sepse faktori i brendshëm ishte brutalisht i papenguar prej askujt. Shkurt,
shqiptarëve u mungonte shteti dhe ishin vënë në pazar gati me vetëdije, sepse ishin
shitë te padronët në Stamboll, Athinë, Romë, Beograd dhe si të shitur, më kurrfarë
pazari nuk u mbetej.
Kur erdhi çështja që Fuqitë ta mbrojnë Shqipërinë, sado të tkurrur, prapë hafijet
e kishin emrin dhe pjesët që mbeteshin nën robëri të fqinjëve. Shqiptarët, populli
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disi mbetej në shpresë dhe shans që do t`u ndihmojë ndonjë fuqi e cila kishte plane
se do të përfitojë për interesa të veta imperialiste. Mu për këtë realitet të kaosit
politik 1908-1912, shqiptarët kishin mbetur oaza e fundit e paçliruar nga
Perandoria e Padishahut. Faktori i brendshëm që ishte kryesori në përcaktimin e
ardhmërisë, ishte gjithnjë në krizë morale dhe politike, sepse jo vetëm fqinjët kishin
investuar në përçarje shumë më tepër se sa që u duhej. Dhe fitimet territoriale të
fqinjëve, në dëm të shqiptarëve nuk munguan.
S’ka mjet politik, diplomatik, religjioz dhe ushtarak që nuk është përdorë, që
shqiptaria mos të rilindin 1908-1912. Investimet më të mëdha për mosekzistimin e
Shqipërisë, s’ka dyshim se i ka bërë Serbia, me sugjerime të austriakëve (deri më
1903), rusëve dhe francezëve (1903-1914). Dhe, duke e përthekuar tërë realitetin
shqiptar, prapa “tregimin tragjik”, të shqiptarëve, duhet ta tkurrim mendjen se si
silleshin ata të parisë, sepse sjelljet e popullit dihen, janë liridashëse dhe çlirimtare,
sikurse te popujt tjerë. Por te një popull që paria politike (bajraktare) posa të
takohet në rrugë, kuvend apo gazmend, menjëherë në përshëndetje fillon të
manifestojë metafora fyese ndaj bajraktarit të fisit tjetër, pastaj, sarkazma përçarëse
dhe satira vrasëse, e që të gjitha ishin thika, për ta zhbërë frontin kombëtar
mbrojtës, që nuk ekzistonte. E pra, investo diçka në këtë pasiguri kombëtare (19081914) shqiptare, do të shkruajë prifti i Deçanit më 1909, do të thotë ta sigurosh një
pasuri të nivelit marramendës në Kosovë, sepse ky popull nuk mundet të mbrohet
pa pas shtet të fortë, qysh nuk do të mund të mbrohet asnjë popull tjetër. Ja shansi
jonë, thotë popi serb, që të dalim në detin e hapur, përmes kësaj shanse të hapur. Në
këtë përfundim po shënojmë një fakt që e ka lënë njohësi i shkëlqyeshëm i adeteve,
zakoneve dhe i historisë së shqiptarëve Shtajnmec: “Çfarë Nikaj të pajtohet me
ndonjë Shaljan, përpos që të pajtohen me ndonjë satirim që nxitë përçarje dhe luftë
që u rri mbi kokë si plagton. Ky është soji i politikanit shqiptar sot (1908)”.
Nga viti 1908-1912 në të gjitha librat e shkruar jo vetëm serbe, hasim në një
luftë shqiptare të brendshme se si të bëhet Shqipëria. Sot (1913), është bërë virus si
të shkatërrohet Shqipëria pa u mbytë përbrenda, sepse jashtë saj disponimi për
shkatërrim ishte i sigurt. Kush do të fitojë, faktori i brendshëm apo i jashtëm
rrënues, dihej se shteti mund të gjenerojë, por Kosova ishte e humbur, sepse
pavarësia ishte helmatisë përbrenda, për çka Ismail Qemali u detyrua të abdikojë
dhe fqinjët imperialist ta luajnë vallen e terrorit permanent.
Çka mbetej të përjetojë Kosova etnike pas vitit 1912 e deri më 1914. Po të
investonte Serbia shtetërore në politikën e Tucoviqit, sot Ballkani do të ishte një
trevë e begatshme sikurse Zvicra. Çka do të sillte aleanca e bashkëjetesës së
shqiptarëve dhe serbëve, përgjigja është vetëm dobi të dyanshme dhe shumë
anshme. Po faji i kujt është një shekull vuajtje dhe krime, robëri dhe vepra
monstruoze, hapur literatura dhe dokumentet serbe e vërtetojnë se ishte dhe mbetet
Serbia, si shtet terrorist, në krijimin e të cilit imazh më së shumti kishte kontribuar
historiografia shoviniste serbe. Serbia ka zhvilluar politikë koloniale me kërkesë të
kishës dhe politikës, kurse qarqet ushtarake e kanë zbatuar atë politikë deri në
shkallë gjenocidi kundër shqiptarëve. Si të amortizohet kjo ndasi dhe përjetimi i
tragjedisë shqiptare, nuk është në duar të shqiptarëve as dje e as sot, por nesër ka
mundësi të ndodhë historia e kundërt nëse zbatohet politika e Dimitrije Tucoviqit,
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Kosta Novakoviqit, Illarion Ruvarcit. Por, mbetet në shpirt të pushtetarëve serb që
duhet të shpërlahen nga fajet kudo ku jetojnë serbët.
Si i percepton i huaji shqiptarët, është pyetje e pyetjeve gjatë viteve 19081914. Lidhur me këtë, historiografia serbe që ishte më e interesuara për okupim të
tokave shqiptare, do të konstatojë më 1908 se nëse shtetit studiuesi nëpër viset
shqiptare do ta kuptojë se kemi të bëjmë me një popull që “dinë çdo gjë, por nuk
din çka është dhe si do të quhet zyrtarisht, sepse nuk ka shtet. Për shembull, Pren
Bib Dodën e kanë quajtur gjithnjë latin (katolik), Esat Pashën -turk (muhamendan)
ndërsa Hasan Prishtinën që dëshmon hapur nacionalizëm të gjithë bashkëpunëtorët
e tij e quajnë hazretleri (zotëri), që prapë do të thotë turk, dhe ky këtë realiteti
shqiptar. Çfarëdo që sillet në kokat e shqiptarëve, aty është rrënjosur rregullimi
fisnor me të gjitha paqartësitë e vjetra. Prandaj, assesi të ngulitet vetëdija
kombëtare, e cila do të kalonte përtej kufijve të fiseve të tyre. Dhe një shtet i fortë
shqiptar, tani për tani është vetëm fantazi. Te ky popull, shkruajnë historianët serb,
nuk kemi asnjë tregim të përbashkët, kurrfarë ardhmërie e përbashkët nuk
paralajmërohet, kurrfarë qëllimi i përbashkët nuk e lidhë fisin me fis. Çdo fis ishte
dhe mbetët botë në veti. Në viset shqiptare, kombi dhe shteti janë fjalë të huaja. Ata
kanë mall për eksport nga rrafshi i thashethemeve, dhe cinizmi plotë satirë
vëllavrasëse. Sidomos në Vilajetin e Kosovës, do të shkruaj Stojan Protiqi
(Ballkanikusi) dhe Nikolla Pashiqi, në shkurt të vitit 1909 fjala më e ëmbël është:
“Turk je me besue”. Këtë fjalë kudo e klithin shqiptarët, sidomos ulematë dhe
populli këtë të ligë e ka përvetësuar. Ky fenomen ka ndodhë, sepse do të shtojë
Jovan Cvijiq, të gjithë ata që nuk janë myslimanë, konsiderohen se nuk kanë besim,
se kualifikohen si jobesimtarë. E në cilën gozhdë të “virret” ky popull kur klerikët e
kanë bërë copë e grimë, duke e zhytur në humnerën e Perandorisë anadollake. Por,
një studim më i thellë, do të shkruaj Dushan Popoviq, do të dëshmonte se te ky
komb ka shpresë. Atë shpresë duhet ta nxjerrë nga “miniera e tyre vet shqiptarët”,
duke e krijuar Alfabetin Kombëtar të njësuar (1910).
Në historiografinë serbe është studiuar hollësisht fenomeni Esat Pasha
Toptani, dhe shumë tradhtarëve të tjerë. Në bazë të atij arsenali shkrimesh del se ky
tradhtar: Kishte kontribuar që Ismail Qemali të lidhë Aleancë me Turqinë dhe
Bullgarinë (1913), fakt ky që ndikoi në zemërimin e “Kryqëzatës” së Fuqive
evropiane; Esat Pasha ia dorëzon Shkodrën malazezëve më 22 prill 1913; Esat
Pasha ishte në dijeni të Marrëveshjes sekrete Vjenë- Romë, për ndarjen e
Shqipërisë më 8. V. 1913; Ishte pajtuar që më 17 shtator 1914 në Nish të lidhë
Marrëveshje me Nikolla Pashiqin; Ishte themelues i “Pleqësisë” së Durrësit më 2
tetor 1913; Ishte themelues i Qeverisë tradhtare të Durrësit më 2 tetor 1914; Ishte
nënshkrues i Marrëveshjes tradhtare në mes tij (Esat Pasha) dhe Ministrit të Punëve
të Brendshme të Serbisë, Luba Jovanoviqit në Tiranë më 28 qershor 1915,
marrëveshje kjo që shënonte inmemoriamin e pavarësisë. Pas kësaj marrëveshje,
çdo gjë fillonte nga e para. Esat Pasha, ishte nxitës që Ahmet Zogolli me Millan
Stamnekoviqin si agjent i Beogradit për Mat dhe Rrethinë të angazhojë Zogollin që
të takohet me Pashiqin në Nish në shtator 1915. (Shih: Zapisnici vlade Serbije
1915-1918, priredili: D. Jankoviq, B Hrabak). Të gjitha këto fakte, dëshmojnë se
Esat Pasha, me disa tradhtarë ordinerë, e implikuan Shqipërinë Bregdetare në
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pazare të reja dhe kështu Vilajeti i Kosovës dhe Manastirit mbetën toka të
“premtuara për Serbinë”, pa u përmend askund në asnjë kuvend si toka shqiptare.
Prandaj këta vrastarë historiografia shqiptare duhet zhveshur nga “sekretet”, të cilat
nuk janë sekrete, në mënyrë që ata që vijnë pas tyre ta kuptojnë se tradhtarët një
ditë zbulohen. Të paktën historiografia serbe, zanatin e tradhtisë së disa
bajraktarëve shqiptar e zbulon. Kjo “meritë”, duhet të vlerësohet.
Ndërsa, fuqitë antishqiptare dihet se as nuk kanë kohë e as mëshirë, për
urtësinë e këtij populli, por i vlerësojnë vetëm të këqijat. Historiografia shqiptare
duhet të mësojë prej asaj serbe se si nuk duhet të shkruaj, se si duhet të thuhet e
vërteta: çka, si, pse ka ndodhur, në shërbim të ardhmërisë, që e nesërmja mos të
përsëritet, pasnesër të jemi më të urtë, më të ditur, më human, më largpamës.
Më 1877 Principata e Serbisë u zgjerua me luftë koloniale kah jugu duke
okupuar disa sanxhaqe në një sipërfaqe që ishte 10792 kilometra katror, duke
përfshirë kazatë e Nishit, Pirotit, Vranjës, Leskovcit, Prokuples, Tërnit dhe
Kurshumlisë. Si rezultat i Luftës ballkanike Serbia do të zgjerohet për 3 9000
kilometra katrorë dhe për 1 290 000 banorë. Shumica absolute e tyre ishin shqiptarë
të Vilajetit Kosovës dhe të Manastirit. Mali i Zi u zgjerua më 1912 për 7000
kilometra katror dhe për 260 000 banorë. Shumica absolute e tyre ishte shqiptarë.
Greqia u zgjerua më 1912 për 51 300 kilometra katror dhe për 1 624 000banorë.
Shumica absolute e tyre ishin shqiptarë.(.H. Bajrami, Programi Kombëtar
politik i shqiptarëve, Prishtinë, 2002, f. 20)
***
Referencat:
1. Vlladimir Dedier, Ballkan u politici XX veka, f. 17; Dr. Jevto Dedier,
Nova Serbija, Beograd 1913, f. 231-74; Prtojerej prof Dr. Radoslav Grujiq,
Pravoslavna serpska crkva, Beograd 1914 god.shkruan: “ Sa severa Karpatskih
Gora spustili su se nashi preci u danshnju Ugrasku. Tu su Avari vladali nad
njima… Ali veç poçetkom VII veka, ostavivshi poneshto svojih saplemenika u
Banatu, Baçkoj, Sremu i Sllavojii, oteshe se oni od Avara, prexhoshe Dunav i
Savu, te se spustishe na Ballkansko Polluostrvo. Tu orizhanom sillom potisnushe
starosedeoce (Ilire, çiji su potomci Aranauti, i razne polatinjene narode, koje prema
germanskom Walchem-Wlesche nazvashe Vlasima) i nastanishe se po krajevimna
u kojima mahom i danas zhive”. Me këtë konstatim argumentues shihet çartë se
kush është vendas e kush është ardhacak në Ballkan. Por, më 1991 kur eskaloi
shovinizmi serb drejtë fashizmit, historiania Olga Pjanoviq, do të shkruaj këtë: “
Shiptari duguju Srbima zemlju na kojoj zhive, ime koje pred svetom nose i
polovinu jezika kojim govore”. Ja shovinizmi i tipit neonacist prej të cilit edhe sot
intelegjeca serbe vuan dhe do të paguaj haraç, ja shovinizmi çetniko-komunist i
pandryshuar që e barti Serbin në luftë gjenocidale 1992-1999; Shih: Milorad
Tomoviq, Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj, Beograd, 2001, f.81.
2. Vlladimir Dedier, Ballkan u politici XX veka. F. 18; K. Jireçek-J.
Radonjiq, Istorija Srba, K. I, Beograd 1981, f. 10-“ Na gornjem Vardaru, Belom
Drimu, Kosovu Polju i u okolini Nisa bila je otaxhbina DARDANA, koji se
pomiju tek od 284 g. pre Hr. kao hrabri neprijatelji Makendonaca a docnije
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Rimlana”; K. Jireçek, Jovan radonjiq, Istorija Srba, K. II, Beograd 1981, f. 146“…U unutrashnosti, u XI i XII veku prostirala se na nekoliko dana hoda
shiroka pustinja u prostranom pograniçnom pojasu izmedju Srba i
Vizantinaca (arbanasa-G .O), izmedju vizantinskih prograniçnih gradova
Prizrena, Ljipljana i Nisha s jedne strane i srpskih planina na Limu i Ibru s
druge strane . Posle srpske OKUPACIJE pod Nenanjom (1189 n. ere) brzo su
bili naseljenei ovi od prirode bogati krajevi, a osobito tople kotline Beloga Drima
i Sitnice. Oçuvane povele daju nam dosta obaveshtenja o naseljavnu ovih krajeva,
koje su marljivo izvodili zemljoradnici, osobito kaludjeri. Ali, dvestogodishnja
vladavina kuçe Nemanjiça bila je suvishe kratko vreme da se izvedu trajne
promene. Posto su se Turci utvrdili u Makedoniju, postadoshe ivi plodni krajevi
opet pograniçnom zemljom, te ponovo opusteshe. Za vreme turskog
gospodstavasrpski ratarski elemenat kod Prizrena, Peçi, i na Kosovom
Polju,ustupao je neprestano ispred albanskih pastira…”; G. Ostrogorski, Istorija
Vizantije, rukopis, u DASIP. B. “U Predelima bivshe Dardanije, nacionalna
struktura nije bila promenjejna u tolikoj meri da starosedeoci-Arbasai budu
manjina, jer ti stanovnici su bili navikli da u svakom momnetu kada budu
napadnuti od Gota, vizigota, Avara, Normana, i sllavnea, oni su se veoma brzo
prilagpdjavali, sklanjajuçi u svojim brdovitim planinama, samo za njih pristupaçne.
A kada bude preshao zolum napadaça, oni se vraçaju svojim normalnim zhivotom.
Daklje veoa intereatan fenomen neistrebljenja…”; Jovan H. Vasilljeviq, Albanska
Liga, Beograd, 1909, f. 15. “Iseljenjem Aranuta pojedina su mesta u onim
krajeviam (Nishkog Sanxhaka) potpuno opustela, tako, da je bilo sela kpojima se ni
imena nisu vishe znala; ni vlasti ih nisu mogle znati jer nije bilo koga da ih kazhe, i
sad se je trebalo te opustele predele naseliti i obezpustiti. I u tom se je pogledu
greshilo, i te se greshke Srbiji svakim danom opet seve to vishe svete. U isto vreme
s naredbama o iseljavanju Arbansa greshilo….”
3. Biografia e S. Jovanoviqit në E. Jugosllavisë –shih: S. Jovanoviq;
Çkombtarizmi në viset e okupuara të Arbanasëve ishte aq i egër nga shteti dhe
kisha e që e tregon ky dokumet:K, JIreçek, J. Radonjiq, Istorija Srba, I. Beograd
1981. F. 71, “U deçanskoj Poveli (oko 1300) postavlja se princip, da u planinama
niko ne mozhe imati bashtine sem kralja i onih crkava kojima su kraljevi poklonili
bashtine; Bude li neki vlastelini ili Vlah ili Arbanas tvrdio da je pashnjak u planini
bio ranije njegova bashtina, ima das plati za kaznu kralju 500 ovaca”; Shih: Kanuni
i C. Dushanit, ku arbanasve u ndalohet komunikimi në gjuhen e tyre edhe nëpër
shtëpia; Shih: S. Gopçeviq, S. Srbija i Makedonija I-II, 1890, f. 228 ku thuhet se
më 930 në Graçanicë ishte ndërtuar kisha e banorëve vendas (arbanas -hb), ndërsa
nga vitet 1275-1321 aty ndërtoi Manastir kral Millutini serb; “Han ju je vrllo
podrobno opisao, s toga upuçujem na njegov opis-Gracnicu je podigao kralj
Millutin (1275-1321) na mestu, na kome je bio jedan STARIJI manstira od 930
godine, kada srba na ovim prostorima nije bilo”. Aaty, f. 228; Shih: A.
Bogosavljeviq, O Aranutima, Nish, 1897, f. 9. –“ .. Najveçe arbanashke reke su:
Bojana, Shkumbi, Vojuca, Drim, Lim, Vardar, Ibar, Sitnica i Lab”.
4. Po aty; Hasan Prishtina kërkon në Manastir (nëntor 1908) alfabet
kombëtar origjinal, ndërsa ulematë e Vilajetit Kosovës do të shquhen me
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kërkesë që: “Askush nuk guxon t` i ndryshojë parimet tona dhe germat tona, që
janë në KURAN”-shih: B. Hrbak, Arbanshki ustanici1912, f. 323.
5. Istorija Serbije, poçetak XX veka, dorëshkrim nga Dushan Popoviq, në
DASIP, 1913; Zhivko Avramovski, Izvestaji austriskih konzula u Mitrovici,
Prizrenu i Skoplje o arbasnkoj skupstini u Ferizoviçu 23. VII. 1908, “Vjetari” i A.
Kosovës, II-III Prishtinë 1970. f. 319; Bogumil Hrabak, Kosovo prema
maldoturskoj revoluciji 1908 godine, “Oblezhja” br. 5. 1984, f. 107/151.
6. Vojvoda Radomir Putnik,” Osvajnje Primorja”, ligjëratë e lexuar para
studentëve dhe ushtrave gjatë pjesës së parë të vitit 1912 në disa raste; D.
Batakoviq,Kosovo u srpsko arbanskim odnosima, Pristina, 1991, f. 159.
“Shqiptarët nuk pranojnë të takohen me Sulltan Mehmet Reshatin V në
GAZIMAESTAN, fakt ky që e gëzoi politikën serbe”, aty. Por, pranimi i Isa
Boletinit në pranverë të vitit 1911 në Mal të Zi nuk shikohej me sy të mirë nga
Beogradi, sepse ishte qëndrim i N. Pashiqit që shqiptarët të hasmohen me të gjithë
dhe të humben si popull. Shih: D. Batakoviq, v. cit. f. 159. Ishte kështu sepse N.
Pashiqi kërkonte konflikt të thellë dhe të pariparueshëm në mes Shqiptarëve dhe
Stambollit, ndërsa ministri i tij ishte për një konflikt më të zbutur kur ishte fjala te
lufta e prillit, qershorit 1910.
7. Grgur Jakshiq, Iz nove srpske Istorije, Beograd, 1953. Vojna Konvencija
izmegju Grçke i Serbije 14 avgust 1867, f. 51; Tajna Konvencija izmegju Austrije
i Serbije 28 VI 1881, pika VII, f. 79-80.
8. Tajna Konvecija 28 VI 1881 i njegove posledice do 1912, f. 27.
9. A. F. Pribram, Les traites politques secret de le Autrich-h, I, Paris 1923, f.
109.
10. Diplomatska prepiska Kralevive Serbije në AS. Dorëshkrim, ”Çështjet
serbo shqiptare 1908-1912”; Gjatë korrikut 1912 në Beograd themelohet “Këshilli
për ndihmë emigrantëve nga Kosova”. Në krye të Këshillit emërohet gjenerali në
pension Bozha Jankoviq. Ky Këshill kishte për detyrë themelore të spiunojë çdo
shqiptar, për ta kuptuar pozicionin e tyre politik dhe kombëtar. Lidhur me këtë
këshill, në fillim të shtatorit 1912 nga Qeveria e Beogradit do të angazhohen disa
grupe oficerësh për të spiunuar në viset shqiptare. Ata ishin major Millan Gr,
Millovanoviq, kapiteni Velimir Deniq. Pastaj Radoje, Pantiq dhe Bogdan
Radenkoviq. Këta do ta marrin detyra të kontaktojnë me parinë shqiptare të V.
Kosovës. Me Isa Boletinin do të bisedojë edhe Dragutin Dimitrijeviq -Apis, por pa
sukses, sepse Isa Boletini i thotë troç: “Do të luftojë për mbretin tim (pa e përmend
Sulltanin, por kuptimi ishte se do të luftojë për mbretin shqiptar. Së pari jam
mysliman e pastaj jam shqiptar”. Edhe këto fjalë janë përdorë nga historiografia
serbe në kontest të një njeriu religjioz, por nuk është këtu fjala për religjion, por për
shqiptari së pari e pastaj për arsim shqip”. Me Idriz Seferin bisedon Bozha Simiq,
por edhe ky mori përgjigje nga I. Seferi se “Do të luftojë për mbretin tim”, pra nuk
e thotë do të “luftojë për Sulltanin ose Padishahun” si e kishin shqiptarët zakon.
Këto çështje duhet historiografia shqiptare t`i korrigjojë në shkallë hermenutike, që
do të thotë sa më shumë informata për çdo dokument dhe thënie në te, për
përmbajtjen dhe në kontest nevojten analiza eksplikative shkencore. Nuk e ka thënë
kurrë Isa Boletini “Së pari jam turk, e pastaj jam shqiptar”, por e ka thënë si
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përgjigje para popit Angjellko Neshiqit këtë: “Zotri, unë jam mysliman dhe
shqiptar”. Nuk e ka theksuar fjalën “pastaj” në asnjë kuvend, sepse Soji i Isa
Boletinit, kurrë nuk ka lënë dilemë në bisedime. Ai ishte i drejtë për drejtë, thotë
Apisi më 1914 (shih: AS. Razgovor I. Boletinca sa Apisom o Albanskim
namerama, “A. Odsek”. K. 12 1910-1912).
11. Panta Sreçkoviq, Kako suzbiti arbashko-tursko priateljstvo 1908-1910, në
A. DASIP, “A. O”, ligjëratë e mbajtur para studentëve, e botuar si broshurë; V.
Gjorgjeviq, “Arnauti i Velike Sile”, ligjëratë para studentëve, e botuar si broshurë
në fillim në 16 faqe; B. Hrabak, Velikoserpska ofenziva protiv prosveçivanja
arbansa 1908-1912, dorëshkrim, ligjëratë e mbajtur në studimet pasuniversitare,
Prishtinë 1972.
12. Vlladan Gjorgjeviq, Ligjëratë e mbajtur para studentëve të mjekësisë, e
botuar si broshurë, me qëllim që mjekët e ardhshëm të edukohen si urrejtës të
arnautëve, broshurë 1912; Kritikon “R. Novine” dhe Tucoviqin si “tradhtar”.
13. Jovan Cvijiq, Hulumtimi demografik dhe social në Kosovë, pa datë,
Broshurë nga viti 1910, f. 1-32.
14. DASIP. B. “J. J. Marmba”, “Albaski Stihovi”, Këngë folklorike të
shkruara me alfabet kombëtar shqiptar, me qellim që të luftohet kundër tij dhe atyre
që këndojnë, 1913: Ligjëratë e mbajtur nga oficeri anonim i Divizionit të Timokut
më 6. V. 1910, broshurë e shpërndarë nëpër garnizone, shkolla dhe kisha. Sipas një
shenje Ligjërata duhet të jetë e gjen. Bozhidaar Jankoviqit, kom. I A. III-të.
15. Po aty; Predavanja pukovnika Jeremije V. Stanojeviqa, Istorija ratova za
osloboddjenje i ujedinjejne 1912-1918, Beograd, f.16/19; f. 20, Mobilizacija turske
vojske i borbe na granci; Drugi balkanski rat, strategiski razvoj, f. 96. Ky oficer i
lartë mban qëndrim shovinist sepse e përkrah terrorin shtetëror ndaj shqiptarëve
dhe të gjithë atyre që nuk janë serb.
16. Istorija Serbije, vitet 1908-1912, Beograd 1928. Vizita e Sulltanit në
Kosovë 15-16 VI 1911.
17. Gjeneral Ivan Pavlloviq, Prodor nase vojske na Kosovskom Vilajetu 1912
godine, predavanje pred Timoçkom Diviziojom, u rukopisu, në AS, 1914).
18. Kosta Jezdiq, Narod i drzhavnici Serbije, Beograd 1913, f. 17.
19. Stanoje Stanojeviq, Serpsko Turski rat 1912 godine, Beograd 1928, f. 189;
Prvi Ballkanski rat, “Kosovo”, 1970, Vojne operacije srpske vojske 18 tetor 1912,
29 nëntor 192, gjerësisht.
20. Stanoje Stanojeviq, Sersko Turski rat 1912, Beograd 1928, f. 189; Istorija
Serbije, vëllimi 6, botim 1986, Kosovo; Prvi Ballkanski rat…1974, “Kosovska
operacija”.
21. Xh. Xh. Stankoviq, Nikola Pasiq, i stavarnje arbanaske drzave, Beograd, f.
165; Xh, Mikiq, Albanci i Srbija u balkanskim ratovima, 1912/13. F. 60. “Rreziku
nga lufta i bashkon shqiptarët, të cilëve u prinë Isa Boletoini me moton: “Vendi në
rrezik”. Sulltani më 4 tetor shpallë moblizmin nga 15-70 vjeç. Serbia kishte të
gatshëm të futën në fronte 70 000 luftëtarë me 100 topa të prodhimit austriak dhe
serb. Ndërsa shqiptarët i kishin 18 000 luftëtarë me nja 20 topa të lehtë; D.
Batakoviq, v. cit. f. 174; Prvi balkanski rat, f. 416/19; Milorad Ekmeçiq, Ratni
cilevi Serbije 1914, Beograd 1973, f. 374. Me Marrëveshjen Nikolla Pashiq dhe
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Esat Pasha më 17 shtator 1914 në 15 pika, çështja e Kosovës konsiderohet e
mbyllur për historiografinë serbe. Por këtë “mbyllje” e vulos edhe Marrëveshja e
dytë e Esat Pashës me përfaqësuesin serb në Tiranë më 28 VI 1915. Në 17 pika, ku
pasha i Shqipërisë pranon humbjen e subjektiviteti të Shqipërisë në tërësi. Shih:
Shukri Rrahimi, Marrëveshjet e Niklla Pashiqit me Esat Pashën, “Gjurmime
Albanologjike”, nr. VI, Prishtinë, 1976.
22. “Radniçke Novine”, 26 tetor 1912; Prvi Ballkanski Rat, Beograd 1974,
Kosovska operacija. Duhet theksuar se kjo literaturë e cilëson Luftën ballkanike si
“çlirimtare”, ndërsa “ R. Novine” e objektivizon Luftën ballkanike më 1912 si luftë
imperialiste; “Samourava” ishte organi i qeverisë, e kualifikonte luftën si
“çlirimtare”. Aty botohet Deklarata e Nikolla Pashiqit më 30 tetor 1912 ku
arsyetohet terrori i ushtrisë serbe ndaj shqiptarëve nga Merdari e deri në Durrës (18
tetor- 29 nëntor 1912).
23. Politika, 22 tetor 1912; Ligjëratë e Gjene. Jankoviqit, para ushtarëve dhe
klerikëve më 2 dhjetor 1912 në Shkup; AS. Ligjëratë e Mëkëmbësit Aleksandër
Karagjorgjeviqit, para ushtarëve dhe klerikëve në Shkup, tetor 1912.
24. Kosta Novakoviq, Biseda me Prenk Bib Dodën, kreu i Mirditës i kishte në
disponim 4 000 kreshnikë që ishin të gatshëm të sillet si u thotë bajraktari e jo si e
kërkon drejtësia dhe lufta për liri; Stanoje Stanojeviq, Ligjëratë: Nasa politika u
novim krajevima, shkurt 1914, broshurë për studentë.
25. Jovan Tomiq, O Arnautima, Beograd 1913, f. 46; “8 oktobra 1912 bio je
divan jesenji dan. Na sve strane videle su se turske karaule u plamenu, u Labu su se
digli gusti dimovi od sela, koja su gorela, a sunce je toplo grejalo brda…Pad
Pristine porazio je Aranute, jer su oni navikli lako suzbiti velike turske vojske koje
su slane protiv njih, pa su bili uvereni, da çe isto tako pobediti i srpsku vosjku, da je
nemoguçe da srbi uzmu Prishtinu”- St. Stanojeviq, Srpsko -Turski rat 1912,
Beogrda, 1928, f. 137.
26. “Vesnik Srpske Crkve”, janar-tetor 1913, “Zoti u ka dhënë mend të
krishterëve ballkanik dhe ata kanë hyrë në aleancë”; “Svi govore kako govori bog”.
Ako neko ne govori ovim jezikom (arnautskim), treba strelati po kratkom
postupku, bez ikakve presude, jer bog tako zahteva”-Blkanikus/dhjetor 1912 në A.
S. Zbirka “V. Gjirgjeviqa”.
27. V. Gjorgjeviq, Aranuti i Velike sile, Beograd 1913, f. 168. dorëshkrim,
pjesa e ndaluar-censuruar për nevoja ushtarake dhe hulumtime racore?!!
28. V. Dedier, Ballkan u politici XX veka, f. 19; Dimitrije Tucoviq, Serbija i
Albanija, Beograd, 1913, gjerësisht.
29. Po aty.
30. Vasa Çubriloviq, Iselavanje iz albanskih etniçkih oblasti 1913-1914, “Islo
je veoma uspesno jer na tom pravcu pomagala je cela Evropa”; Diplomatska
prepiska K. Serbije. “Statistikat e shpërnguljes botur në Serinë VII, l.” 2. “Spisak
iselenih muslimana preko Soluna od okuoacije do juna 1914 godine iselilo se
239807 lica. U ovu kvotu nisu usla deca ispod 6 godina. Raçuna se da su jos preko
Kavale iselilo oko 40 000 musliman a sem tokga jos veçi broj suvim putem. Ovi
240000 ljudi odputovalo je odavde (Soluna) sa 395 ladja. Vasa Çubriloviq,
thekson se për këtë valë shpërnguljesh janë meritore metodat fashite: “Srestva za
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istreblenje arnauta su isto kao 1878 godine, pa je 1913 i dale upotreblen isti metod
a to je tajno isplivanje sela i arnautskih çetvrti po gradovima. Rukopis na AVIIB. P.
17. K. 22. Predavanje na Srpskom K. Klubu, 1935, tajno).
31. V. Dedier, Ballkan u politici XX veka, f. 19.
32. Stojan Protiq-Ballkanikus, Nasha polika prema Aranutima, 1909-1914,
Predavanje, mja 1914 u Beogradu pred vojnicima i studentima.
33. Kosta Novakoviq, Aranuti i brutalna silla srpske vojske 1804-1914,
Rukopis; Dr Vllada Stanojeviq, Moje ratne beleshke i slike, Ljubljana 1934, f. 3336. “Aranutska pobuna 1913”.
34. DASIP, PO. “G”, F. 9. Razgovori Luba Jovanoviq-Esad Pasa.
Marrëveshja është shkruar me germa arabe dhe çirilicë; Dushan Batakoviq,
Kosovo u srpsko –arbanshkim odnosima, Prishtina, 1991, f.194/5; Shkukri
Rrahimi, Marrëveshjet e Esat Pashës me Qeverinë e Serbisë, Gjurmime
albanologjike”, nr. VI. 1976; DASIP. B. “ A. Odsek” PO. God. 1915, “Tajni
ugovori sa Esat Pasom”, od pada Skadra pa do sporazuma u NIsu 17
septembra 1914 i Tirane 28 VI 1915.
35. AS. Fondi “V. Gjorgjeviq, dorëshkrimi: “Aranuti i velike sile”, i
paredaktuar.
36.Po aty
37. Po aty; Analizë ndihmëse e Nikolla Pashiqit, ‘Se si duhet zgjërohet
Serbia me intriga (1913), diplomaci, politikë dhe më së shumti përmes KOS-it,
sepse kishën askush në këto kohë të turbullta nuk e kontrollon dhe
konteston.Eshtë kohë e volitëshme për kryqëzatë moderene’!.
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QERIM DALIPI

TROJET SHQIPTARE NË BISEDIMET SERBOBULLGARE NË PRAG TË LUFTËS SË PARË
BALLKANIKE
Abstrakt: Në mbështetje të burimeve dhe të literaturës relevante, autori bënë
përpjekje të përtcjellë ecurinë e bisedimeve serbo-bullgare, ku diskutohej çështja e
coptimit të trojeve shqiptare. Tërheqin vëmendjen sidomos njoftimet për qendrimin
e Serbisë ndaj kryengritjeve shqiptare dhe politikës ballkanike të Austro-Hungarisë,
që angazhohej për krijimin e një Shqipërie autonome. Theks të rëndësishëm autori
vë edhe mbi propozim-planet dhe mospajtimet serbo-bullgare ndaj trojeve
shqiptare, si dhe implikimimin e Rusisë për tejkalimin e tyre dhe arritjen e
marrëveshjes.
Fjalët kyçe: Shqipëria, Maqedonia, Austro-Hungaria, Serbia, Bullgaria, Rusia.
Në kohën kur Perandoria Osmane ishte dobësuar dukshëm në pjesën evropiane,
Serbia përgatiste plane për jetësimin e aspiratave të saj hegjemoniste ndaj trevave
shqiptare. Ajo konsideronte se “çlirimi” i sanxhakut të Jeni Pazarit, i Kosovës, i
pjesës më të madhe të Maqedonisë dhe i një pjese të Shqipërisë do t’i kënaqte
interesat e saj nacionale, politike, ekonomike dhe ushtarake-strategjike. Meqë këto
vise në një periudhë të caktuar të mesjetës kishin qenë pjesë e shtetit feudal serb,
diplomacia serbe vinte në pah të drejtën e saj historike për t’ia bashkangjitur ato
Serbisë. Madje dijetari serb i asaj kohe, Jovan Cvijiq, shprehej: “Atëherë kur ne do
t’i merrnim ato vise me luftë dhe me gjak, askush te ne nuk do të konsideronte se i
kemi pushtuar ato, por se i kemi kthyer nga turqit, se i kemi çliruar nga dhuna më e
egër, me të cilat më shumë ishte e lidhur vetëdija dhe kujtesa serbe”.1 Ndërsa
socialdemokrati serb, Dimitrije Tucoviq theksonte se Serbia ishte e detyruar që “të
dilte nga kufijtë e vjetër dhe të prekte detin [...] me çmim të gjithfarë sakrificash
dhe rreziqesh të mëdha” dhe atë përmes luftës “e cila në çdo rast do të garantonte
daljen e lirë të mallit serb në tregun botëror”, madje edhe “me shpenzime të
mëdha”. Pretendime të ngjashme kishte edhe Bullgaria ndaj Maqedonisë, 2 që do të
thotë se ajo ishte në rivalitet me Serbinë për mbisundim në Ballkan.
Pretendimet e Serbisë për të pushtuar territoret në Jug, do të rriten pas
aneksimit të Bosnjë dhe Hercegovinës nga Austro-Hungaria në tetor të vitit 1908.
1

Саво Скоко, Други балкански рат (1913), књига прва, Београд, 1968, f. 52-53.
Петар Стојанов, Македонија во политиката на Големите Сили во времето на
Балканските Војни (1912-1913), Скопје, 1979, f. 36-37.
2
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Nga ana tjetër, sipas burimeve serbe, Austro-Hungaria po punonte për krijimin e
një Shqipërie autonome, e cila do të shtrihej nga Adriatiku deri në lumin Vardar.
Në këtë mënyrë, Serbisë do t’i mbylleshin rrugët për të pasur dalje në detin
Adriatik dhe në detin Egje. Me krijimin e shtetit shqiptar do të viheshin në
pikëpyetje edhe pretendimet bullgare ndaj Maqedonisë (posaçërisht ndaj asaj
perëndimore – Q. D.). Në rrethana të këtilla, diplomacia serbe hodhi idenë për
nevojën e tejkalimit të dallimeve dhe arritjen e marrëveshjes së bashkëpunimit
midis Serbisë dhe Bullgarisë, gjë që u pranua nga kjo e fundit. Rrjedhimisht filloi
korrespondenca e besueshme midis Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë dhe
Përfaqësisë Bullgare në Beograd. Megjithatë, sipas gazetës proqeveritare
“Preporec” të Sofjes (16 korrik 1909), e gjithë pengesa për arritjen e marrëveshjes
serbo-bullare qëndronte në atë se Serbia nuk hiqte dorë nga Maqedonia, ndaj së
cilës politika e saj ishte pushtuese, kurse ajo bullgare çlirimtare.3
Me angazhimin e diplomacisë ruse u krijuan kushte për fillimin e bisedimeve
për arritjen e marrëveshjes serbo-bullgare. Në këtë drejtim, aty nga fundi i verës së
vitit 1909, shkoi në Beograd diplomati bullgar Dimitar Rizov. Meqë Maqedonia
ishte bërë mollë sherri që pengonte suksesin e bisedimeve, diplomati bullgar
propozoi që të dyja shtetet të ndihmonin krijimin e Maqedonisë autonome. Çështjet
e tjera që i preokuponin palët e përmendura, sipas Rizovit, do të zgjidheshin në këtë
mënyrë: Serbia ta ndihmonte Bullgarinë për të pushtuar vilajetin e Edrenesë dhe
daljen në detin Egje, ndërkaq kjo e dyta ta ndihmonte të parën që ta pushtonte
vilajetin e Kosovës deri te Karadaku, bashkë me sanxhakun e Jeni Pazarit, dhe
territoret në të dyja anët e Drinit, deri në detin Adriatik. Ministri i Punëve të
Jashtme të Serbisë, Milovan Milovanoviq (1908-1912) nuk e përjashtoi një
mundësi të tillë, por u shpreh se nëse do të dështonte krijimi i Maqedonisë
autonome, atëherë marrëveshja serbo-bullgare duhej të precizonte ndarjen e sferave
të interesit në Maqedoni. Sipas tij, sfera e interesit serb do të ishte sanxhaku i
Shkupit, si dhe krahina në bregun e djathtë të Vardarit deri në lartësitë e Demir
Kapisë. Ky propozim nuk u pëlqeu bullgarëve,4 prandaj bisedimet u la të
vazhdohen në takimin e radhës.
Ndërkohë Rusia i propozoi Serbisë që për të arritur marrëveshje me Bullgarinë
duhej të hiqte dorë nga “çështja maqedone”. Këtë sugjerim Beogradi nuk e pranoi
dhe në fillim të vitit 1910 i shtoi aktivitetet për të bindur diplomacinë bullgare rreth
domosdoshmërisë së ndarjes së Maqedonisë. Me këtë synim udhëtoi në Sofje
ministri serb i Punëve të Jashtme, mirëpo u kthye pa rezultat pozitiv. Në rrethana të
këtilla një delegacion serb, në mars të atij viti, shkoi në Peterburg për të përfituar
mbështetjen e Rusisë rreth planit për ndarjen e Maqedonisë dhe të Shqipërisë.
Ministri i Jashtëm rus, Aleksandër Izvolski (1906-1910), premtoi se do të
angazhohej për këtë çështje. Megjithatë, angazhimi i diplomacisë ruse në Sofje nuk
dha rezultate, meqë Bullgaria shfaqi hapur indinjatën ndaj propagandës serbe për
Maqedoninë. Për rrjedhojë qeveria bullgare filloi të shfaqte shenja afrimi me
3

Саво Скоко, v. c., f. 76-77 dhe shën. 79.
Gazmend S. Rizaj, Shqipëria e Sipërme (1800-1913) në projektet dhe traktatet e Fuqive të
Mëdha dhe shteteve ballkanike, Prishtinë, 2011, f. 234.
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qeverinë e Athinës. Njëkohësisht, ajo vuri kontakte të afërta me qeverinë malazeze,
e cila deklaroi se Serbia duhej t’ia lëshonte Maqedoninë Bullgarisë. Kjo shkaktoi
prishjen e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Malit të Zi. Ky i fundit, madje filloi t’i
forconte marrëdhëniet me Austro-Hungarinë, e cila tashmë kishte filluar të
preferohej edhe nga Bullgaria. Në fakt, Sofja më tepër po parapëlqente aleancën me
Perandorinë Dualiste se sa me Serbinë.5
Nga ana tjetër, politika ballkanike e Perandorisë Austro-Hungareze dhe në
veçanti interesimi i saj për të ndihmuar çështjen shqiptare, në historiografinë serbe
është trajtuar si përpjekje për të krijuar “Shqipërinë e Madhe” në dëm të Serbisë.6
Në të vërtetë, Austro-Hungaria, para se të shpërthente Lufta e Parë Ballkanike,
respektivisht në fillim të vitit 1912, ishte e prirë t’i porosiste shqiptarët se zhvillimi
ekonomik dhe kulturor ishin kusht i domosdoshëm në rrugën e sigurimit të
autonomisë, ose të pavarësisë së Shqipërisë.7 Vetëm atëherë kur shtetet fqinje u
vërsulën kundër Perandorisë Osmane, respektivisht trevave shqiptare, pas
shpërthimit të Luftës së Parë Ballkanike (8-18 tetot 1912),8 Perandoria Dualiste e
avancoi qëndrimin ndaj çështjes shqiptare. Kështu sipas një protokolli mbi një
konferencë të mbajtur në fund të tetorit të vitit 1912, në Ministrinë e Jashtme në
Vjenë, ishte arritur në konstatimin se Shqipëria duhej të ishte autonome ose e
pavarur pasi të zhdukej sovraniteti osman. Në shtetin e ri, sipas pjesëmarrësve të
konferencës, duhej të përfshiheshin “të gjithë shqiptarët që banojnë në tokat turke
të Evropës”, respektivisht ai shtet “të ketë kufij të natyrshëm”.9 Pra siç mund të
shihet Austro-Hungaria nuk angazhohej për krijimin e një “Shqipërie të Madhe”,
siç pretendohet nga qarqe të caktuara, por për një “Shqipëri Natyrore”, e drejtë kjo
e patjetërsueshme në krijimin e shteteve.
5

Po aty, f. 234-235. Që nga fundi i shek. XIX, sipas planeve të qarqeve politike drejtuese të
Serbisë, të hartuara disa dekada më parë, në kuadër të shtetit serb, duhej hynin edhe viset e
Shqipërisë së Veriut bashkë me Kosovën, që bënin pjesë në të ashtuquajturën “Serbi e
Vjetër”. Por jo vetëm kaq. Këto qarqe dhe ato greke synonin të pushtonin gjithë Shqipërinë.
Pretendime ndaj trojeve shqiptare kishte edhe Bullgaria, e cila synonte të zgjerohej në
kufijtë e caktuar nga traktati i Shën Stefanit i vitit 1878. Këtij qëllimi i shërbente edhe
kërkesa që qeveria bullgare, duke filluar nga viti 1894, u parashtroi Fuqive të Mëdha
kërkesën për formimin e “Maqedonisë autonome”, ku të përfshiheshin edhe viset shqiptare
të vilajeteve të Manastirit e të Kosovës, e cila shihej si një fazë kalimtare për aneksimin e
territoreve të saj nga Bullgaria. Rrjedhimisht qarqet qeveritare të Bullgarisë, të Serbisë dhe
të Greqisë ndërhyrë në të ashtuquajturën “çështje maqedone”. Meqë Maqedonia ishte vetëm
një term gjeografik, qeveritë e përmendura, duke iu referuar të ashtuquajturave argumente
historike dhe të të dhënave etnike të falsifikuara, u përpoqën t’i jepnin Maqedonisë një
shtrirje më të gjerë duke përfshirë në kufijtë e saj, përveç vilajetit të Selanikut, gjithë
sanxhakët e vilajeteve të Manastirit dhe të Kosovës, pavarësisht se shumicën e popullsisë në
këta dy të fundit e përbënin shqiptarët (Historia e popullit shqiptar, II, Tiranë, 2002, f. 257258).
6
Саво Скоко, v. c., f. 54.
7
Fehari Ramadani, Qëndrimi i Austro-Hungarisë ndaj çështjes shqiptare gjatë vitit 1912,
në “Studime Albanologjike”, nr. 1, Shkup, 2009, f. 47.
8
Historia e popullit shqiptar, II, f. 503-505.
9
Fehari Ramadani, pun. cit., f. 52.
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Tani le t’u kthehemi rrethanave që çuan në rifillimin e bisedimeve serbobullgare.
Shpërthimi i kryengritjes shqiptare kundër pushtetit osman në Kosovë (marsprill 1910), hasi në kundërpërgjigje të ashpër të forcave osmane, të cilat ishin në
numër më të madh dhe të armatosura shumë më mirë se kryengritësit shqiptarë.
Krahas ekspeditave ndëshkuese ndaj kryengritësve,10 në gjysmën e dytë të majit të
vitit 1910, pas proklamatës së shpallur nga autoritetet osmane, nisi çarmatimi i
popullit shqiptar dhe pjesërisht edhe i minoritetit sllav.11 Shtetet fqinje Serbia,
përmes kanalesh diplomatike, dhe Bullgaria, përmes shtypit zyrtar, u shprehën se
dëshironin që qeveria osmane të vendoste qetësinë në viset e përfshira nga
kryengritja. Madje Serbia ishte e gatshme t’i bënte Perandorisë Osmane shërbimet
e nevojshme për shtypjen e kryengritjes shqiptare.12 Pavarësisht kësaj gatishmërie,
me kalimin e kohës, diplomacia serbe e ndryshoi kursin politik ndaj Perandorisë
Osmane. Si shkas shërbeu çarmatosja e sipërpërmendur, respektivisht, siç mund të
lexohet në mes rreshtash në dokumentacionin diplomatik serb, çarmatosja e
popullsisë sllave në Serbinë e Vjetër dhe në Maqedoni. Sipas këtij dokumentacioni,
kjo shkaktoi hutimin e opinionit publik në Serbi dhe në Bullgari dhe tërhoqi
vëmendjen e gjithë Evropës. Prandaj, në rrethanat e atëhershme të raportit të
forcave midis shteteve ballkanike dhe Fuqive të Mëdha, diplomacia serbe shpejtoi
ta shfrytëzonte këtë moment për të jetësuar politikën e saj të njohur, duke bërë
përçapje për t’u afruar me Bullgarinë. Kjo e fundit mbante qëndrim të përmbajtur,
respektivisht qeveria me në krye Aleksandar Malinovin nuk pajtohej që Shkupi t’i
kalonte Serbisë.13 Në mars të vitit 1911 erdhi në pushtet qeveria e koalicionit me në
krye Ivan Geshovin (1911-1913), me orientim rusofil.14 Diplomacia serbe sërish
mori iniciativën për hulumtimin e disponimit bullgar për marrëveshje me Serbinë.
Si shkas për këtë, sipas Milovan Milovanoviqit, shërbeu “kryengritja e Malësisë”15
së Mbishkodrës, që shpërtheu, në mars të vitit 1911, kundër pushtetit osman.16 Në
fillim të prillit, kryeministri bullgar, Geshov, i deklaroi përfaqësuesit serb në Sofje
se midis dy qeverive duhej të këmbeheshin mendime për kryengritjen shqiptare.
Veç kësaj, ai propozoi që Serbia dhe Bullgaria të fillonin bisedimet për arritjen e
marrëveshjes, e cila nuk do të kishte karakter ofensivë ndaj Perandorisë Osmane.
Qeveria serbe e pranoi propozimin dhe më 15 prill Milovan Milovanoviqi e ftoi në
takim të dërguarin bullgar në Beograd, Andre Toshev (1909-1913). Me këtë rast
Milovanoviqi paraqiti pikëpamjet e qeverisë së tij se “nga kryengritja shqiptare
mund të dilnin ngjarje të mëdha dhe prishje e gjendjes së sotme në Ballkan”. Për
10

Gjerësisht mbi shpërthimin e kryengritjes shqiptare të vitit 1910 dhe shtypjes së saj nga
forcat osmane shih: Historia e popullit shqiptar, II, 426-440.
11
Ramiz Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare (1908-1910), libri 1, Prishtinë, 2004, f. 385.
12
Historia e popullit shqiptar, II, f. 437.
13
Историк преговора за закључење српско-бугарског уговора од 29. Фебруара 1912.,
në: “Саво Скоко, v. c., f. 369” (në tekstin e mëtejmë: Историк преговора).
14
Ѓорѓи Абаџиев, Балканските војни и Македонија, Скопје, 1958, f. 27.
15
Историк преговора, f. 369.
16
Gjerësisht mbi shpërthimin e kryengritjes së vitit 1911 dhe rrjedhojat e saj shih: Ramiz
Abddyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare (1911-1912), Libri 2, Prishtinë, 2004, 31-119.
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shkak të kësaj rrethane, propozonte ai, Serbia dhe Bullgaria duhej të merreshin
vesh dhe me një plan të përbashkët t’u përgjigjeshin rrethanave të kohës, qoftë
duke pritur që ato të ndodhnin, qoftë duke i shkaktuar ato. I dërguari bullgar u
interesua të dinte se a thua këto dy shtete kishin interesa që të shkaktonin
shpërthimin e ngjarjeve. Milovanoviqi u përgjigj se kjo mund të ndodhte vetëm
nëse krijohej “bashkësia serbo-bullgare”. Meqë i dërguari bullgar pranoi qëndrimin
serb, Milovanoviqi, duke paraqitur kërkesat serbe ndaj Maqedonisë dhe Shqipërisë,
propozoi që bisedimet të zhvilloheshin në Sofje ose në Beograd, ose midis tij dhe
Geshovit të organizohej një “takim i rastësishëm” në Venedik. I dërguari bullgar u
përgjigj se Bullgaria mund të pajtohej që Shkupi t’i kalonte Serbisë, por dyshonte
se një gjë e tillë mund të ndodhte për Velesin dhe Prilepin.17
Disa ditë më pas Milovanoviqi sërish informoi Toshevin “për rrezikun e
kryengritjes shqiptare” dhe kërkesat e Austro-Hungarisë për krijimin e Shqipërisë
autonome18. Në këtë mënyrë, politika austro-hungareze, sipas diplomatit serb, vinte
në rrezik jo vetëm interesat serbe e ballkanike, por edhe interesat specifike
bullgare,19 duke aluduar për pretendimet bullgare ndaj Maqedonisë, përfshirë këtu
edhe pjesët e saj perëndimore, të banuara me popullsi shumicë shqiptare.
Më 20 shtator (3 tetor) 1911, kryeministri serb Milovan Milovanoviq (19111912), realizoi një darkë pune në Beograd me të dërguarin bullgar, Rizov (2000-2310
min.). Bisedimet vazhduan të nesërmen, më 4 tetor, ku në anën serbe, pos
Milovanoviqit, merrnin pjesë edhe Nikolla Pashiqi dhe Lubomir Stojanoviqi.
Takimi qe konstruktiv dhe vazhdoi deri në orët e mëngjesit të datës 5 tetor (deri më
0245 min.). Në të u diskutuan të gjitha çështjet për arritjen e marrëveshjes serbobullgare.20
Rizovi, duke folur në emër të qeverisë dhe të mbretit bullgar, deklaroi se ishte i
gatshëm për arritjen e marrëveshjes, e cila ishte çështje urgjente. Me këtë
pikëpamje u pajtua plotësisht Milovanoviqi. Gjatë zhvillimit të bisedimeve si mollë
sherri edhe më tej mbetej caktimi i kufirit të ardhshëm serbo-bullgar në Maqedoni.
Megjithatë, diplomati bullgar, lidhur me këtë çështjeje, deklaroi se në funksion të
arritjes së marrëveshjes ishte i gatshëm t’i bënte koncesione Serbisë me sa vijon:
Bullgaria do të hiqte dorë nga autonomia e Maqedonisë dhe do t’i njihte të drejtën
Serbisë mbi Shkupin dhe viset në jug të Sharrit. Kufiri midis Serbisë dhe
Bullgarisë, sipas propozimit bullgar, do të përcillte rrjedhën e lumit Pçinja, pastaj
do të ndiqte anën e djathtë të Vardarit, kufirin e sanxhakut të Shkupit, ku Serbisë
do t’i takonin Kumanova, Shkupi, Tetova dhe Gostivari. Kryeministri serb,
pavarësisht se nuk plotësoheshin në tërësi ambiciet serbe, e vlerësoi pozitivisht këtë
17

Бранко Перовић и др., Први Балкански Рат 1912-1913 (Операције српске војске),
прва књига, Београд, 1959, f. 82-83 (në tekstin e mëtejmë: Први Балкански Рат).
Udhëheqësi i Partisë Radikale, Nikolla Pashiqi, insistonte që Serbia t’i merrte të gjitha viset
në veriperëndim të vijës Bregallnicë-Veles-Durrës. Shqipëria Jugore dhe Maqedonia Jugore
t’i jepeshin Greqisë, ndërsa viset e tjera Bullgarisë. Geshovi nuk u pajtua me këto kërkesa
“të tepruara” të Serbisë (Петар Стојанов, v. c., f. 71-72).
18
Први Балкански Рат, f. 83.
19
Историк преговора, f. 369.
20
Po aty, f. 369-370.
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kompromis dhe shprehu bindjen se marrëveshja midis dy palëve megjithatë do të
arrihej. Ai, midis të tjerave, shtoi se Serbia do të angazhohej në sigurimin “e
ndikimit tonë në mesin e shqiptarëve dhe komunikimit tonë me detin Adriatik”,21
duke shprehur kështu ambiciet serbe për pushtimin e viseve të tjera shqiptare deri
në det.
Nga ana tjetër Rizovi insistonte që të diskutohej çështja e kufirit, duke kërkuar
nga Milovanoviqi që të deklarohej përfundimisht për të. Në të kundërtën, derisa kjo
çështje nuk zgjidhej, theksonte diplomati bullgar, nuk ishte arritur asgjë. Kjo nuk e
befasoi kryeministrin serb, i cili deklaroi se edhe pse kompromisi bullgar për
Maqedonisë ishte një hap i madh dhe i guximshëm drejt rrugës së marrëveshjes me
Serbinë, ai nuk ishte ndonjë sakrificë, por vetëm largim nga një paragjykim që ishte
fatal si për ardhmërinë bullgare, ashtu dhe për ardhmërinë serbe. Rrjedhimisht,
Milovanoviqi vuri në pah propozimin e tij për ndarjen e Maqedonisë, ku Serbia do
të fitonte viset në veri të vijës që shkonte nga kufiri bullgaro-osman përgjatë
Bregallnicës, pastaj përtej Vardarit deri në liqenin e Ohrit, ashtu që Ohri dhe
Manastiri do t’i kalonin Bullgarisë, ndërsa Velesi, Prilepi, Kërçova dhe Struga
Serbisë. Diplomati bullgar nuk e pranoi propozimin serb, sepse, ai nuk i
mundësonte Bullgarisë të kishte qasje në anën e djathtë të Vardarit. Meqë palët nuk
arritën të merreshin vesh për ndarjen e territoreve midis tyre, Rizovi propozoi që
çështja e kufirit midis dy shteteve të lihej për t’u zgjidhur nga perandori rus.
Qeverisë serbe i pëlqeu ky propozim, meqë vlerësonte se Rusia ishte më e afërt me
Serbinë se sa me Bullgarinë. Megjithatë, pala serbe vendosi të vazhdonin bisedimet
me Rizovin. Kësaj radhe, të nesërmen, doli me propozim Lubomir Stojanoviq. Ai
propozonte që nga kufiri bullgaro-osman të tërhiqej një vijë përmes Kratovës deri
në liqenin e Ohrit, ashtu që Bullgarisë do t’i kalonin: Velesi, Prilepi, Krusheva dhe
Ohri, kurse Serbisë Kërçova dhe Struga. Milovanoviqi ishte i gatshëm që ta
pranonte këtë kompromis, po jo edhe Pashiqi që e vlerësoi atë si lëshim shumë të
madh të palës serbe. Siç pritej Rizovi nuk e pranoi propozimin serb, ndërsa pala
serbe nuk hezitoi të jepte “argumente” të tjera rreth kompromisit. Në fakt, ajo
deklaroi se nuk mund të pajtohej me planin bullgar, sepse, midis të tjerave, e linte
pa mbrojtje Shkupin, i cili do të bëhej qendër e rëndësishme serbe. Në rrethana të
këtilla, pala serbe pranoi propozimin e Rizovit që çështja e kufirit të vendosej me
arbitrimin e perandorit të Rusisë.22 Me këtë bisedimet preliminare përfunduan.
Takimi i radhës u organizua në nivel të lartë dhe në mënyrë diskrete, në
mbrëmjen e 11 tetori 1911. Dy kryeministrat, Milovanoviqi dhe Geshovi, u takuan
në stacionin hekurudhor të Beogradit, respektivisht në një vagon treni. Bisedimet
zgjatën nga Beogradi deri në Lapovë. Me këtë rast, të dy kryeministrat u pajtuan
për nevojën e krijimit të aleancës serbo-bullgare. Pastaj kryeministri serb e vuri
theksin në rolin që luante Austro-Hungaria për krijimin e Shqipërisë autonome,
përcaktim politik i cili binte ndesh me politikën (ekspansioniste – Q. D.) serbe. Në
këtë drejtim ai, midis të tjerave, theksoi se Shqipëria autonome do të shtrihej nga
“deti deri në Vardar”, ndërsa për kryeqendër do të kishte Manastirin. Në kuadër të
21
22

Po aty, f. 370-371.
Po aty, f. 371-373.

100

STUDIME ALBANOLOGJIKE 16, 2017

saj, sipas tij, do të hynin edhe Serbia e Vjetër dhe tre të katërtat e Maqedonisë.
Rrjedhimisht, Geshovit pranoi këto pikëpamje të kryeministrit serb.23
Pasi u diskutuan edhe çështje të tjera, Milovanoviqi dhe Geshovi kaluan në
shqyrtimin e përmbajtjes së marrëveshjes, të cilën e kishte përgatitur kryeministri
serb. Marrëveshja do të ishte e karakterit të aleancës për mbrojtje dhe për sulm.
Aleanca mbrojtëse do të vinte në shprehej nëse ndonjë shtet do të tentonte të
pushtonte (një shtet tjetër – Q. D.) në Gadishullin Ballkanik (nënkuptohet se është
fjala për Austro-Hungarinë – Q. D.). Aleanca ofensive do të drejtohej kundër
Perandorisë Osmane, me qëllim, siç thuhet, që të “çlirohej” Serbia e Vjetër dhe
Maqedonia. Hyrja në luftë kundër Perandorisë Osmane, në fakt mbulohej nën
petkun e mbrojtjes së popullsisë sllave nga “zhdukja” në viset e sipërpërmendura.
Në rrethana të këtilla, të dy shtetet do të hynin në luftë, pa ndonjë marrëveshje
paraprake. Përfitimet territoriale që do t’i sillte lufta do të ishin të përbashkëta, por
Serbia i pranonte menjëherë Bullgarisë të drejtën ndaj vilajetit të Edrenesë, kurse
Bullgaria Serbisë të drejtën mbi vilajetin e Kosovës në veri të Sharrit dhe mbi
vilajetin e Shkodrës. Për sa i përket vilajetit të Kosovës në jug të Sharrit, vilajetit të
Manastirit dhe vilajetit të Selanikut, të dyja palët, nëse nuk ishte e mundur të
merreshin vesh për vijën kufitare, pajtoheshin që të lutnin perandorin e Rusisë që ai
si gjyqtar suprem të sillte vendimin, të cilit ata i nënshtroheshin paraprakisht, duke
caktuar se çka do t’i takonte Serbisë dhe çka Bullgarisë. Marrëveshja dhe konventa
ushtarake do të vlente deri më 31 dhjetor 1916,24 periudhë kjo e mjaftueshme për të
stabilizuar pushtetet e tyre në viset që do t’i pushtonin.
Geshovi në parim e pranoi planin e sipërpërmendur, për të cilin theksoi se i
përmbushte interesat e të dy palëve, por për çdo gjë lidhur me të do të mendohej e
do të konsultohej me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Meqë kryeministri bullgar
nuk e preku çështjen e kufirit në Maqedoni, edhe kryeministri serb konsideroi se
kjo çështje duhej diskutuar më vonë.25
Të dyja palët për rrjedhën e bisedimeve informuan diplomacinë ruse, e cila do
të luaj rol aktiv drejt përafrimit të dallimeve midis tyre. Bisedimet serbo-bullgare
vazhduan në Sofje, në fund të tetorit të atij viti, përmes të dërguarit serb Mirosllav
Spalajkoviq.26 Më 23 tetor (5 nëntor) Milovanoviqi i dërgoi atij instruksione që, në
23

Po aty, f. 374-376.
Po aty, f. 379-380.
25
Po aty, f. 380.
26
Kur M. Spalajkoviq paraqiti projekt-tekstin për marrëveshje, Geshovi kërkoi që në të të
ndryshohej neni 4 që përcaktonte ndarjen e sferave të interesit në Maqedoni, dhe të fshihej
neni 3 që parashikonte luftë ofensive kundër Perandorisë Osmane, ashtu që aleanca do të
kishte karakter defensivë. Diplomacia ruse, në përputhje me rrethanat e përgjithshme
ndërkombëtare që ishin në fuqi në atë kohë, deklaroi se qeveria ruse nuk do të aprovonte
qëllimet ofensive të aleancës. Në rrethana të këtilla, Milovanoviqi zbuti nenin 3 të
marrëveshjes, duke shtuar se “asnjë palë nuk do të mund të vinte në pozitë që të zhvillonte
luftë ofensive kundër vullnetit të saj”. Ky qëndrim i pëlqeu diplomacisë ruse, e cila,
megjithatë, propozoi që nenet 3 dhe 4 të shkëputeshin në një shtesë të fshehtë që do të ishte
pjesë përbërëse e marrëveshjes. Rrjedhimisht, ky propozim, në fund të dhjetorit, u pranua
nga qeveria serbe dhe ajo bullgare (Први Балкански Рат, f. 93-98).
24
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bisedimet me bullgarët, të mbronte qëndrimin se Serbia nuk kishte pretendime
përtej atyre kufijve që i ishin paraqitur si propozim serb Rizovit gjatë vizitës në
Beograd (rrjedha e Bregallnicës etj.); që Bullgaria t’i pranonte paraprakisht Serbisë
të drejtën e kufirit që e kishte propozuar Rizovi gjatë vizitës në fjalë (rrjedha e
Pçinjës etj.) etj. Pala bullgare nuk e pranoi propozimin serb. Ajo mbajti qëndrimin
se kufiri i ardhshëm midis dy shteteve duhej të caktohej menjëherë, ndërsa
patronazhi rus të ishte i karakterit formal. Bullgaria edhe më tej i propozonte
Serbisë që kufiri midis tyre të ndiqte vijën përmes rrjedhës së Pçinjës deri në
Vardar, duke kaluar në anën e djathtë të tij, të vazhdonte nëpër vijën kufitare midis
vilajetit të Kosovës dhe vilajetit të Manastirit. Njëherësh, duke marrë parasysh
“interesat jetike” të Serbisë për të dalë në bregdetin shqiptar, Geshovi kishte
gatishmëri që asaj t’i jepej pjesa veriore e vilajetit të Manastirit me Kërçovën dhe
t’i sigurohej dalje në liqenin e Ohrit (për të vazhduar përgjatë rrjedhës së
Shkumbinit – Q. D.). Si kundërpeshë ndaj këtij lëshimi, Geshovi aktualizoji
çështjen e autonomisë së Maqedonisë, nga e cila Bullgaria nuk kishte hequr dorë.27
Nga ana tjetër, diplomacia ruse shprehu frikën nga kërkesat e tepruara serbe, meqë,
sipas saj, Bullgaria nuk ishte e gatshme t’i lëshonte Serbisë asgjë, përveç Shkupit
dhe Dibrës.28
Bisedimet serbo-bullgare vazhduan në Paris. Kryeministri Milovan
Milovanoviq, që shoqëronte mbret Pjetrin I (1903-1921) në vizitën e tij Francës,
më 6 (19) nëntor u takua me Rizovin që kishte ardhur nga Roma. Ky i fundit, në
funksion të arritjes së marrëveshjes, paraqiti qëndrimin se Bullgaria ishte e gatshme
t’i lëshonte Serbisë një pjesë të konsiderueshme të vilajetit të Manastirit, duke e
konsideruar këtë si “fjalë të fundit” të palës bullgare. Pavarësisht se ky koncesion i
siguronte Serbisë pozicionet në detin Adriatik, Milovanoviqi mbrojti qëndrimin se
ishte i interesuar për arritjen e marrëveshjes, por pasi të analizohej në mënyrë të
gjithanshme propozimi bullgar, në bazë të të cilit pala serbe do të modifikonte
propozimet e saj të fundit. Megjithatë, Rizovi insistoi që Milovanaoviqi të jepte së
paku një përgjigje të përafërt rreth propozimin bullgar. Ky i fundit jo vetëm që nuk
e bëri atë, por i kërkoi diplomatit bullgar që saktësisht t’ia tregonte koncesionet që i
ofroheshin Serbisë në pjesën veriore dhe perëndimore të vilajetit të Manastirit. Me
këtë rast, siç thekson vetë Milovanoviqi, u vërtetua se koncesionet bullgare nuk
përfshinin Strugën, por bëhej fjalë për daljen serbe në liqenin e Ohrit.29
Nga ana tjetër ngecja e bisedimeve serbo-bullgare shqetësoi diplomacinë ruse. I
dërguari rus në Sofje, Anatol Nekludov (1911-1913), kishte dyshime se AustroHungaria po këshillonte Bullgarinë që të afrohej me Rumaninë, ndërsa vetë të
fillonte bisedimet me Greqinë. Madje, ai dyshonte se Vjena kishte marrë vesh për
zhvillimin e bisedimeve serbo-bullgare dhe tani po përpiqej që të tërhiqte në anën e
saj mbretin bullgar. Prandaj, mendonte ai, duhej të ndërpriteshin përkohësisht
bisedimet ose të ushtrohej trysni ndaj të dy palëve që marrëveshja të nënshkruhej
në afat prej 15 ditësh. Duke e ditur se qeveria bullgare nuk do t’i bënte më lëshime
27

Историк преговора, f. 385-386.
Први Балкански Рат, f. 100.
29
Историк преговора, f. 386-387.
28
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Serbisë, ai i propozoi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë që të ushtronte
presion mbi Beogradin.30 Në rrethana të këtilla aty nga gjysma e dhjetorit të atij viti
pala bullgare i propozoi asaj serbe që kufiri në anën e djathtë të Vardarit të ndiqte
vijën e tillë, ashtu që Kërçova t’i kalonte Serbisë, kurse Krusheva Bullgarisë, duke
dalë në veri të majës së liqenit të Ohrit. Sipas fjalëve të diplomatit rus në Sofje, që
në fakt ia kishte dorëzuar propozimin e sipërpërmendur bullgar të dërguarit serb po
në këtë qytet, Serbia nuk mund të priste asgjë më të mirë se ky propozim, prandaj
ai duhej të pranohej dhe të nënshkruhej marrëveshja. Nga ana tjetër, Milovanoviqi,
pavarësisht se kishte shpresa në koncesionet që mund t’ia bënte Bullgaria Serbisë,
shprehte qëndrimin se edhe kjo e fundi nuk mund deri në fund të mos ndryshonte
planin rreth caktimit të kufirit midis tyre. Në këtë kuadër ai shprehte mendimin se
Serbia mund t’i lëshonte Bullgarisë Kriva Pallankën dhe Kratovën. Më tej, aty nga
fundi i dhjetorit të vitit 1911, Milovanoviqi në prani të disa zyrtarëve të lartë serbë
sqaroi rrethanat e përgjithshme në Ballkan dhe më gjerë, të cilat në fakt impononin
arritjen e marrëveshjes serbo-bullgare. Midis të tjerave, sipas tij, ishin tri çështje që
rrezikonin në radhë të parë Serbinë, se sa Bullgarinë: 1) Çelja e çështjes shqiptare
në kuptimin e krijimit të Shqipërisë autonome; 2) Marrja e sanxhakut të Jeni
Pazarit nga Austro-Hungaria dhe depërtimi i saj i mëtejmë në Kosovë; 3) Anarkia
dhe zhdukja e të krishterëve në Serbinë e Vjetër dhe në Maqedoni, e cila mund të
paraqitej në formën më të rrezikshme dhe në përmasa më të mëdha në Kosovë dhe
Dukagjin.31 Siç mund të shihet Serbia me çdo kusht angazhohej të pengonte
formimin e shtetit shqiptar. Ajo paragjykonte luftën e popullit shqiptar për pavarësi
se gjoja ajo e vinte në rrezik të zhdukjes pakicën sllave.
Nga sa më sipër, më 28 dhjetor 1911, Milovanoviqi i dërgoi instruksione
Spalajkoviqit, që ndodhej në Sofje, për caktimin e vijës kufitare që do të diskutohej
me palën bullgare. Në fillim të janarit të vitit 1912, pala bullgare pajtohej me
propozimin serb për vijën kufitare në lindje të Vardarit, por jo edhe për vijën në
perëndim të tij. Geshovi nuk pranonte që Struga t’i kalonte Serbisë dhe insistonte
që ajo t’i takonte Bullgarisë.32 Kjo kthesë e papritur gati vuri në pikëpyetje
suksesin e bisedimeve. Diplomacia ruse që monitoronte rrjedhën e bisedimeve u
ndodh në pozitë tepër delikate. I dërguari rus në Sofje, Nekludov, më 6 janar 1912,
informonte ministrin e tij në Petrograd se Geshovi dhe Spalajkoviqi disa herë e
kishin siguruar se për sa i përket kufirit në perëndim të Vardarit, nuk kishin
kurrfarë diskutimesh dhe mospajtimi ishte vetëm për Shkupin. Prandaj, çështja e
Strugës për ata ishte rast i papritur.33 Më pas, Nekludovi, sipas diplomacisë serbe,
përcillte qëndrimin e ministrit të Punëve të Jashtme të Rusisë se marrëveshja duhej
të lidhej sipas propozimit serb. Ai, duke treguar depeshën nga Petrogradi, i kumtoi
Geshovit se nuk mund ta informonte ministrin e tij se bisedimet kishin ngecur për
shkak se në Sofje tashti kishte dalë çështja e Strugës, “një copë toke e
parëndësishme”, duke e vlerësuar këtë moment si vendimtar në marrëdhëniet e
30

Први Балкански Рат, f. 101.
Историк преговора, f. 388-392.
32
Po aty, f. 388-392.
33
Ѓорѓи Абаџиев, v. c., f. 30.
31
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Rusisë me Bullgarinë.34 Për ta tejkaluar ngërçin serbo-bullgar, diplomacia ruse
angazhoi agjentin ushtarak, kolonelin Romanovski. Ai konstatoi se kufiri duhej të
ndiqte anën e majtë të rrjedhës së poshtme të Drinit të Zi, duke ua lënë gjysmën e
Strugës bullgarëve,35 dhe gjysmën tjetër serbëve. Në të vërtetë, kufiri i propozuar
nga ai, sipas dokumentacionit serb, e linte kufirin e propozuar nga pala serbe te
Brazhdani (në verilindje të Ohrit) dhe përmes lumit me të njëjtin emër, që derdhej
në Drin të Zi, vazhdonte përmes këtij të fundit deri në liqenin e Ohrit. Në këtë
mënyrë, Struga do të ndahej në dy pjesë, ku atë më të voglën do ta merrnin serbët,
kurse atë më të madhen bullgarët. Serbia nuk e pranoi këtë propozim, që në fakt
bullgarët e kishin prezantuar si propozim të tyre. Milovan Milovanoviqi, vazhdoi
t’i jepte instruksione të dërguarit serb në Sofje, se rreth çështjes së sipërpërmendur
interesat serbe ishin shumë më të mëdha se ato bullgare. Në këtë kuadër, ai vinte në
pah se duke mbrojtur planin serb rreth kufirit në raport me Bullgarinë mbrohej
barabarësia strategjike, ndërsa në raport me shqiptarët “prapashpina sllave”
(mendohet në popullsinë sllave të krahinës së Strugës – Q. D.) që ofronte mundësi
të ruhej komunikimi i lirë me bregdetin Adriatik. Pikërisht, për shkak të këtij
prioriteti Milovanoviqi propozonte që çështja e kufirit në Strugë dhe rrethinë
(Brazhdan-Drini i Zi-liqeni i Ohrit – Q. D.) të lihej e hapur dhe të definohej në një
moment të favorshëm nga Rusia.36 Me këtë rast, qeveria serbe tërhoqi në anën e saj
të dërguarin rus në Beograd, Nikollë Hartvigun (1909-1914), i cili në raportin e tij,
të 18 janarit 1912, drejtuar ministrit të Punëve të Jashtme të Rusisë, Sergej
Sazonovit (1909-1916), dënoi kërkesat bullgare, hodhi poshtë propozimin e
Romanovit dhe paraqiti arsyet sipas të cilave kufiri në krahinën e Ohrit duhej të
vendosej sipas dëshirave të Serbisë. Nga ana tjetër, me rastin e arritjes së përgjigjes
negative të qeverisë serbe ndaj kërkesave bullgare, i dërguari rus në Sofje,
Nekludov, pat konstatuar se bisedimet përfundimisht kishin dështuar, dhe se më
nuk mund të llogaritej në arritjen e marrëveshjes serbo-bullgare. Megjithatë,
Nekludovi protestoi ndaj këmbëngulësisë së Milovanoviqit dhe kërkoi që, në
funksion të vazhdimit të bisedimeve, Petrogradi të ushtronte presion ndaj
Beogradit. Sazonovi e pranoi kërkesën e tij dhe më 19 janar e porositi Hartvigun që
ta këshillonte Serbinë që të pranonte kufirin e propozuar nga Sofja. Megjithatë, i
deleguari rus në Beograd sërish mbajti qëndrim proserb. Ai përkrahu kërkesën e
Milovanoviqit për arbitrim të Rusisë dhe shprehu bindjen se një gjë të tillë do ta
përkrahte edhe diplomacia ruse, gjë që u pranua nga kjo e fundit.37
Përderisa qeveria serbe po negocionte për arritjen e marrëveshjes me
Bullgarinë, organizata e fshehtë serbe “Cërna Ruka” (Dora e Zezë) e kishte
intensifikuar veprimtarinë e saj për realizimin e planeve hegjemoniste serbe ndaj
viseve shqiptare. Në këtë kuadër, kryekonsullata serbe në Selanik, në janar të vitit
1912, njoftonte Ministrinë e Jashtme në Beograd se valiu i Kosovës i kishte
telegrafuar Ministrisë së Brendshme se organizata serbe “Cërna Ruka” po
34

Историк преговора, f. 395; Први Балкански Рат, f. 103-104.
Ѓорѓи Абаџиев, v. c., f. 30.
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organizonte në mënyrë intensive çeta për t’i futur në vilajetin e Kosovës me qëllim
që të nxisnin turbullira. Prandaj, valiu i Kosovës e kishte urdhëruar komandantin e
kufirit të ndërmerrte masa për të penguar futjen e çetave të armatosura në territorin
e Perandorinë Osmane. Në një situatë të këtillë,38 ishin të arsyeshme shqetësimet e
Hasan Prishtinës, i cili, po në janar, më kot u përpoq të bindte ministrin e Jashtëm
të Perandorisë Osmane, Asim Beun, se ishte në interes të shtetit osman që qeveria
të deklaronte zyrtarisht kufijtë e Shqipërisë.39 Veç kësaj, ai, duke diskutuar në
parlamentin osman, më 11 janar, i tërhoqi vërejtjen qeverisë xhonturke se si pasojë
e politikës diskriminuese që ajo zbatonte ndaj shqiptarëve, në Shqipëri do të
shpërthente kryengritja.40 Pikërisht, mundësia e shpërthimit të saj, tërhoqi
vëmendjen e diplomacisë serbe që dëshironte ta shfrytëzonte atë për qëllimet e
veta. Në këtë kuadër, ajo shpejtoi të rrumbullakonte sa më shpejt marrëveshjen me
Bullgarinë. Më 11 shkurt, kryeministri Milovan Milovanoviq i shkruante të
dërguarit serb në Sofje që sa më shpejt të kapërceheshin dallimet për pikat e fundit
kontestuese (Struga me rrethinë – Q. D.) të negociatave më Bullgarinë. Në
funksion të kësaj, kryeministri vinte në pah se me afrimin e pranverës horizonti
politik jo vetëm që nuk kthjellohej, por bëhej gjithnjë e më i turbullt. Më tej ai
theksonte: “Po fillojnë lëvizjet e shqiptarëve, të cilat kërcënojnë që këtë vit të
marrin përmasa edhe më të mëdha se vitin e kaluar”. Përkundër kësaj porosie me
sinjale kompromisi,41 Milovanoviqi, më 17 shkurt, porositi Spalajkoviqin që në
bisedimet me Geshovin të insistonte në jetësimin e propozimit të njohur serb për
kufirin në liqenin e Ohrit. Rrjedhimisht, qeveria bullgare më në fund e pranoi
kërkesën serbe, por me kusht që vija kufitare eventualisht të mund të ndryshohej
sipas vendimit të arbitrimit rus. Në fakt ajo kërkoi që Rusia t’i jepte garanci
formale se arbitrimi i saj do t’ia jepte Strugën Bullgarisë. Nekludovi e pranoi këtë
kërkesë dhe më 23 shkurt i kërkoi Petrogradit që t’i bënte presion edhe një herë
Beogradit. Megjithatë, diplomacia ruse duke analizuar rrethanat ndërkombëtare, i
përcolli porosinë Bullgarisë se dëshironte të shihte realizimin e aleancës serbobullgare. Qeveria bullgare, duke u frikësuar nga arritja e marrëveshjes rusoaustriake, më 6 mars, pranoi që kufiri në Strugë të bëhej sipas propozimit serb.42
Mirëpo, me këtë rast ajo mori garanci sekrete nga Rusia se në rast të realizimit të
marrëveshjes, kjo e fundit do të mbante llogari për kërkesat bullgare ndaj çështjes
së Strugës.43 Në këtë mënyrë, pas bisedimesh të gjata, me plot mospajtime, më në
fund, nën ombrellën ruse, u dha drita e gjelbër për lidhjen e aleancës serbobullgare, e cila u nënshkrua më 13 mars 1912.44 Ajo ishte e drejtuar kundër
38
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Bato, Tiranë, 1983, nr. 25, f. 52.
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Perandorisë Osmane, respektivisht synonte pushtimin e viseve të saj evropiane,
përfshirë këtu edhe viset shqiptare: Kosovën, Shqipërinë Veriore deri në Shkumbin
dhe Maqedoninë Perëndimore. Kjo më së miri dëshmohet përmes “Shtojcës së
fshehtë”, e cila qe nënshkruar si pjesë përbërëse e marrëveshjes së sipërpërmendur,
si dhe konventa ushtarake midis këtyre shteteve, që u nënshkrua në maj-qershor të
vitit 1912.45
Me kalimin e kohës, deri në vjeshtë të vitit 1912, aleanca serbo-bullgare u
zgjerua me marrëveshjen midis Bullgarisë dhe Greqisë (maj), Serbisë dhe Greqisë
(shtator) dhe Serbisë, Bullgarisë dhe Malit të Zi (tetor).46 Në këtë mënyrë u krijua
Aleanca Ballkanike e përbërë prej katër shtetesh, të cilat i shpallën luftë
Perandorisë Osmane dhe pushtuan pjesën më të madhe të tokave shqiptare.
Megjithatë, ato nuk arritën të venin para aktit të kryer Lëvizjen Kombëtare
Shqiptare, veprimtarët më të dalluar të së cilës arritën të shpallin mëvetësinë e
Shqipërisë.
REZYME
Shtetet fqinje Serbia dhe Bullgaria, të mbështetura nga Rusia, në prag të
shembjes së Turqisë Evropiane, filluan bisedimet për copëtimin e viseve të saj,
përfshirë këtu edhe trojet shqiptare. Ata posaçërisht i frikoheshin krijimit të
Shqipërisë autonome, që mbështetej nga politika ballkanike e Austro-Hungarisë.
Rrjedhimisht bisedimet serbo-bullgare u intensifikuan në periudhën tetor 1911 –
mars 1912. Ato u përcollën me vështirësi të shumta, që ishin si rrjedhojë e
mospajtimeve për atë se kujt do t’i takonte Maqedonia Perëndimore. Përderisa nuk
diskutohej çështja e Kosovës, e Shqipërisë Veriore deri në Shkumbin që do t’i
takonin Serbisë, çështja e Strugës me rrethinë, pas shumë përpjekjesh të
pasuksesshme, mbeti mollë sherri midis Serbisë dhe Bullgarisë. Për shkak të saj, u
la që për fatin e trojeve të sotme të Maqedonisë Perëndimore të vendosej pas
përfundimit të luftës kundër Perandorisë Osmane, me ndërmjetësimin e Rusisë.

договори (1875-1919), Избор, редакција и коментар: Александар Христов – Јован
Донев, Скопје, 1994, nr. 28, f. 162-164; Xheladin Shala, Çështja shqiptare dhe diplomacia
serbe (1912-1913), Prishtinë, 2006, 38-40.
45
Први Балкански Рат, f. 109-117; Xheladin Shala, v. c., 41-45, 58-65.
46
Петар Стојанов, v. c., f. 77. Јулијана Вршинац, Историја на новиот век (1870-1918),
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NAIM HALIM

SHPËRNGULJA E POPULLSISË SHQIPTARE
NGA RAJONI I KUMANOVËS (1946-1966)
Abstrakt. Shpërngulja e popullsisë shqiptare nga rajoni i Kumanovës për në
Turqi, pas LDB-ës, qe vazhdim i shpërnguljes së mëparshme të para luftës, me
qëllim të njëjtë, por me forma e metoda të tjera. Qëllimi ishte zbrazja e territorit,
fshatrave dhe lagjeve të qytetit, të banuara me shqiptarë dhe popullzimi i tyre me
popullsi joshqiptare, para së gjithash sllave, serbe po edhe maqedonase të ardhur
nga Greqia, egejci. Kjo shpërngulje qe proces i organizuar i dhunshëm e i
dhembshëm, me pasoja katastrofale. Shqiptarët e kësaj ane sidomos ata të moshës
më madhe, edhe pse ka kaluar më se gjysmë shekulli me dhimbje e lot i kujtojnë
momentet e ndarjes nga familja, vendlindja dhe shkuarjen në një vend tjetër pa
kthim të pa njohur e të pa sigurt. Në punimin ,,Shpërngulja e shqiptarëve nga
rajoni i Kumanovës (1946-1966)’’, për në Turqi, jepet një pasqyrë e qartë për
procesin e migrimit nga këto vise shqiptare. Është bërë një përshkrim i qartë e
konciz i shkaqeve, ndikimeve dhe faktorëve të tjerë që kanë ndikuar në shpërngulje
madje jo vetëm të shqiptarëve por edhe të atyre pak të tjerëve që ishin me fe islame
(turqve,boshnjakëve,romëve etj.), nga ky vend shumë i bukur. Është përshkruar
procedura, mënyra e shpërnguljes, harxhimet dhe problemet me të cilat është
ballafaquar popullata gjatë përgatitjes së dokumenteve për shpërngulje. Është bërë
një paraqitje e numrit të të shpërngulurve kur ajo arrin kulminacionin (’53-58) .
Po ashtu është bërë një vështrim i vendosjes së tyre në vendin e ri në Turqi si dhe
janë dhënë ca vështrime për ruajtjen e traditave të vendlindjes dhe kontakteve me
atë.
a) Shkaqet e shpërnguljes
Shkaqet e shpërnguljes burimet historike i adresojnë në sistemin politik të
kohës, të pasluftës, të krijuar nga pushtetarët e rinj komunistë. Vazhdimi i dhunës
së organizuar politike dhe reprezaljet ekonomike ndaj shqiptarëve edhe pas luftës,
të cilat përcilleshin me burgosje e vrasje të shumë shqiptarëve të pafajshëm, e
atdhetarëve të devotshëm, si atyre të NDSH-së dhe grupeve të tjera politike, pastaj
ndalimi i simboleve kombëtare (kapelës qeleshe, flamurit etj.) , mos hapja e
shkollave shqipe në shumë vende sidomos në malësinë e Karadakut, si arsyetim i
mungesës së kushteve e kuadrit, mungesa e administratës në gjuhën shqipe, pastaj
aksionet policore që preknin ndjenjat fetare e shpirtërore të popullatës shqiptare, siç
ishin mbyllja e disa xhamive, dhe objekteve të tjera fetare si sahatkulla afër
xhamisë në Kumanovë, uzurpimi i tokës dhe pasurive të tjera jo vetëm të BFI-së,
nxjerrja e disa ligjeve (1946-1953 e më pas) nga ana e shtetit, si Ligjit për heqjen e
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perçes dhe ferexhesë, me arsyetimin kinse të “emancipimit të femrës shqiptare”, i
cili u zbatua në kohë jo të duhur dhe me dhunë të paparë, rritja e tatimit dhe taksave
(kur dihet se 85% e popullsisë shqiptare merreshin me bujqësi), rekuizimi (zhdukja
e dhive të cilat për disa familje shqiptare sidomos të malësisë ishin burim
ekzistence), grumbullimi i drithit e të mirave të tjera materiale deri te vezët, për
nevojat e ushtrisë, madje edhe të Rusisë, duke vazhduar më tej me grumbullimin e
“tepricave” për nevojat e shtetit, konfiskimi dhe nacionalizimi i pronave në radhë të
parë të personave e familjeve të dënuar e të pushkatuar si “armiq të popullit e
shtetit”, të cilët ishin dalluar në luftë kundër okupimit sllavo-komunist, formimi i
kooperativave bujqësore e pyjore, duke ua marrë fshatarëve tokat e bukës, kullosat
e malet prej të cilave krijonin kooperativa bujqësore e pyjore, bazuar në “përvojat e
Rusisë sovjetike” etj. etj., e rënduan shumë jetën e shqiptarëve të kësaj ane duke e
bërë të padurueshme si për qytetarin ashtu edhe për fshatarin e duke ua hapur
rrugën edhe organeve të UDB-ës për të bërë terrorizime individuale e kolektive
ndaj shqiptarëve të cilët të vetmin shpëtim shihnin shpërnguljen në Turqi. Kësaj
gjendjeje i kontribuonte edhe mungesa e shqiptarëve të punësuar në administratën
komunale (90 % të popullsisë shqiptare Mbretëria SKS-së dhe ajo Jugosllave e
kishte lënë qëllimisht analfabetë, për ta shtypur më lehtë), siç provojnë të dhënat e
kohës, si në sektorin shoqëror ashtu edhe në atë ekonomik, po ashtu numri i
nëpunësve sidomos stafi udhëheqës administrativ, askund nuk ishte as për së afërmi
në përpjesëtim me strukturën nacionale të popullsisë dhe çdo kund ishte në dëm të
kombit shqiptar që konsiderohej pakicë.
Këto dhe shumë faktorë tjerë, duke mos përjashtuar as propagandën (që
zhvillohej nëpërmjet njerëzve të shtetit, klerikëve, laikëve, fanatikëve etj.) , patën
për pasojë shtimin e ndjenjës së pasigurisë ndër kumanovarët të cilët gati të parët
nisën të shpërngulen. Prandaj lirisht mund të thuhet se nuk ka ekzistuar lagje qyteti
apo fshati ku ka jetuar popullsi shqiptare, madje edhe te ata që ishin me përkatësi
fetare islame, ku kjo e keqe
nuk ka qenë aktuale e përditshme dhe
gjithëpërfshirëse.
Përkundër të gjithave, thënë të drejtën, deri para vitit ‘53 shpërngulja e
shqiptarëve për Turqi nuk ishte aq e shprehur. Ajo u shpejtua me “Marrëveshjen
xhentëlmene” që u nënshkrua në Split (1953) midis J. B. Titos - kryetar i RFPJ-së
dhe F. Kypyrlysë, MPJ të Turqisë për deportimin e myslimanëve, turqve, po edhe
të tjerëve nga Jugosllavia në Turqi, pa pengesa. Kjo në fakt qe ripërtrirje e
“Marrëveshjes së vitit ‘38” e cila qëllim kryesor pati largimin e shqiptarëve nga
trojet e tyre, por meq rrethanat ndryshonin dhe reagimet e shqiptarëve qenë të
mëdha, hartuesit e shpërnguljes qenë të detyruar ta potencojnë se “turqit” mund të
shpërngulen nëse dëshirojnë. Për këtë qëllim Qeveria Jugosllave bëri përgatitje
paraprake, formoi komision përkatës në krye me Aleksandar Rankoviqin,
nënkryetar i qeverisë, i cili angazhoi grupe pune të specializuara dhe agjentë të
dëshmuar për t’i shpërngulur shqiptarët, kuptohet edhe nga Kumanova, vend
gjeostrategjik dhe urë lidhëse Serbi-Greqi. Prandaj për t’u shpërngulur të gjithë
shqiptarët duhej të deklaroheshin ose regjistroheshin “turq”. Kështu edhe ndodhi,
shqiptarët u detyruan të deklarohen dhe të regjistrohen si “turq” për t’u
shpërngulur. Si në viset e tjera, edhe në këtë zonë të banuar me shqiptarë (1953)
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numri i popullsisë “turke” u rrit dukshëm. Po të shikohet nga vendbanimi në
vendbanim, sipas statistikës, regjistrimit të këtij viti do të dukej kështu: Kumanova
kishte 951 shqiptarë, 3.858 turq; Çerkezi, 1 shqiptar 152 turq; Lopati 242 shqiptarë,
437 turq; Allasheci 0 shqiptar, 340 turq; Bellanoci 53 shqiptarë, 361 turq; Gllazhda
102 shqiptarë, 381 turq; Mateçi 183 shqiptarë, 1564 turq; Nakushtaku 113
shqiptarë, 1240 turq; Orizara 567 shqiptarë, 283 turq; Hotla 151 shqiptarë, 1378
turq; Orkoca 2 shqiptarë,176 turq; Ropalca 8 shqiptarë, 555 turq; Runica 473
shqiptarë, 256 turq; Strima 6 shqiptarë, 343 turq; Vishticë 22 shqiptarë, 579 turq;
Zllakuçan 1228 shqiptarë, 37 turq; Llojan 170 shqiptarë, 120 turq; Sopoti 16
shqiptarë, 278 turq; Shtrazë 9 shqiptarë, 162 turq; Vaksinca 268 shqiptarë, 1279
turq; Kojnare e Epërme 13 shqiptarë, 474 turq; Dllëg o shqiptar, 353 turq; Ramanli
72 shqiptarë, 939 turq; Goshinca 301 shqiptarë, 344 turq; Izvori 53 shqiptarë, 243
turq; Likova 500 shqiptarë, 1135 turq; Opaja 55 shqiptarë, 184 turq. Edhe
regjistrimi i vitit 1961 nuk jep të dhëna më të mira për shqiptarët nga këto
vendbanime, p.sh. shqiptarë 11.819, ndërsa turq 29.426, për dallim nga ato të vitit
1948 kur kishte të regjistruar 20.109 shqiptarë dhe 2.544 turq.
Nga kjo që u dha më lart dhe u tha gjatë hulumtimeve në terren, mund të
përfundojmë se popullata shqiptare e Kumanovës si rezultat i politikës
diskriminuese të pushtetit të atëhershëm komunist, socialist, ishte vënë në sprovë të
madhe me të vetmin qëllim të shpërngulet për në Turqi, gjë të cilën e pranojnë më
vonë edhe pushtetarët jugosllavë dhe maqedonas se ky deklarim i gabuar i
shqiptarëve në turq ose përzierje të shqiptarëve me turqit qe më lehtë shqiptarët të
shpërngulen për në Turqi. Siç mësojmë nga shumë fakte e dëshmitarë, në fillim
dëshira për shpërngulje është paraqitur tek disa nëpunës fetarë, hoxhallarë (edhe
pse në mesin e tyre kishte edhe shumë kundërshtarë) dhe njerëz të tjerë të pasur (të
cilët shpresonin se nëse shkojnë atje do të pasurohen edhe më shumë, ndonëse disa
vërtet u pasuruan, por shumica u zhgënjyen), ndërsa më vonë edhe te pjesa e
mbetur e popullatës shqiptare e cila ishte më e varfër që të mos mbeten të vetëm
(pak) në vendlindjen e tyre.
a) Sigurimi i dokumenteve, lejes për shpërngulje
Shqiptarët të cilët kishin vendosur për të shkuar në Turqi, e kishin ndryshuar
përkatësinë kombëtare, kombësinë, nga shqiptar në turq, kuptohet leje për
shpërngulje (vesikë) mund të merrnin nga Konsullata Turke në Shkup vetëm ata
njerëz që në legjitimacionet e tyre ishin evidentuar si turq dhe që duhej të dinin,
flisnin turqisht. Procedura ishte mjaft e koklavitur dhe me shumë harxhime.
Aplikantët bënin kërkesë te Organet e Punëve të Brendshme në Komunë për t’u
çregjistruar nga nënshtetësia jugosllave duke i dorëzuar edhe dokumentet e
nevojshme (të cilat ne këtu nuk po i radhisim për të mos e zgjatur tekstin), të cilat
siguroheshin me mjaft vështirësi, sidomos për malësorët shqiptarë që ishin larg
qytetit dhe që duhej të shkonin shumë në qytet, te organet kompetente, për të dhënë
lutje për shpërngulje, çregjistrim nga shtetësia jugosllave, shpallje në gazetë, e
shumë punë të tjera derisa e merrnin vendimin, lejen për shpërngulje. Edhe më
rëndë e më shtrenjtë e kishin ata që u refuzohej kërkesa, sepse duhej përsëritur nga
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fillimi. Për të siguruar mjete financiare duhej të shitnin pjesë të pasurisë ose ua
linin familjeve si garanci për huan e marrë nga ata. Vështirësi paraqiste edhe
sigurimi i lejes, visikave. Nëse familja nuk kishte familjar apo njerëz të tyre në
Turqi, nuk kishte kush t’ua çonte garancionet, visikat, këta ishin të detyruar t’i
drejtohen qeverisë turke që t’ua sigurojë ato, kështu që procesi mund të zgjaste me
muaj e vite dhe ata njerëz, familje, jetonin në ankth, pa pasuri dhe pa shpresë për
ardhmëri. Duke parë situatën se shpërngulja bëhej ngadalë, organet shtetërore e
shpejtuan dhe e shkurtuan procedurën e kompletimit të dokumenteve, madje siç
tregojnë disa që e kishin përjetuar ngjarjen, lëshonin edhe pa ato (visika) të
shpërngulen sa ma shpejt, kuptohet pasi i plaçkitnin mirë, u jepnin shuma të mëdha
parash nëpunësve. Kështu vala e madhe e shpërnguljes filloi në vitin ’53 e zgjati
deri në vitin ’58. Ndonëse ajo vazhdoi edhe më pas, pjesa më e madhe e
kumanovarëve u shpërngulën në këtë kohë. Nuk ka vendbanim dhe familje
shqiptare që nuk e ka përjetuar shpërnguljen e dhimbshme të kësaj kohe, sepse ajo i
ka ndarë prindërit nga bijtë e bijat e tyre, vëllezërit nga motrat, fqinjët, miqtë etj.,
janë prishur marrëdhëniet familjare sepse një pjesë ka shkuar e pjesa tjetër ka
mbetur, janë ndarë, pakuar e varfëruar. Sot askush nuk e di saktë sa shqiptarë kan[
shkuar në Turqi. Organet kompetente ende i mbajnë të mbyllura në sirtar këto
dokumente. Meqë ka kaluar kohë, kujtesa e popullit nuk i mban mend të gjitha,
mirëpo sipas të gjitha të dhënave të deritanishme, sipas gjasave ky numër duhet të
kalojë mbi gjysmën e popullsisë shqiptare të asaj kohe d.m.th. rreth 10 mijë familje
me mbi 50.000 banorë. Këtë e dëshmojnë edhe shumë shtëpi që mbetën të
pabanuara, ara të papunuara, shkolla me nxënës të përgjysmuara, disa u rrezikuan
që të mbyllen si mungesë e nxënësve dhe mësuesve, sepse edhe mësuesit me
nxënësit, prindërit e familjen e tyre shkuan. Shkuarja bëhej pothuaj çdo ditë me
tren, nga stacioni i trenit në Kumanovë, në drejtimin Kumanovë-Shkup-SelanikStamboll dhe Kumanovë-Nish-Sofje-Stamboll e më tej në Anadoll. Atje
vendoseshin kryesisht në qytetet turke Stamboll, Izmir, Adana, Manica, Bursë, e
qendra të tjera ekonomike dhe në disa fshatra, ku edhe sot ka shumë rrugë e lagje të
tëra të banuara me banorë nga rajoni i Kumanovës, kumanovarë.
c/ Si u adaptuan të shpërngulurit shqiptarë në mjedisin e ri në Turqi
Të shpërngulurit posa arrijnë në Turqi hasin në shumë vështirësi. Shumicës nuk
u doli ashtu si menduan. Problemi i parë qe gjuha, mosnjohja e gjuhës turke, e cila
vështirësonte komunikimin me organet kompetente dhe me popullin e atjeshëm.
Këta të fundit, populli turk, nuk i pranon të shpërngulurit me gëzim, të
mirëseardhur, por si të huaj, arnautë, ardhacakë, muhaxhirë, konkurrentë dhe
rrezikues të hapësirës së banimit e të jetesës dhe të fondeve shtetërore në të cilat ata
i jepnin tatimet e tyre. Ata u ballafaquan edhe me probleme të punësimit, sigurimit
të shtëpive të banimit, shkollimit etj. Në fillim jeta e tyre ishte plot sfida, por me
kalimin e kohës ata mësohen, adaptohen në mjedisin e ri, shkollohen, pasurohen
dhe bëhen qytetarë dinjitozë të Turqisë.

110

STUDIME ALBANOLOGJIKE 16, 2017

ç/ Si i ruajtën traditat shqiptare dhe i kultivuan ato
Shqiptarët e shpërngulur në Turqi, kudo që u vendosën një kohë të gjatë qenë
vetëm me trup atje e me mendje në atdhe, vendlindje, edhe pse sipas ligjeve
pasuritë dhe shtëpitë e tyre i kishin shitur ose ua kishin falur dikujt që u ndihmonte
në rregullimin e dokumenteve, vetëm e vetëm që më vonë të mos kenë të drejtë të
kërkojnë asgjë askush nga vendlindja, komuna, Maqedonia, Jugosllavia.
Megjithatë, lidhjet me familjen, shokët e miqtë i mbajtën aq sa mundën.
Organizuan vizita, shkuarje ardhje, ndonëse lidhjet e natyrshme janë zbehur shumë
sepse kanë kaluar më se gjysmë shekulli, gjeneratat e vjetra tanimë nuk janë e ato
të rejat kanë nostalgji për atdheun e të parëve, kanë dëshirë ta vizitojnë e ndoshta
edhe të kthehen, por është vonë, s’kanë mundësi. Nga hulumtimet,vizitat tona atje
edhe pse shumëkush kishte shkuar për të jetuar më mirë, pamë se një pjesë e tyre
bënin jetë modeste, sikur që jetonin dikur këtu në vendlindje, ndërsa ata që edhe
këtu ishin më të pasur e të arsimuar ashtu kishin vazhduar të jetonin edhe atje. Disa
ishin kyçur edhe në jetën politike të vendit. Disa si këtu edhe atje punonin si
klerikë, hoxhallarë, fetarë. Disa ishin bë mësues e disa tregtarë. Disa për shkak të
dashurisë ndaj vendlindjes (memleqetit) e kishin marrë mbiemrin Kumanova-li. Për
ish- atdheun e tyre janë interesuar e kanë ndihmuar. Kanë dhënë ndihma
humanitare e para. Kanë ndërtuar objekte afariste e fetare.
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JETON DOKO

DISKUTIMET MBI SHPËRNGULJEN E
SHQIPTARËVE NGA REPUBLIKA SOCIALISTE
E MAQEDONISE NË TURQI PAS PLENUMIT TË
BRIONEVE (1966)
Më 16 qershor 1966 Komiteti Ekzekutiv i KQ të LKJ-së ka marrë
vendim për formimin e Komisionit për shqyrtimin e deformimeve në sigurimin
shtetëror të Jugosllavisë. Për kryetarë është zgjedhur Kërste Cërvenkovski, ndërsa
për anëtarë janë zgjedhur Mika Tripallo, Gjuro Pucar-Stari, Bllazho Jovanoviq,
Dobrivoje Radosavljeviq-Bobi dhe France Popiti1
Në raport është theksuar se sigurimi shtetëror i Jugosllavisë ka qenë i
involvuar në jetën politike-shtetërore të Jugosllavisë, sa që është shkuar deri atje ku
janë vënë mjete përgjimi në rezidencën e Jugosllavisë, Mareshall Josip Broz Titos.
Pas Plenumit të Brioneve në mbarë Jugosllavinë do të mbahen mbledhje prej
nivelit më të ulët deri në nivelin më të lartë partiak. Në shumë mbledhje partiake në
Maqedoni do të diskutohet mbi shpërnguljen e shqiptarëve në Turqi.
Komiteti Ekzekutiv i Komitetit Qendror i Maqedonisë në 23 qershor 1966 do ta
mbajë mbledhjen e 29-të në të cilën Kërste Cërvenkovski do të raportojë mbi dy
mbledhjet e Këshillit Ekzekutiv të Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste të
Jugosllavisë.2
Duke marrë pjesë aktive në diskutim, anëtari i Komitetit Qendror të Lidhjes
Komuniste të Jugosllavisë, Qemal Sejfullahu do të deklarojë: ”Kur kemi diskutuar
nëpër kuluare, gjithmonë është menduar dhe është deklaruar se UDB-ja qendror
mbi ne. Edhe në ndërdije kemi menduar se një ditë do të vijë edhe kjo në rend të
ditës.
Ka pasur një ndjenjë por edhe kemi deklaruar se me kombësitë (shqiptarët dhe
turqit JD) udhëheq UDB-a. ”Mito Haxhi Vasilevi do të ndërpresë diskutimin e tij
me fjalim: ”Aty pak e teprove.” Qemal Sejfullahu vazhdon me diskutimin e tij:
”Unë nuk mendoj të teproj për atë që e deklarova. Qe shembull: Komisioni për
pakicat në Këshillin Qendror të LSPPM-së e udhëheq Gjoko Mitrovski, i cili kur

1

Zoran Sekuliq, Pad i cutnja Aleksandra Rankoviqa, Beograd, 1989, f. 389-390, Славко
Милосавлевски, Источна Европа помеѓу егалитаризмот и демократијата, Скопје,
1993, стр. 91, Милош Мишовиќ, Ко је тражио Републику Косово (1945-1985),
Београд, 1987, стр. 73.
2
DARM,Proces verbal prej mbledhjes se 29-te te Komitetit Ekzekutiv te KQ te LKM prej
23.06.1966 1. 427.150.6/130-176
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punonte në UDB punonte për problemet e njëjta. Nuk e di se është kjo zgjedhje e
mirë.”3
Në diskutimin e tij kanë reaguar ashpër disa pjesëmarrës të ardhshëm në
diskutim. Kështu Boshko Stankovski do të deklarojë se situata nuk është e tillë siç
e paraqet Qemal Sejfullahu. Prej deklaratave të tilla për Gjoko Mitrovskin ai nuk
do të pajtohet aspak. Ai në vazhdim do të deklarojë se duhet në diskutime të jemi
më të kujdesshëm nga konstatimet e tilla.4
Mito Haxhi Vasilevi në një pjesë të diskutimit të tij do të ndalet në këtë çështje
dhe do të deklarojë se diskutimi i Qemalit rreth kombësive ka qenë i emocionuar
dhe se sipas mendimit të tij kombësitë nuk kanë qenë nën kontroll më të fortë sesa
maqedonasit se të tjerët. Ai ka thënë se çështja duhet të shihet pak më gjerësisht
prej aspektit të nacionalizmit maqedonas. Sipas tij mendimi i Sejfullahut është i
rrezikshëm sepse rrjedh prej kuadrove të kombësive.5
Vidoe Smilevski- Bato në diskutimin e tij do të pajtohet me parafolësin Mito
Haxhi Vasilev-Jasmin. Ai do të theksojë se mendimi i Qemalit se UDB-a ka qenë e
fokusuar më shumë te kombësitë nuk është i vërtetë e real dhe problemi duhet
shikuar në aspektin e nacionalizmit shqiptarë dhe te kuadrot maqedonase që
punojnë në UDB.6
Lupço Arsovi do të nënvizojë se problemi duhet shikuar në aspektin e
nacionalizmit maqedonas dhe manifestimet nacionaliste tek kuadrot maqedonase.7
Kërste Cërvenkovski ka replikuar se diskutimin e Qemalit e konsideron si
impresion i tij të improvizuar, ai nuk e ka mohuar praktikën e tillë, por përkundrazi
e ka parandjerë. Ai ka qenë i mendimit se dukuria e këtillë merr karakter tjerë kur
aksionet e këtilla janë të drejtuara ndaj shqiptarëve, në fund ka theksuar se
problemet e këtilla duhet të pastrohen në aksionin e mëtejshëm politik.8
Hixhet Ramadani ka diskutuar në cilësinë e anëtarit të Komitetit Qendror të
Komitetit ekzekutiv të Maqedonisë dhe nuk do të pajtohet me mendimin e Qemal
Sejfullahut dhe ka nënvizuar se ajo praktikë nuk duhet shikuar në dukuri të
izoluara. Ai në fund të diskutimit ka deklaruar se vetë Sigurimi Shtetëror kur ka
pasur eksese nacionaliste ka pasur interesim për pastrim të problemeve me rrugë
(mënyra) normale.9 Në diskutim ka marrë pjesë edhe Azem Zylfiqari në cilësinë e
anëtarit të Komitetit Qendror të Lidhjes Komunistë të Jugosllavisë, i cili do të
kërkojë që të ndërmerren masa të shpejta kundër dukurive antiligjore në Sigurimin
Shtetëror Republikan.10
Qemal Sejfullahu në kritikat e ashpra do të përgjigjet prej kolegëve të tij
maqedonas do të deklarojë: ”Mua më vjen keq që janë keqkuptuar, sepse këtë nuk e
mendoja. Prandaj, dëshiroj që të deklarohem për këtë problematikë. Nëse kështu
3

Po aty.
Po aty.
5
Po aty.
6
Po aty.
7
Po aty.
8
Po aty.
9
Po aty.
10
Po aty.
4
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jam shprehur e ashtu jam kuptuar, pajtohem se kjo nuk qëndron, edhe pse këtë nuk
e mendoja.
Për mua, mund të mendoj se ai (Sigurimi Shtetëror JD) ka pasur ndikim në
marrëdhëniet ndërnacionale, se maqedonasit janë element labil, apo sllovenët janë
egoist. Kjo nga ajo kuzhinë është përhapur.
Duke menduar për këtë mundet në mënyrë periferike deklarova kur u shpreha
për kombësitë. Nuk mendoja se dikush prej policisë zbaton politikë të veçantë ndaj
pakicave. Por, thashë për një dukuri prej më herët. Në vitin 1962 në një mbledhje te
shoku Llazo edhe më ashpër kam thënë për këtë problem: ”Mjaft me polici në këtë
problem.” Sot këtë nuk e mendoj, por duhet të luftojmë kundër disa recidiveve.”11
Në plenumin e katërt të Brioneve të mbajtur me 1 korrik të vitit 1966, janë
sjellë këto vendime:
1. Të bëhet riorganizimi i sigurimit shtetëror të Jugosllavisë, kështu që puna e
këtyre organeve të përshtatet me ndryshimet shoqërore dhe në sistemin e
vetëqeverisjes jugosllave.
2. Komisioni i formuar ta vazhdojë punën dhe të bëjë hetimet që të zbulohen të
gjitha dëshmitë materiale të deformimeve dhe fajtorët të merren në përgjegjësi.
3. Svetisllav Stefanoviqi-Qeqa, ministër i punëve të brendshme të Jugosllavisë,
të përjashtohet nga KQ i LKJ-së dhe nga LKJ, ndërsa Parlamentit Federativ i është
dhënë instruksioni ta ndërrojë prej funksionit anëtarë i Këshillit ekzekutiv
federativ, si përgjegjës i drejtpërdrejtë për punën e organeve për punë të
brendshme.
4 Është pranuar dorëheqja e Aleksandër Rankoviqit që e ka dhënë nga
funksionet e KQ të LKJ-së dhe propozimi që ai të jep dorëheqje nga funksioni
nënkryetar i Jugosllavisë.
Në plenumin e njëjtë është formuar komision për riorganizimin e LKJ-së, ku
për kryetar i të cilit është zgjedhur Mijallko Todoroviq-Plavi, ndërsa anëtarë të
komisionit prej Maqedonie do të zgjidhen: Kërste Cërvenkovski, Sllavko
Millosavlevki dhe vëllezërit Mito dhe Kiro Haxhivasilevi, ndërsa Kosova nuk do të
ketë përfaqësues në këtë komision.12
Pas mbarimit të Plenumit të IV në të gjitha Republikat dhe Krahinat do të
formohen Komisione mbi shqyrtimin e deformimeve në Sigurimin Shtetëror
Republikan. Në Komisionin Republikan të Maqedonisë zgjidhen Veselinka
Malinska, kryetar (anëtare e Këshillit Ekzekutiv Republikan), ndërsa për anëtarë të
Komisionit do të zgjidhen Firuz Demiri, kryetar i dhomës Organizativo-Politike të
Kuvendit të Maqedonisë, Goga Nikollovski, sekretar i Këshillit Drejtues i Lidhjes
Socialiste të Popullit Punues të Maqedonisë, Koço Tulevski, deputet federativ,
Vanço Nikollovski, sekretar republikan për industri dhe tregti dhe Stojçe
Stojçevski, sekretar i Komitetit Komunal të Kisella Vodës.13
11

Po aty.
Po aty, faq. 3.
13
DARM,fond 158 Kuvendi I Republikes Socialiste te Maqedonise . Raport i Komisionit
Ekzekutiv te Keshillit Ekzekutiv te Kuvendit te Maqedonise per shqyrtimin e deformimeve
ne Organet e Sigurimit Shteteror ne Republike,fq.1-2.
12
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Në raportin e vëllimshëm është theksuar se UDB-a ka qenë e vendosur në
binare burokratike-centraliste dhe nënshtrim vertikal të hierarkisë. Është konstatuar
se në evidencën të UDB-së në Republikën Socialiste të Maqedonisë janë hapur
dosjet personale për 96 537 persona. Deri në maj të vitit 1965 numri i personave të
evidentuar ka qenë 136 682 persona.14
Në vazhdim të raportit është theksuar se përkrahësit e politikës së Aleksandër
Rankoviqit dhe të Svetisllav Stefanoviqit - Qeqës me ardhjet e tyre të shpeshta në
Shkup janë përpjekur që të “zbulojnë” aktivitete armiqësore ndërmjet shqiptarëve
me çka do të dëshmoheshin për “zbulimet” e tyre në Kosovë.15
Komisioni ka konstatuar se me dosje personale është përfshirë rreth i gjerë i
njerëzve prej punëtorëve shoqëroro-politik, të kulturës dhe të shkencës, se janë
hapur dosje edhe para 10, 15 dhe 20 vitesh dhe në mënyrë permanente është
mbajtur evidencë për disponimin e tyre dhe mendime të tyre të ndryshme për
probleme të ndryshme. Gjithashtu është bërë përgjimi i telefonave dhe hapja e
postës personale.
Për sa i përket kombësive në raport theksohet se ndaj kuadrove të kombësive
është shfaqur mosbesim dhe ka pasur kritere të ndryshme në aspektin e shfaqjes së
tyre kombëtare.16
Më 9 gusht 1966 Komiteti Ekzekutiv i KQ LKM-së ka mbajtur mbledhje me
një pikë të rendit të ditës Zbatimi i mendimeve dhe të konkluzioneve të Plenumit të
KQLKM-së. Në diskutimin e gjatë është konstatuar se masivisht ka qenë
pjesëmarrja në mbledhjet e aktiveve politike dhe të Komiteteve Komunale prej
mbarë Maqedonisë në të cilën ka ardhur në shprehje në përkrahjen pa rezervë të
komunistëve në vendimet e Plenumit të IV të Brioneve dhe intencat e tij për
demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë. Mandej është diskutuar për tendencat
burokratike, prej familjarizimit në politikën kadrovike, uzurpimi i të drejtave të
popullit punues, etj.17
Është konstatuar se kuadrot udhëheqëse në Sigurimin Shtetëror Republikan në
Maqedoni kanë qenë të vendosur në pozitë të nënshtrimit total ndaj udhëheqësve në
Federatë, Aleksandër Rankoviqit dhe Svetisllav Stefanoviqit. Është konstatuar që
Komiteti Ekzekutiv të bëjë riorganizim në Sigurimin Shtetëror Republikan.
Mandej, të ndërrohen udhëheqësit më të lartë të Sigurimit Shtetëror, sekretari
republikan dhe nën sekretarët dhe në vend të tyre të vendosen njerëz politikisht të
përgatitur. Përveç ndërrimit prej funksionit nëse konstatohet se kanë bërë
keqpërdorime përveç ndryshimit të funksionit të merren edhe në përgjegjësi tjetër.18
Gjatë muajit shator 1966 në mbarë Jugosllavinë do të mbahen mbledhje të
Komiteteve Qendrore ku do të shqyrtohen raportet e Komisioneve. Më 26-27
shtator 1966 në Shkup do të mbahet Mbledhja e Komitetit Qendror të Lidhjes
14

Po aty,fq.6.
Po aty,fq.3.
16
Po aty,fq11.
17
DARM,Proces verbal prej Mbledhjes se 31 te Komitetit Ekzekutiv te KQLKM e mbajtur
me 9 Gusht 1966 ne Oher.
18
Po aty.
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Komuniste të Maqedonisë. Duke marrë pjesë aktive në diskutim Qemal Sejfullahu
në diskutimin e tij të gjatë dhe analitik do të nënvizojë se masat e gjëra popullore
kanë treguar aktivitet të jashtëzakonshëm pas mbajtjes së Plenumit të Brioneve. Ai
do të ilustrojë shembuj kur Vojkan Llukiqi dhe Zhivotije Saviq Sërba, gjatë
qëndrimit të tyre në Maqedoni kanë intriguar se kombësitë janë spiunazh potencial.
Në vazhdim të diskutimit të vetë ai do të theksojë se ka pasur shumë gjëra të
fëlliqura në Dibër dhe e ka shtruar çështjen e shqiptarëve dhe turqve të shpërngulur
në Turqi nën presion të personave të punësuar në Sigurimin Shtetëror Republikan
me ç’rast kanë përdorur pistoleta. Ai do të kërkojë që kjo çështje të shqyrtohet dhe
të analizohet pa dramatizim dhe personave që e kanë shtruar këtë çështje t’u jepet
satisfaksion.19
Në diskutimin e Qemal Sejfullahut ka replikuar Boge Kuzmanovski cili
totalisht nuk do të pajtohet me diskutimin e tij dhe do të nënvizojë se Sigurimi
Shtetëror nuk ka pasur politikë të tillë ndaj kombësive. Ai në vazhdim të diskutimit
të tij do të nënvizojë se Qemal Sejfullahut i është i njohur fakti se kur është
ndërruar Cvetko Uzunovski-Abazi, ai ka deklaruar se personalisht nuk ka besim te
shqiptarët dhe se duhet të ketë organizatë e cila do ti spiunojë shqiptarët. Ai do të
theksojë se nuk duhet me ujin e fëlliqur ta nxjerrim edhe fëmijën. Në fund të
diskutimit të tij ai do ta shtrojë çështjen e shpërnguljes të udhëheqësve komunist në
Kumanovë kur ai ka qenë udhëheqës në Kumanovë. Me cinizëm do ti shtrojë pyetje
Qemali se edhe babai dhe vëllai i tij qenkan shpërngulur me presion në Turqi?!20
Edhe pse do të diskutojnë Jashar Halili, Burhan Ademi, Kadri Jakupi, Xhemail
Vejseli dhe Fehmi Muça askush në diskutimin e tij nuk do të diskutojë mbi
problemin e shpërnguljes. Prej shqiptarëve nuk do të diskutojnë Hysen Ramadani,
Azem Zylfiqari, Osman Miftari, Hixhet Ramadani dhe Hamit Thaçi. Prej turqve
nuk do të diskutojë askush tjetër edhe pse anëtarë të Komitetit Qendror kanë qenë
Shukri Ramo, Firuz Demiri, Mugbill Bejzati, Jashar Ibrahimi dhe Sedat Veliu. Të
gjithë personat e lartë përmendur do të ngelin në funksione të larta në hierarkinë
komuniste maqedonase deri në “pensionimin e merituar”.
Më 25 tetor 1966 është mbajtur Mbledhje e përbashkët e dhomës Republikane
dhe Organizativo-Politike të Maqedonisë ku do të shqyrtohet raporti mbi gjendjen
në UDB. Taip Limani dhe Shuko Avdoviqi do të flasin mbi deformimet ndaj
kombësisë shqiptare, ndërsa Risto Buzharovski i ka hedhur poshtë tendencat për
shpërngulje me presion të njerëzve në Turqi.21 Mbledhja ka sjellë konkluzion që të
vazhdohet shqyrtimi i deformimeve.
Më 5 dhjetor 1966 përsëri prej 2 dhomave është shqyrtuar Raporti i Komisionit
për shqyrtimin e deformimeve në Sigurim Shtetëror Republikan. Komisioni ka
konstatuar se prej 6 personave shqiptarë dhe turq që kanë deklaruar se gjatë
vizitave të tyre në Republikën e Turqisë dhe takimet që i kanë pasur me personat e
shpërngulur, ato ndër të tjerat kanë deklaruar se u vjen rëndë që janë shpërngulur
19

DARM,stenogram prej Mbledhjes se 6 te KQLKM 1.427.136.724-735.
DARM 1.427.136/940-941
21
Nova Makedonija,Sluzhbata za Drazhavna Bezbednost-Organ za Borba protiv
Vnatreshniot I Nadvoreshniot neprijatel,26.10.1966,fq.2.
20

117

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE-SHKUP

dhe këtë e kanë bërë duke mos mundur edhe më tej ta durojnë presionin prej
personave të punësuar, Sigurimi Shtetëror Republikan në mënyra të ndryshme.
Komisioni ka konstatuar se nuk kanë pasur mundësi objektive që t’i shqyrtojë
deklaratat prej personave të shpërngulur dhe prandaj ka konstatuar se behet fjalë
për persona të shpërngulur që nuk kanë pasur elemente për shpërngulje me presion.
Sipas Komisionit, nuk ka pasur mundësi reale që ti analizojë ankesat e këtilla sepse
bëhet fjalë për persona të shpërngulur. Më tej theksohet se Komisioni nuk e
përjashton mundësinë për shpërngulje me dhunë, si pasojë e tejkalimit të detyrës
zyrtare, por ky fakt nuk dallohet prej sjelljes së personave të tjerë, për çka është
folur në Raportin prej muajit shtator. Në fund është konstatuar se personat të
shpërngulur janë shpërngulur me vetë dëshirë,dhe kjo çështje gjithmonë është
trajtuar si çështje kompleks, serioz.22
Pjesëmarrësi i parë në diskutim nënkryetari i Kuvendit të Maqedonisë Azem
Zylfiqari në diskutimin e tij të gjatë do të ndalet dhe në marrëdhëniet ndërnacionale
në Republikën Socialiste të Maqedonisë, për çka gjerësisht ka qenë diskutuar në
mbledhjen e fundit. Ai do ta akseptojë raportin, posaçërisht formulimi se çështja e
shpërnguljes të pakicës turke prej faktorëve relevant politik të Republikës
Socialiste të Maqedonisë gjithmonë është trajtuar si problem serioz, kompleks
sociologjik dhe politik dhe shoqëror. Sipas tij nuk ka më për se të shqyrtohet
konkretizimi dhe shkalla e përgjegjësisë të disa personave rreth këtij problemi, që
gjithsesi është punë e organeve tjera. Sipas tij, zhvillimi i marrëdhënieve
ndërnacionale dhe realizimi i plotë të drejtave të pakicave është i mundshëm vetëm
në sistemin e vetëqeverisjes. 23
Firuz Demiri në diskutimin e tij ka nënvizuar se qëndrimi i i UDB-ës ndaj
kombësive në Republikën e Maqedonisë nuk ka elemente të veçanta, edhe pse nuk
do ta mohojë disa persona në kundërshtim me politikën e proklamuar të kenë pasur
qëndrim shovinist ndaj pakicave dhe ndryshe janë sjellë me maqedonasit në
krahasim me pakicat. Ai me një stil demagogjik prej aparatçiku të përulur do të
deklarojë se kontroll më të rreptë UDBA ka pasur ndaj maqedonasve prej
Maqedonisë të Egjeut në përqindje, në krahasim me shqiptarët dhe turqit, që është
gënjeshtër e kulluar. Firuz Demiri karrierën e tij politike do ta vazhdojë deri në
vdekjen e tij, e cila do ta gjejë në funksionin anëtar i Kryesisë së Republikës
Socialiste të Maqedonisë.
Qemal Sejfullahu e ka mbrojtur diskutimin e tij prej muajit shtator e me këtë
fillon degradimi i tij prej funksioneve politike. Sipas kujtimeve të Qamuran Tahirit,
Qemal Sejfullahu për diskutimin e tij kritik ka qenë ashpër i kritikuar në kuluaret e
Kuvendit të Maqedonisë. Diskutantët tjerë Shuko Avdoviqi, Bllagoj Popov, Mito
Temenugovi dhe Nikolla Minçevi e kanë përkrahur Raportin e Komisionit dhe

22

DARM 1.158.-158.4/47-54
Nova Makedonija 7.12.1966, Diskusija na Zaednickata Sedmica na Republickiot I
Organizaciono-Politickiot Sobor na Sobranieto na SRM.Nasite sili treba da bidat svrteni za
ostvaruvanje celite na reformata,fq.2.
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posaçërisht Bllagoj Popovi dhe Mito Temenugovi ashpër e kanë kritikuar Qemal
Sejfullahun për gjoja emocionalitetin në diskutimin e tij.24
Qemal Sejfullahu prej fillimit të sistemit socialist në Maqedoni do të jetë në
funksione të larta në nomenklaturën politike shteterore maqedonase. Ngritja e këtij
problem kompleks do të jetë edhe fillimi i fundit të tij. Ai do të ketë konflikt të
hapur me Llazar Kolishevskin dhe Kërste Cërvenkovskin rreth shpërnguljes të
shqiptarëve dhe turqve prej Maqedonie në Republikën e Turqisë.
Pas mbarimit të mandatit të anëtarit të KQ LKJ-së Qemal Sejfullahu do të
emërohet për ambasador në Zambi, që disa politikan maqedonas e kanë kualifikuar
si dënim, sepse Qemali ka qenë parimor në diskutimin e tij. Pas mbarimit te
mandatit si ambasador është sëmurë nga kanceri dhe ka vdekur në vitin 1978 në
Shkup.25

24

Mihaillo Grbevski,Qemal Sejfullah-Orak,Shkup,2000,fq.190-191
Po aty. Qemal Sejfulla ka ushtruar funksione të larta politiko-shoqërore në
nomenklaturën politike maqedonase. Se bashku me bashkëshorten e tij Qefser Sejfulla do të
jenë agjitatorët dhe antishqiptarët më të përbetuar për hapjen e shkollave turke në mjediset
etnikisht homogjene të pastra shqiptare si në Gostivar, Tetovë, Banjicë të poshtme dhe të
epërme etj. Gjithashtu ai ka qenë që shqiptarët me çdo kusht të deklarohen si turq me qëllim
të zvogëlimit të numrit të shqiptarëve. Ai në vitin 1966 pendohet për krimet që i ka bërë
ndaj popullit shqiptar dhe shtron qështjen e shpërnguljes të shqiptarëve dhe tuqëve në
forumet më të larta politiko-shtetërore si në KQ të LKM, Këshillit Ekzekutiv të Maqedonisë
dhe në Parlamentin e Maqedonisë, por këtë e pagoi me degradimin e tij politik dhe me
vdekjen e tij të parakohshme në moshën 58 vjeqe në vitin 1978.
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AGIM DEMIRI

SHËNIME GJUHËSORE RRETH TOPONIMEVE
TË BULQIZËS
Shkami i Qitet
Eshtë një toponim emërtim i një faqeje shkëmbore që ndodhet shumë i thepisur në
një vend që ndan si kufi midis Bulqizës dhe Peladhisë në lindje të Bulqizës. Ky
emërtim nuk është i rastësishëm, por emër i një vendi të quajtur me kohë kështu
sepse edhe ura që është në këmbë të tij quhet “Ura e qitets”. Përveç kësaj edhe të
folurit e tregon këtë fjalë shumë të ngulitur sepse në të folurin e Bulqizës për të
treguar drejtimin e erës që vjen nga lindja e Bulqizës thuhet:
“Fre: Qitetja; U taku:m n’ Qitet “ e tj. Duke parë gjithë vendin përreth dhe
emrat e vendeve ne mendojmë se fjala qitet është toponim i vjetër në këte vend dhe
lidhet vetëm me shkëmbin që është thikë i pjerrët dhe shumë i vështirë në mos i
pamundur për t’iu ngjitur nga këmba e tij nëpër shpatin dhe nuk ka as rrugë disi të
drejtpërdrejtë që të ngjitesh në të dhe nëpër të (nëpër shkëmb). Rrugët për t’u
ngjitur në lartësi të tij janë për banorët duke shkuar nga ana sipër në mal – pra
duke shkuar nga ana e majës së malit nga sipër (dhe jo në mënyrë tjetër.). Në një
vend në majën e tij janë muret e një kalaje që besohej se ishte e Skënderbeut.
Toponimi “Shkami i Qitets “ është i vjetër dhe këte e tregon fakti se ky
toponim sikurse “Ura e qitets”, duke shkuar gojë me gojë nuk ka në pësuar
ndryshim nga “Ura e qitets “ psh në “Ura e qytetit”, apo shkami i qytetit por
kanë mbetur në formën “qitets”. Në asnjë mënyrë nuk ndodh kjo në rastin e
shkëmbit që nuk thuhet në asnjë mënyrë ”Shkëmbi i qytetit “. Po kështu dhe “Free
qitetja”, nuk mund të thuhet “Fryn qyteti “. Të tërheq vemendjen pjesa e dytë e
këtij toponimi “qitet”me të cilin mendojmë të merremi për të bëre përpjekje që ta
shpjegojmë disi, pavarësisht vështirësive.
Nga pikëpamja fonetike kjo fjalë është e njejtë me fjalën “qytet “që është
emërtimi i qendrave të banimit në gjithë vendin tonë me prejardhje nga emërtimi
latin “citatas” e krahasueshme me greqishtën “polis “=vend i populluar, i banuar
dhe që u bë në gjithë botën përendimore emërtimi i atyre që në atë kohë dhe në
vazhdim, në formën “qytet” u bë emri i vendbanimeve të rëndësishme me zhvillim
të gjithanshëm.
Në lidhjen e kësaj fjalë me fjalën “qytet “në këte rast nuk mund të thuhet një
gjë e saktë. Në shpjegimet e ndryshme për këtë zonë ka gojëdhëna që tregojnë se ka
qenë një qytet që mendohet i zhdukur, banorët e të cilit janë përhapur në gjithë
zonën . (Shih më gjerë rreth kësaj çështjeje: Keta ,Y.”Bulqiza dhe bulqizakët “
T.2008.fq.-13-15) ku tregohet se në këtë vend në shekuj ka qenë një qytet (me
emrin “Volosi “) që është djegur dhe pas djegies së tij banorët e saj janë shpërndarë
në gjithë zonën, ndër të tjerë tre vëllëzër me emrin Dusha, Koça dhe Qira nga kanë
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marrë emrin edhe fshatrat e kësaj zonë përkatësisht: Dushe (Dushaj, Koçe(Koçaj
)dhe Qire (Qiraj).
Me fjalë të tjera ky toponim lidhet me qenësinë e dikurshme të një qyteti, gjë
që mbetet për t’u vërtetuar nga gërmimet arkeologjike që gjejnë gjurmët e një
qyteti. Megjithatë në gjendjen e sotme nuk ka asnjë gjurmë qyteti.
Studimet tona etimologjike fjalën “qytet “e shpjegojnë :a) e bien të ardhur nga
gjuhët e huaja – duke e menduar si të marrë nga emërtimi “çivitas”e latinishtes
=qytet (khs çivitas >çitats>çitat-i>qytet )- e krahasueshme me “cita “e italishtes
dhe e mjaft vendeve të Evropës që emërton këto lloj vendbanimesh; b) -e
mendojnë si të gjuhës shqipe nga e ka marrë dhe rumanishtja me emërtimin e
kështjellës; po me kuptimin “kështjellë “. Në këtë rast ata kanë vetëm
“kështjellë”, ndërsa gjuha shqipe ka dhe fjalën “kështjellë dhe fjalën “kala”, po siç
del nga ky toponim edhe “qitet” që ka pasur kuptimin e një vendi të fortifikuar
për t’u mbrojtur. Nga gjithë parashtrimi i mësipërm ne mendojmë se lidhja e
kësaj fjalë me qytet paraqet vështirësi që lidhen jo vetëm se nuk ka asnjë shenjë
qyteti aq më tepër në këte vend, por edhe për arsye se:
1) Emri “qytet” në gjuhën shqipe nuk është aq i vjetër sa të mendohet që të jetë
i ardhur prej në kohën e bashkëveprimit me gjuhën latine (nën pushtimin romak )
por i më vonshëm. Kjo sepse aq më tepër në këte vend ku është ky toponim
vendbanime të këtij lloji të vjetra që mendohet deri dhe ilir quhet me emrin sheher.
Dibra që nga emri i saj mendohet si emër ilir nuk thuhet qyteti i Dibrës, por shehri
i Dibrës. Madje në fjalorin e kësaj zonë për të treguar për një grua të bukur e të
mirë nga ana e të gjitha anëve në formë krahasimi thuhet se “është si zonjë shehri
(=qyteti ), jeton si zonjë shehri, ishte veshur si zonjë shehri “dhe në asnjë rast nuk
thuhet -”qyteti”(khs zonjë qyteti) e tj.
2) Edhe në kohën e mëvonshme të përdorimit të fjalës që emërton atë që quhët
“qytet “në ndjenjën gjuhësore është përdorur jo “qytet “por fjalë të tjera – kasapë (
= kasaba që do të thotë qytet ),ose në rastin e Bulqizës, zona nuk e ka quajtur as
shehër, as kasaba por as qytet. Ndryshe do të kishte qenë po të kishte qenë kjo fjalë
pjesë e ndjenjës gjuhësore, që këto vendbanime të quheshin “qytet”.
3) Toponimet përreth nuk kanë lidhje me qytetin por me “kalanë”. E tillë
është kalaja e Skënderbeut dhe fusha e kalasë.
– Në këto kushte ne mendojmë se ky toponim si i lidhur me fortifikime të
kohës së Skënderbeut dhe për mendimin tonë të shumë më parshëm se kjo kohë
dhe mbase që të luftrave ilire. Prandaj ne mendojme se kjo fjalë është e lidhur me
fjalën “cetate”e rumanishtës (khs me çitate >qitate >qitate+i>qitat-ii >qitet (=
qitet), që ka kuptimin “kështjëllë “, kala dhe jo me ndonjë “qytet” të zhdukur. Në
një kohë të mëvonshme ky emërtim i ka mbetur vendit dhe kalaja është quajtur
“kala”. Për mendimin tonë në të mirë të kësaj vjen dhe fakti së në qoftë së këtu
thuhet “shkami (shkëmbi ) i qitets”, ura e qitets e tj “në asnjë rast nuk thuhet
“kalaja e qitets”dhe “fusha e qitets”, sepse qitet është e njëjtë me kala dhe ka
zëvendesuar më vonë emërtimet e këtij lloji ( =qitet ) duke i quajtur më vonë “kala”
dhe nuk ka qenë në ndjenjën gjuhësore thuhet kalaja e qitets ( = kalasë ), por “qitet”
edhe e njejtë me kala si kuptim i ka mbetur emërtimit të vendit si i vjetër dhe kalaja
e ngritur më vonë =kala e ngritur në kete vend dhe fusha përballë që me sa duket në
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kohën kur këtij vendi i është thënë “çetate”>qitet nuk ka qenë fushë por është bëre
e tillë kur ndërtimit që është bërë sigurisht më vonë sipër në shkëmb (apo ndoshta
dhe të ringritur ) u është thënë kala. Kjo sepse emrin kështjellë e mori një ndërtim
më i madh po luftarak si ajo e Krujës ; ndoshta kjo në kohën e Skëndërbeut të
paktën si ndërtim – fortifikimeve të tilla që ishin të vogla dhe me qëllime mbrojtje
të çastit, kryesisht në vende të vështira për t’u ngjitur dhe që shërbenin si pika
vrojtimi.
Në Bulqizë këtë shkëmb e quajnë edhe “shkëmbi i Peladhisë. Kështu në një
fjalë të urtë bulqizaku thotë “Fjala e fmajs – sa shkami i Peladhajs “Krahasohet të
folurit keq i fëmijës ndaj prindit me shkëmbin e Peladhisë që është i njejti shkëmb
– shkëmbi i qitets. Në këte rast quhet edhe shkëmbi i Peladhisë ndoshta për arsye
rime (fmajs-Peladhajs) apo sepse ndoshta ishte pronë e këtij fshati. Ne e
afrojmë qitets me kala se përveç se më sipër edhe nga emëtimet : shkami i qitetsurae qitets-fusha e kalasë – përballë shkëmbit nga Jugu. Për mendimin tonë : shkami i kalasë, Ura e kalasë-fusha e kalasë. (khs- qitets_kalasë).
Mali i Temlus
Eshtë mali që vazhdon nga Jugu me shkëmbin e Qiets – që vjen me një
ngritje pothuajse pingule mbi fushë nga Lindja. Është maja më e lartë e zonës .
Quhet “temul “ sepse vjen si streha e një kapeleje. Në mëngjes zë diellin mbi
fushë duke bëre hije deri rreth orës dhjetë . Ne mendojmë se temlus vjen nga
Templus >temblus>temlus – që ka kuptimin e një strehe të kapeles që vjen me
dalje anash . Ka marrë këte emër sepse në pjesën e sipërme ai është një
vazhdim masiv shkëmbi që pasi vjen thikë mbi fshat në lartësinë rreth 1000
m vjen me një dalje që duket si strehe dhe që besohej se ishte tempulli i
përendive. Kjo sepse ky mal quhet edhe “vakuf “ – vend i shenjtë.
Fusha e Kalasë
Eshtë një fushë që shtrihet përballë shkëmbit të qitets – një shkëmb shumë i
pjerrët dhe i pakalueshëm ku janë rrënojat e një kalaje që quhet “Kalaja e
Skëndërbeut”dhe fusha përballë quhet “Fusha e kalasë”. Legjendat në këtë zonë
tregojnë se Skënderbeu nga fusha e kalasë për t’u ngjitur te kalaja ngjitej në këtë
shkëmb me kalë ndërsa duke qenë i vetmi që e bënte këtë. Pavarësisht nga
legjenda, në mënyrë reale deri tani nëpër këtë shkëmb nuk është ngjitur kush me
asnjë mënyrë. Bashkëluftëtarët e tij dhe nga zona në të gjitha kohërat për të
shkuar te kalaja (apo tani te rrënojat ) duhet t’i binin nga ana tjetër.
* Në Veri të kësaj Fushe, shumë afër shkëmbit dhe urës ka një lapidar që
tregon se Skënderbeu ka zhvilluar një luftë heroike kundër turqve që quhet “Lufta
e Torviollit “Në Bulqizë dhe në zonat përreth nuk ka toponim Torvioll për të cilin
bëhet fjalë në lapidar , por këtë betejë e përshkruan M. Barleti ku e quan “Lufta
e Torviollit “. Ai tregon se për të zhvilluar këtë betejë Skënderbeu vepron në
këtë mënyrë: -E fsheh ushtrinë në malet përreth duke mbajtur një pjesë të vogël me
vete dhe në krye të tyre qëndron për të pritur turqit Kur vijnë turqit ai tërhiqet në
brendësi të luginës i ndjekur nga turqit që mendonin se “ishin pak”. Kur futen
thellë në luginë ai u kthehet dhe turqit sulmohen nga të gjitha anët dhe duke u
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gjendur të rrethuar pësojnë humbje të mëdha. Gjithë përfigurimi i vendit i
përshtatet kësaj zonë midis malesh – Problemi eshtë se nga shkenca jonë historike
eshtë vendosur dhe një lapidar tjetër në një zonë të Librazhdit edhe ai kushtuar një
luftë të Skënderbeut me të njëjtin titull “Lufta e Torviollit”. Historia e ka për dëtyrë
ta saktësojë se cili nga vendet dhe lapidarët është nga këto të dy i Luftës së
Torviollit, por ndërsa në këtë vend që quhet “Fusha e Kalasë “ , janë rrënojat e
kalasë në shkëmbin përballë , ka mjaft legjenda të tjera luftrash të tilla heroike ,
përfigurimi i vendit eshtë siç e ka përshkruar Barleti , në zonën ku është lapidari
tjetër (Librazhd) nuk ka as toponim “Torvioll” dhe përfigurimi nuk i përshtatet
përshkrimit të Barletit, ne na çon të shënojmë se në këte fushë është zhvilluar
beteja që M. Barleti e quan Lufta e Torviollit.
Kalaja e Skëndërbeut - në Shkëmbin e Qitets në lartësinë rreth 800- 900 m
ndodhën muret – pak mbi themelet e një kalaje që besohet se ishte kalaja e
Skenderbeut . Te kjo kala dallohet si në pëllëmbë të dorës gjithë lugina e Bulqëzës,
e Grykës së Madhe dhe deri edhe Dibra dhe gryka e Radikës. Një legjendë për këtë
kala thotë se nga kjo kala Skënderbeu ushqen disa mushka me grurë dhe i
rrokullis nëpër shkëmb. Kur bien poshtë ato çahen në bark dhe turqit shikojnë që në
barkun e tyre kishte grurë, kjo bëri që ato të mendojnë se Skenderbeu kishte grurë
për të ushqyer edhe kafshët kështu nuk rrezikonte të ngelej pa ngrënë, kështu që
ikën.
Shpellaxhi
Lagja Shpellaxhi e Fushës së Madhe ka gojëdhënen sipas së cilës në pyllin që
ndodhej më parë janë fshehur luftëtarët e Skënderbeut të cilët fillimisht kanë filluar
një jetesë si nëpër shpella dhe pastaj ato që kanë mbetur aty janë quajtur
Shpellaxhi, të tjerët janë shpërndarë nëpër gjithë zonën. Legjendat kanë
pamundësinë për t’i vërtëtuar historikisht, por emërtimi shpellaxhi -njërëz që
jetojnë në shpella ose kanë lidhje të ngushta me shpellat
Tezall
Emërtohet një lagje e madhe që shtrihet në Juglindje të Fushë-Bulqizës. Quhet
kështu sepse është e vetmja pjesë e gjithë zonës që shtrihet përtej zallit : -(khsTezall-tej >zallit> tezall.)
Vorri i Nanqorrës
Është një vend në Jug të Fushë-Bulqizës në rrugën që të çon në Fushën
e Lopës dhe më tej në Martanesh. Në dalje të luginës së ngushtë ku më
pas duket zona e Bulqizës në mes të kësaj rrugë në anë të saj gjendet një
varr që besohet se është i një plake të uritur që barinjtë e Fushës së
Lopës i falin një vorbë me kos dhe ajo nuk e ha, edhe pse ishte e uritur ,
sepse mendon t’ua çojë fëmijëve në shtëpi sepse i kishte dhe ato të uritur,
por në këtë vend i thyhet vorba dhe i derdhet kosi. Duke qarë qorrohet dhe
vdes në këtë vend. Kalimtarët e gjejnë në këte vend dhe e varrosin. Nuk
dihet as nga ka qenë kjo plakë, as kur ka ndodhur po këtij vendi i ka
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mbetur një muranë gurësh në qosh të rrugës që i ngjan një varri emri i
vendit – vorri i nanqorres.
Dushe
Fshati Dushe përbëhet nga lagjet Dushe, Qire, Gropë dhe Lepurakë Sipas
gojëdhënës ky fshat mori emrin e vëllait të madh Dusha nga vëllezërit që pasi u
ndanë erdhi dhe u vendos në këtë vend dhe besohet se Dushet janë pasardhësit e
tij.
Qire
Pjesë e fshatit Dushe . Sipas gojëdhënës në këte vend u vendos dhe e populloi
vëllai i vogël ndër vëllëzërit : Qira ; ndaj u quajt “Qire”. Dusha dhe Koça si më i
vogël që ishte e futën në mes Qiren.
Ara e Gil Zotit
Emërtohet kështu varreza e fshatit Dushe. Nuk duket qartë se ç kuptim ka
“Gil Zoti “ pronari i dikurshëm i kësaj arë apo quhej kështu varreza si vendi
ku varroseshin ata që vdisnin.
Gurët Rresht
Një vend në një shpat në Malin e Bardhë në Veri të fshatit Dushe, ku ndodhen
disa gurë të bardhë . I pari më i madh dhe të tjerët më të vegjël të vendosur rresht.
Ky vend quhet “Gurët rresht “ sepse gurët janë rresht me këto gurë rresht është e
lidhur një gojëdhënë që thotë se ditët e fundit të Marsit një plakë doli duke kullotur
delet në këtë vend dhe tha: “Dola bu:z malit dhe pashë ditën e funit t’ Marsit.
Marsi u zemërua dhe iu lut Prillit: Prill, o Prill, o im vëlla më jep edhe dy dite uha,
ta thaj plakën me gjithë çfarë ka.” Dhe kështu ndodhi, Marsi e thau plakën duke e
kthyer në gurë bashkë me delet e saj.
Vendi ku Humujt
Eshtë një vend në fund të Lugut të Peladhisë ku uji shkon për gjatë këtij lugu
dhe pastaj humb duke mos vazhduar më rrjedhën. Vazhdon rrjedhën vetëm kur bie
shumë shi dhe në periudhën e dimrit kur vinte ujë shumë nëpër përrua duke
dalë në Dushe. Në verë kur ka pak ujë dhe pa shi uji i një kroi jo me pak ujë
që buron vazhdimisht rrjedh nëpër këtë lug nëpër një vijë mes përmes livadheve
dhe “ndërpret” rrjedhën në një vend duke hutur në tokë Mendohet se ky ujë
që humbet aty del ne anën tjetër Malit te Telmës, te Gurrat e Peladhisë.
Koçe
Fshati që ndodhet në Veri të Bulqizës. Sipas gojëdhënës ishte vëllai i dytë
nga vëllëzërit që e populloi këtë vend duke futur në mes Qiren.
Guri i Vashës
Vend midis Malit të Helmës e Malit të Bardhë. Një gur shumë i lartë dhe i
madh sipër të cilit shikohet gjitha zona e Matit dhe e Dibrës. Quhet kështu sipas
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një legjende që thotë që ushtarët turq kanë ndjekur dy vajza për t’u marrë
nderin dhe vajzat për te mos rënë në duart e tyre janë hedhur nga maja e gurit. Në
nderim të tyre quhet Guri i Vashës dhe varret e tyre ndodhen poshtë këtij guri.
Qafa e Helmës
Në Veri të Bulqizës ka disa toponime me emrin “qafë” si Qafa e Bu:llit,
Qafa e Helmës, Qafa e Kamavecit. Këto toponime janë vetëm në pjesën veriore
dhe jo në atë jugore. Edhe ato janë të lidhura me legjenda. Qafa e Buallit psh
eshtë quajtur kështu nga të ftohtit sepse tregohet dhe besohet se i ka ngrirë qafa
një bualli. Sipas Y. Ketës të libri“Bulqiza dhe bulqizakët” quhet “Qafa e Helmës”
sepse aty ka vdekur një prift i helmuar nga “autoritetet turke”i cili kishte
ardhur nga Shkodra për të kryer në zonë ritet fetare për ato që ishin katolikë. Një
gjë e tillë nuk është as për t’u besuar patjetër por as për t’u hedhur poshtë patjetër.
Megjithatë ky vend quhet “Qafa e Helmës” ; qafa në përendim “Qafa e Buallit”të lidhura me legjendat për to. Por për rastin e lidhjes së kësaj lëgjende me
këte toponim eshtë e pambështetur sepse emrin Helmës e ka edhe mali dhe jo
vetëm qafa për të cilën tregohet kjo legjendë.
Shkëmbi i Kulturës
Ështe një toponim që emërton një shkëmb në një shpat, midis lagjes Shyti në
Koçaj dhe Qafës së Helmës. Ky shkëmb në fund të një sheshi të vogël që kur e
sheh në hyrje, të jep idenë e një lapidari madhështor të vendosur në fund të tij.
Përveç shkëmbit nuk ka asgjë tjetër për t’u shënuar. Ky vend gjendet në anën e një
përroi që të çon në Qafën e Helmës. Sheshi e formë trekëndeshi dhe në fund shkëmbi, i rrethuar me bimësi të ndryshme pylli. Të tërheq vëmendjen pjesa e dytë
e toponimit -kulturë. Shumëkush më ka pyetur se pse quhet “kulturë” dhe shpesh
më ka ngacmuar kjo pyetje Në përgjigje të saj, mendoj të shpjegoj fjalën
“kulture”(që është pjesa e dytë e tij). Kjo fjalë është përdorur që në lashtësi dhe
pothuajse në të gjitha gjuhët, në dy forma dhe dy kuptime përkatëse:
a) kolture -me kuptimin . -teknike e punimit të tokës dhe e rritjës së bimëve të
ndryshme të buta nëpër tokat e ndryshme të njerëzve
b) kulturë -një shkallë të tërë veçorish dhe cilësish të njeriut si pjesëtar i
shoqërisë njerëzore -si kulturë fizike, shpirtërore, si kulturë në përgjithësi, si
kulturë materiale me të gjitha mjetet që përdoreshin në një shoqëri të caktuar. Në
kohën e Diktaturës u fut edhe koncepti “kulturë jetese “që jepte njohuri se si duhet
të organizohej jeta që të bëhej më e kulturuar dhe si të jetohej kështu. Gjatë me ketë
term është marrë Frojdi, i cili e quante një vijë ndarëse midis njeriut në shoqërinë
njerëzore dhe kafshës jashtë kësaj shoqërie.
“…Qytetaria (= kultura AD) domethënë – shprehet Frojdi , – bën zap
dëshirat e rrezikshme sulmuese të individit që janë të trashëguara, që
ndodhen brenda tij, duke bëre që mbi to ajo të “vishet” si rrobja që
mbulon një trup të zhveshur, e bën atë që, duke veshur këtë lloj rrobeje të
jetë shoqëror , të jetojë në shoqërinë njerëzore …”
Pa hyrë në hollësira në
thelb ai mendonte se kultura ishte një gjë, që, sipas nesh, shpjegohet me
formulën: – Njeri = kafshë e butë. + kulturë ; kafshë e egër = kafshë e butë –

126

STUDIME ALBANOLOGJIKE 16, 2017

kulturë; bimë e egër = bimë e butë – kulturë. Me fjalë të tjera njeriun si qenie e
dallon nga kafsha e butë ajo që quhet “kulturë”(e quan edhe qytetari AD) që
vjen si një dhuratë nga Zoti që ai të jetoje në shoqeri dhe për të qenë i
dërguari nga ai në tokë si sundimtar i gjithësisë. Për një gjë të tillë njerëzit
luteshin në vende që quheshin “kult”, ku ato shkonin dhe pasi luteshin besonin se
do të pajiseshin me një gjë të tillë. Në Bulqizë për një gjë të tillë njerëzit luteshin
përpara këtij shkëmbi që edhe e quajtën “Shkëmbi i Kulturës”.
Vajkal
Fshati Vajkal sipas një legjende quhet kështu sepse në luftë e sipër kundër
turqve Skënderbeu plagoset. Kjo ngjarje u shkaktoi keqardhje gjithë
bashkëluftëtarëve të tij të cilët verëjne se kishte nxjerrë lot edhe kali i Skënderbeut
dhe sipas kësaj ndodhie, ky vend u quajt Vajkal. Përveç kësaj legjende është i
lidhur me fshatin Vajkal edhe një ndër betejat heroike që ka bërë Skenderbeu
kundër turqve të përshkruar në “Historia e Skënderbeut” të Marin Barletit. Vendin
e kësaj lufte ai e quan Valkal. Gjithashtu shkrimtari arbëresh Gavril Dara (i Ri) tek
“Kenga e Sprasme e Bales” përshkruan vdekjen heroike të Pal Golemit në Valkal.
Duke qenë se forma Valkal nuk ndodhet në asnjë vend në Shqipëri studiuesit e
ndryshëm duke përfshire edhe Eqrem Çabejn e lidhin ketë Valkal me emrin Vajkali
të Bulqizës. Sipas Çabejt Valkal vjen nga fjala latine “valis kalis” që do të thotë
“luginë kalimi”. Kjo sepse është e vetmja luginë nëpër të cilën mund të kalosh nga
pjesa tjetër e Bulqizës për në rrethin e Matit (krahaso Valbonë, po nga fjala latine,
që do të thotë luginë e bukur etj.) Forma Valkal në rrjedhën e historisë është
kthyer në Vajkal. Një ndrim i tillë (lk-jk) nuk është i panjohur për fonetiken
historike të gjuhës shqipe (krahaso ulk, ulkonjë=ujk). Pra studiuesit e mësipërm
nuk e pranojnë prejardhjen nga gojëdhëna Vaji i Kalit., por e bien të ardhur nga
fjalët latine “valis calis” (= luginë kalimi ).
Në formën Valkal ky emër eshtë i njohur në historinë e luftrave të
Skënderbeut dhe që afrohet nga pikëpamja fonetike me Vajkal. Vajkal mendohet
i ardhur nga nga “Valkal -që do të thotë “ luginë kalimi” emërtim latin ky, e
krahasueshme me “Valbonë” (= luginë e bukur ) .apo Valikardhë që e quan edhe
atë emërtim latin por nuk e shpjegon se ç ‘ kuptim ka si fjalë latine dhe pse
eshtë quajtur sipas tij nga latinët kështu -(Valkardhë) dhe jo të themi
“Valkal”. Lidhja valkal -vajkal ka brenda afërsinë fonetike vajkal -valkal –
gje që eshtë për t’u mbështetur si vendi i “Valkalit”, të emërtuar nga Barleti e
tj. , duke pasur parasysh se ky vend është shkruar nga ata që nuk kanë qenë
vendës apo si psh Gavril Dara ( i Ri ) që mund të jenë mbështetur te Barleti në
emrat e përdorur dhe ka mundësi të jetë shkruar jo si duhet ( -valkal për
vajkal;). Megjithatë lidhja valkal me vajkal ku valkal -luginë kalimi dhe vajkal –
vaji i kalit është vështirë për t’u bëre si toponime . Çabej “valkal” e lidh me
luginë kalimi – e vetmja luginë kalimi, por nuk është bindës për këte emërtim
ndër të tjera sepse kjo luginë është vazhduese e po të vetmes pjesë tjetër të
Bulqizës që është edhe ajo “e vetmja luginë “ dhe nuk quhet kështu valkal. Edhe
Valkardhë nuk do të thotë “luginë kalimi “edhe pse edhe ajo eshtë e vetmja e tillë
që të nxjerr në Mat si vazhduese e rrugës së Arbërit . Përveç kësaj ajo si fjalë
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“latine” nuk bën kalimin “lk” në “jk” duke kaluar në “*Vajkardhë” por mbetet
“Valkardhë”. Pse të njejtat fjalë “latine “ njëra të kalojë në “Vajkal “ dhe te
tjetra të “mbetet” në “Valkardhë”. Po edhe Valbonë nuk ka kaluar në
“*Vajbonë”, por ka mbetur në “Valbonë”. Në këto kushte ne e quajmë të
pambështetur lidhjen e “valkal” dhe “vajkal” – nga ana gjuhësore si vendosje
emri vendi. Eshtë tjetër pastaj se duke mos pasur në asnjë vend tjetër valkal – të
përshkruar në histori – është vajkali i shkruar a shqiptuar sipas mënyrës së kohës
por jo patjetër i lidhur me fjalën latine “valis calis”. Lidhja e emrit të këtij vendi
me legjenden e “vajit të kalit “ të Skënderbeut, mbetet legjendë, por nuk është për
t’u përjashtuar sepse emrat e lidhura me legjendat në këtë zonë janë të shumta
dhe lidhen me vende të posaçme (khs- guri i vashës , varri i nanqorrës e tj. ).
Gurët e Skënderbeut - është një vend që ndodhet në lindje të fshatit
Vajkal në kufi me Dragunin në të cilin ndodhen disa gurë shumë të mëdhenj si
të ngulur në dhe që duket se janë hedhur në sipërfaqen e një vendi të
sheshtë me bar në formë livadhesh. Ky vend quhet “Gurët e Skënderbeut “
dhe emërtimi i tij lidhet me një legjendë që tregon luftën e Skënderbeut
kundër turqve ndër të tjera me gurë që tregohet dhe besohet se i hidhte
nga lartësia kundër tyre.
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MERSIN KURTI

NË DORË TË AMATORËVE OSE
KEQDASHËSVE
Në përpjekjet për të sendërtuar një shtet demokratik të së drejtës në këto 25
vite, kemi qenë dëshmitarë të ngjarjeve nga më të ndryshmet dhe të
paparashikueshmet. Unë dua të ndalem te problematika e krijuar me studimin dhe
përdorimin e gjuhës shqipe, por edhe me historinë, arkeologjinë, etj.
Kohët e fundit kam vënë re se mjaft studiues autodidaktë dhe amatorë rreken të
merren me gjuhësinë, ndoshta edhe në mungesë të zërit të profesorëve,
akademikëve dhe të profesionistëve të fushës. Këta studiues herë-herë dashamirë
dhe herë-herë edhe dashakeqë, bëjnë përpjekje kështu, në kahe të kundërta për të
sjellë në vëmendje dhe provuar hershmërinë ose jo të gjuhës tënë, siç thoshte
dhaskal Todri. Të parët i gjejnë fillesat e gjuhës edhe tek hitishtja, sanskritishtja por
dhe gjuha e egjiptianëve të vjetër. Bile përpiqen të argumentojnë se gjuha shqipe
qëndron në bazë të shumë gjuhëve në Europë, duke nxjerrë përfundime të
çuditshme dhe ndonjëherë qesharake.
Të dytët përpiqen për të kundërtën.
Nuk kam asgjë me studiuesit amatorë. Ata në një sistem të fjalës së lirë mund
të shprehin dhe të thonë mendimet e tyre pa hezitim. Koha do të qëmtojë vlerat,
nëse ata arrijnë të zbulojnë diçka me zellin e tyre autodidakt se, ndodh që edhe një
amator në fushën e arkeologjisë, si Shlimani, të bëjë një zbulim të madh si ai i
vendndodhjes së Trojës, nisur vetëm nga përshkrimet në veprën e Homerit, Iliada.
Por problemi që më shqetëson mua si qytetar i thjeshtë i këtij vendi, është më
së shumti problematika e lindur gjatë këtyre viteve, veçanërisht për gjuhën dhe
gjuhësinë. Sot jo vetëm po merren amatorë me to, por duket sikur ka edhe veprime
të qëllimta për ta zhbërë atë.
Ka pasur vetëm debate pse jo edhe keqdashëse, rreth bazës së gjuhës zyrtare.
Përse toskërishtja dhe jo gegërishtja?! Ky problem është trajtuar edhe nga
profesorët përkatës, por do të nënvizoja edhe njëherë se askund në botë nuk ndodh
që dialektet, nëndialektet, etj. të përjashtohen nga funksioni i tyre i
pazëvendësueshëm i pasurimit të gjuhës zyrtare. Ndaj, as toskërishten, as
gegërishten, as dialektet, as nëndialektet, as të folmet e zonave, as të folmet e
veçanta nuk i ka shmangur kush nga roli i tyre parësor i pasurimit të gjuhës zyrtare.
Rreth 40 a më shumë vite më parë u ndërmor një nismë e veçantë me pjesëmarrje të
gjerë të arsimtarëve në të gjithë vendin, për qëmtimin e fjalëve nga të dy dialektet
kryesore, nëndialektet, të folmet e zonave dhe u grumbulluan me qindra e mijëra
fjalë me përdorim vetëm nga këto nënndarje në funksion të pasurimit të gjuhës
zyrtare. E gjithë kjo pasuri u ruajt nga Instituti i Gjuhësisë, ndërsa sot nuk e di
ç’bëhet me to. Ky është një problem me të cilin le të vazhdojnë të merren
gjuhëtarët dhe akademikët.
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Në ruajtjen e identitetit të një kombi më së pari është gjuha, pastaj vijnë
kultura, historia duke përfshirë dhe historinë dhe gjeografinë e trojeve, tradita e
zakone që përçojnë vlera, etj
Në këtë kuptim në zbrazëtinë e krijuar u jap të drejtë studiuesve amatorë të
merren deri me etimologjinë e shqipes, me kërkimet për të vertetuar lashtësinë e saj
etj.
Pas profesor Eqerem Çabejt, nuk di të jetë marrë njeri seriozisht e në
vazhdimësi me etimologjinë. Ka pasur tek-tuk përpjekje të shkëputura por studime
të mirëfillta të organizuara nga Akademia e Shkencave, tubime dhe jo vetëm për
etimologjinë nuk ka pasur në këto vite.
Me të drejtë Kryetari i Akademisë vërejtjeve të kryeministrit për gjendjen e saj
iu përgjigj me mungesën e fondeve, por jam i bindur që profesori i nderuar e merr
pagën që rrjedh nga taksapaguesit e këtij vendi dhe, shembujt në botë, ku njerëzit e
përkushtuar dhe të pasionuar pas shkencës kanë bërë mrekullira, nuk mungojnë por
janë të shumtë.
Nga ana tjetër Kuvendi ynë nuk di të ketë miratuar një ligj për gjuhën, për
përdorimin e saj në mjediset publike, në median e shkruar dhe pamore. Sot
përdorimi i fjalëve të huaja është bërë modë në të gjithë ligjërimin dhe bisedimin
mediatik e zyrtar.
Sot dëgjon kuvendarët tanë të përdorin vend e pa vend fjalë të huaja, dikush për
të shpalosur njohuritë e tij në këto gjuhë, dikush ndoshta për të mos u kuptuar çfarë
thotë, dikush imiton, ndoshta pa e kuptuar edhe vetë çfarë thotë. Dëgjon gazetarë
dhe analistë, të cilët jo vetëm janë eruditë dhe dinë gjithçka por bëjnë të njëjtën gjë;
përdorin rëndom fjalë të huaja, ndoshta edhe këta për të njëjtat arsye të mësipërme.
Po ashtu në takimet zyrtare me të huajt ndodh e njëjta dukuri. Me ligj dhe
protokoll zyrtarët tanë janë të detyruar të flasin shqip pasi që, edhe mendimet do t’i
shprehin më qartë në gjuhën amtare, por edhe njerëzit e thjeshtë do të kuptojnë më
mirë çfarë thuhet. Edhe drejtuesit e predikuesit e fesë në më të shumtën e rasteve
flasin në arabisht apo greqisht dhe në fund të fjalës së tyre kumtojnë diçka në shqip.
Nga ana tjetër pak ose aspak përpjekje bëhen për të kthyer në monedhë të
shqipes, siç thotë profesor Rexhep Qosja fjalët e huaja, për të cilat mund gjindet
mundësia e shqipërimit, por merren dhe përdoren ato shabllon dhe herë-herë edhe
pa vend. Ndërkohë që i gjithë leksiku dialektor fle në ish-Institutin e Gjuhësisë.
Tabelat dhe reklamat e shitoreve, të tregjeve e qendrave tregtare kanë gjithfarë
emrash të huaj, por edhe kur shkruhen në shqip janë plot gabime drejtshkrimore. A
nuk duhet një ligj, një rregull apo një normë edhe për këto Po kështu ndodh edhe
me njoftimet e shkurtra dhe përkthimet e televizioneve.
Sot kur zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë po njeh arritje që të befasojnë e të
mrekullojnë, është e domosdoshme që përballë vërshimit edhe të fjalorit teknik të
gjejmë mundësinë e zëvendësimit të tyre aty ku mundet me fjalë të shqipes. Në
vendet e zhvilluara këto përpjekje bëhen parreshtur dhe gjinden e zëvendësohen me
fjalë të rrënjës gjuhësore përkatëse.
Ndërsa në vendin tonë shembullin më të mirë në historinë e gjuhës së folur dhe
shkruar shqipe e gjejmë tek rilindasit këtu e 150 vjet më parë, por në veçanti tek i
madhi Fan Noli. Shihni e lexoni fjalimet e tij, që zbulohen edhe sot e kësaj dite,
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çfarë shqipe të pastër dhe të bukur përdor, çfarë përpjekjesh ka bërë për
shqipërimin e fjalëve të huaja, pa folur pastaj për shqipërimet e rralla të veprës së
Shekspirit.
Të tilla dukuri jo vetëm të amatorizmit por edhe të shtrembërimit të qëllimtë,
ndodhin edhe me historinë, arkeologjinë, etj
Në kushtet e prag-bashkimit me popujt e qytetëruar të Europës dhe të
globalizmit, kësaj dukurie të pashmngshme, është mëse e domosdoshme të shtojmë
përpjekjet sidomos në rrafshin e gjuhës, të kulturës, traditave që kjo dukuri e re dhe
e pritshme të mos na gjejë të papërgatitur.
Që kjo dukuri është e pashmangshme po e tregojnë edhe zhvillimet e sotme,
por po të shohësh në thellësi të shekujve dhe deri më sot, vëren se evoluimi i
qytetërimit çon pashmangshmërisht në globalizimin e botës, në bërjen e saj në një
të ardhme njësh, me ritme shumë herë më të shpejta se evoluimi bilogjik i qënieve
të gjalla.
Në këto kushte bota e qytetëruar i ka nisur përpjekjet dhjetëvjeçarë më parë
dhe, kam bindjen se do të bëjë çmos për ruajtjen e vlerave shpirtërore e materiale,
që ka krijuar njerëzimi në mijëra vjet të ekzistencës së vet.
Në këtë proces edhe ne duhet të njësohemi me qytetërimin botëror si shqiptarë,
me gjuhën tonë, kulturën dhe traditat tona. Jemi ende në kohën e duhur për të
ndërmarrë një veprimtari të gjerë shkencore, ligjore dhe qytetare edhe në këto
drejtime. Kështu edhe bota, edhe jeta në të ardhmen do të jenë më të bukura dhe më
të plota, me larminë dhe laryshinë e pafund që ka krijuar dhe vazhdon të krijojë
njerëzimi.
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MUZAFER KORKUTI

GABIME TRASHANIKE NË BOTIMET
HISTORIKE. MJAFT DILETANTIZMIT!
Në këto 10-15 vitet e fundit, në vendin tonë janë botuar mbi 20 libra, me rreth
6000 faqe nga autorë shqiptarë, të cilët kanë si objekt çështjen e origjinës së
tejlashtë të banorëve të trojeve tona, e njohur tradicionalisht si çështja pellazgjike.
Ish- Universiteti “Vitrina” shkoi edhe më tej duke organizuar me studiues të
fushave të ndryshme, në vitin 2011, një konferencë me temë “Qytetërimi Pellazg”.
Kthimi në vëmendje i problemit pellazgjik, nga disa prej intelektualëve e
studiuesve të pasionuar pas lashtësisë së popullit tonë, pas viteve ‘90 të shekullit
XX, erdhi si rezultat i ndryshimeve demokratike në të gjitha fushat e jetës
ekonomike e shoqërore dhe i mundësive të reja për të shprehur lirisht, si pasojë e
mundësive më të mëdha për të shkruar e botuar në mënyrë të pavarur si individ dhe
si shtëpi botuese.
Lista e botimeve
Më poshtë po rendisim listën e librave sipas vitit të botimit:
Ilir Cenollari Profecitë e Zotit të Tomorrit, Tiranë, 2004, f.204; Dhimitër
Pilika, Pellazgët, origjina jonë e përbashkët, Tiranë 2005, f.448; Eva Brinja,
Antikiteti, Tiranë 2005, f.405; Arsim Spahiu, Pellazgët dhe ilirët në Greqinë e
vjetër, Tiranë 2006 f.399; Luftulla Peza, Liljana Peza, Dritë e re mbi pellazgët dhe
gjuhën e tyre, Tiranë 2009, f.151; Elena Kocaqi, Roli Pellazgor-ilir në krijimin e
kombeve dhe gjuhëve Europiane, Tiranë 2007, f.255; Mathieu Aref, Shqipëria,
odiseja e pabesueshme e një populli parahelenik, Tiranë 2007, f.561; Mathieu Aref,
Mikenët = Pellazgët, Greqia ose zgjidhja e një enigme, Tiranë 2008, f.602; Arsim
Spahiu, Orakulli i Dodonës dhe epirotët, Tiranë 2008, v.I, f.224; Ali Eltari (Lapi),
Pellazgët – krijues të qytetërimit botëror, Tiranë 2008, f. 298; Naim Laçaj,
Pellazgët folën. Etnogjeneza e shqiptarëve, Tiranë 2008, f.155; Sulejman Mato,
Vështrim mbi lashtësinë e gjuhës shqipe, Tiranë 2008, f.170; Luftulla Peza, Liljana
Peza. Dritë e re mbi pellazgët dhe gjuhën e tyre, Tiranë 2009, f.138; Arsim Spahiu,
Mbi arkeologjinë e Dodonës dhe të Epirit, v. II, Tiranë 2009, f.242; Arsim Spahiu,
Gjuha e epirotëve të vjetër, Tiranë 2010, f.234; Arsim Spahiu, Shteti i Epirit,
Tiranë, 2011, f.247; Muharrem Abazaj, Kodi i gjuhës Pellazgo-shqipe, Tiranë,
2011, f.157; Konferenca I-rë Mbi Qytetërimin Pellazg (Përmbledhje e kumtimeve),
Tiranë, 21-22 tetor 2011, f.60; Bajram Doka, Ilirët, trakasit dhe frigjiasit, Tiranë
2012, f.95; Eleni Kocaqi, Albanët, shqiptarët me famë botërore, Tiranë 2012, f.
225; Margaret K. Nilo, E vërteta, Tiranë 2012, f.598; Aqif Sali Tafa, Dritësimi i
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historisë – Pellazgët paraardhësit tanë të lashtë, Tiranë 2013, f.422; Arsim Spahiu,
Maqedonasit e vjetër dhe arkeologjia e tyre, Tiranë 2013, f.215; Muharrem Abazaj,
Pellazgët folën dhe shkruan shqip, Tiranë 2013, f.425; Sulejman Mato, Vështrim
mbi lashtësinë e gjuhës shqipe, Tiranë 2015, f.199.
Në këto kushte të reja, kthimi në vëmendjen e disa intelektualëve me studime e
botimin e disa veprave, është i natyrshëm dhe i pranueshëm. Ata i kanë hyrë një
pune të vëllimshme për të rishqyrtuar tema, sipas tyre të harruara, që janë ngritur
shumë kohë më parë nga studiuesit romantikë të shekullit XIX, si edhe nga
gjuhëtarë, historianë e arkeologë të shekullit të kaluar. Shqetësimi i tyre, ka të bëjë
me probleme të rëndësishme të historisë së lashtë të Shqipërisë, të cilat kërkojnë të
ndriçohen e të plotësohen me të dhëna të reja dhe për më tepër, çka është kryesore
të bazohen në studime e kërkime ndërdisiplinare, në përputhje me nivelin e
kërkimeve të sotme në arkeologjinë prehistorike dhe të bashkërenditura me arritjet
e studimeve në gjuhësinë indoeuropiane. Në këtë këndvështrim do të parashtrojmë
disa konstatime e mangësi kryesore të botimeve në gjuhën shqipe, të bëra në
dekadën e fundit.
Mangësitë
Konkretisht po ndalemi në disa nga çështjet e mangësitë më kryesore, të
karakterit metodik e shkencor, që vihen re pothuajse në të gjitha librat e cituara.
Karakteristikë e përbashkët për të gjithë autorët e këtyre botimeve është se ata
nisen nga të dhënat e autorëve antikë, kryesisht mbi të dhënat gjuhësore që ofron
onomastika antike dhe përpiqen t’i zbërthejnë e t’i shpjegojnë ato, duke i krahasuar
në mënyrë të drejtpërdrejtë me shqipen moderne, me fjalë të tjera, mbeturinat e një
gjuhe shumë të lashtë mesdhetare paraprake (pellazgjishtes) me gjuhën e sotme
shqipe dhe rrjedhimisht me pasardhësit e tyre shqiptarët, pa marrë parasysh e
analizuar etapën e ndërmjetme historike, atë ilire dhe arbërore, të cilat kanë
shërbyer si hallka lidhëse dhe urë kalimi. Lidhur me këtë është e nevojshme të
kujtojmë se në kronologjinë relative është përcaktuar e pranuar se pellazgët ose
(paragrekët, parailirët, paratrakët) kanë jetuar para mijëvjeçarit të tretë p.e. sonë.
Për ilirët e pasardhësit e tyre, në trajtimin e problemeve gjuhësore dhe etnike, duhet
të kemi parasysh periudhat kryesore të zhvillimit historik, të cilat po i citoj:
-Paleoilirët, (Ilirët e hershëm) koha e bronzit – mijëvjeçari i tretë p.e.sonë deri
në shek.XI p.e.sonë, fillimi i epokës së hekurit.
-Ilirët, epoka e hekurit, shek.XI p.e.sonë deri në shek.IV-VI të e.sonë.
-Arbërit, koha e mesjetës së hershme, shek.VII-XIII, XIV të e.sonë.
-Shqiptarët, koha e mesjetës së mesme e vazhdim.
I përmenda këto periudha në kronologjinë relative të zhvillimit të etnosit iliroarbëror, sepse në të gjitha botimet e cituara, krahasohet në mënyrë të drejtpërdrejtë
shqipja moderne me mbeturinat e një gjuhe shumë të lashtë mesdhetare, me
pellazgjishten, dhe rrjedhimisht nxirren përfundime se shqiptarët e sotëm janë
pasardhës të pellazgëve. Ky përfundim arrihet pa marrë parasysh dhe pa analizuar
etapat e ndërmjetme historike (paleoilirë, ilire, arbër – kohë historike mbi 3000
vjeçare), të cilat kanë shërbyer si hallkë lidhëse e urë kalimi midis prehistorisë dhe
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gjendjes së sotme. Natyrshëm një trajtim i shkallë-shkallshëm i problemit të
gjenezës së gjuhës shqipe e të shqiptarëve e bën më të pranueshëm e më bindës
konkluzionin. Në shumë nga botimet e sotme përfundimi paracaktohet e shprehet
qysh në titullin e librit (Pellazgët, origjina jonë e përbashkët, Pellazgët dhe ilirët në
Greqinë e vjetër, Roli Pellazgo-ilir ose Krijimin e kombeve dhe gjuhëve Evropiane,
Pellazgët folën. Etnogjeneza e shqiptarëve, Kodi i gjuhës Pellazgo – shqipe,
Enigma, Pellazgët folën e shkruan shqip etj.).
Çështja e gjuhës/toponimet
Në arritjen e përfundimeve të qëndrueshme në leximin e interpretimin e
burimeve të shkruara antike, duhen bërë studime ndërdisiplinare, të cilat kryhen
nga specialistë të fushave shumë të ngushta. Pra më parë duhet të kesh formim
filologjik në nivel universitar, e më tej përgatitje e thellim në njohjen, fjala vjen të
indoeuropianishtes a të gjuhëve të veçanta të kohës antike. Që të lexosh e
interpretosh mbishkrimet antike greke, që gjenden në ndërtesa, në monumente,
gurë a objekte të tjera, duhet të jesh epigraf, d.m.th., specialist i greqishtes së vjetër.
Bile gjuha, përkatësisht mbishkrimet, e kohës homerike ndryshojnë nga ato të
kohës klasike dhe akoma më shumë nga ato të kohës helenistike. Ai që zbërthen e
lexon mbishkrimet e kohës romake, është specialist për mbishkrimet latine; epigraf
i një periudhe tjetër është ai që lexon mbishkrimet e greqishtes mesjetare,
bizantinishtes etj. Në secilën nga këto fusha ka arritje shkencore të pranuara nga të
gjithë që duhen marrë si bazë për kërkime të mëtejshme. Një studiues i cili nuk
njeh greqishten e vjetër, nuk është specialist i mbishkrimeve antike, nuk mundet që
në mënyrë intuitive të lexojë e të interpretojë toponime e antroponime që gjenden
në burimet e shkruara të kohës antike. Shumica e autorëve të librave të botuar në
gjuhën shqipe, nuk njohin greqishten e vjetër, nuk janë specialistë të mbishkrimeve
antike, madje disa prej tyre nuk kanë as formimin filologjik në gjuhën shqipe,
rrjedhimisht argumentet dhe shembujt, provat që ata sjellin në librat e tyre, janë të
pabazuara madje janë një dëshmi e njohurive të mangëta të tyre. Po sjellim disa
shembuj:
-Toponimi Epeiros, në greqishten e vjetër do të thotë tokë; sipas A. Spahiut në
Orakulli… f.55, shpjegohet me gjuhën shqipe, Epeir – (i)epër(m) – i sipërm. Po ky
toponim Epir – lexohet – ep- – jep dhe ep – sipërm – (M.Abazaj; Kodi i gjuhës…
f.350.
– Toponimi Konispol – ndahet në k-on-is-pol = tek ne ishin lindur, (M.Abazaj,
Kodi i gjuhës… f.41), në sllavisht vjen nga kon-kal dhe pol-je – fusha, fushë e
kuajve.
– Emri i rrugës Egnatia, sipas M.Aref, Shqipëria… shpjegohet me shqipen, i
n’gjatë, që do të thotë i madh, i gjatë. Për historianët emërtimi i rrugës Egnatia,
vjen nga emri i projektuesit të parë Knaeus Egnatius.
Është një arritje e shënuar që sot ka shumë botime e të gjinive të ndryshme, por
mendoj se ato që trajtojnë probleme të gjuhës shqipe e historike kombëtare, duhet
t’u përmbahen disa kritereve, të përmbushin disa norma të njohura e të pranuara
nga të gjithë studiuesit. Mendoj se kjo vlen edhe për shtëpitë botuese, të cilat për
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botimin e librave që trajtojnë çështje me rëndësi kombëtare, duhet t’i nënshtrohen
një recense të specializuar. Madje vendosja e emrit të recensentit në libër, ashtu si
shënohet emri i redaktorit, kompjuteristit etj., e rrit vlerën dhe e bën më të
besueshëm përmbajtjen e librit.
Për pellazgët e problemin pellazgjik janë botuar shumë libra dhe janë shprehur
pikëpamje nga më të ndryshmet, gjithashtu edhe për hipotezën se shqiptarët janë
pasardhës të pellazgëve e gjuha shqipe është çelësi për shpjegimin e saj, pa cituar
literaturën në të cilën mbështeten, d.m.th. pa iu referuar asnjë autori që ka trajtuar
të njëjtin problem, duke i dhënë vetes përparësinë në zgjidhjen e enigmës
pellazgjike, çka nuk është as etike e aq më pak shkencore. Me keqardhje, dua të
nënvizoj, se edhe midis autorëve të librave në shqyrtim, nuk ka asnjë citim të
ndërsjellë për të njëjtin problem, po secili i bie “këmbanës së vet”. Edhe në pak
raste kur ka referenca, ato nuk janë të sakta e të plota; janë të shkëputura nga
konteksti ose nuk kanë lidhje me përmbajtjen. Gjithashtu edhe ilustrimet (harta,
foto, skica etj.), nuk kanë lidhje me tekstin, e nuk kanë diçitura të sakta,
rrjedhimisht janë mangësi që shvleftësojnë ndjeshëm cilësinë e botimit.
Pasaktësitë
Si historian e ndjej si detyrim të vë në dukje se në përcaktimin kohor të
proceseve gjuhësore e etnike ka pasaktësi dhe gabime të mëdha – gabime
trashanike. Po japim disa shembuj: “Zbulimet arkeologjike tregojnë se rajoni ku
ndodhen dy Tomorët dhe Dodon është populluar që në kohën e paleolitit nga e
njëjta popullsi”, (I. Cenollari, Profecitë… f. 161); “Kanë kaluar 13500 vjet nga
koha kur pellazgët mbijetuan nën rrebeshin e të ftohtit folën. Ky është hapi i parë i
pandalshëm që do të krijonte njerëzit folës”, (A. Eltari, Pellazgët… f.295); “Nëse
antropologët e ndjekin homosapiensin që në paleolitin e mesëm deri te neandertali
200.000-35.000 vjet më parë, speciet pellazge e ndjekin që nga momenti kur
kapaciteti i tij intelektual çoi në lindjen e arsyes normale… Pellazgët dhe gjuha e
tyre ose shqipja janë shumë më të hershme (rreth 12.000 vjet më parë)”, (N. Laçaj,
Pellazgët folën”, f.56); Mbështetur në të dhënat arkeologjike dimë se pellazgët janë
banorë të trojeve tona që në periudhën e paleolitit”, (M.Abazaj, Kodi… f.115).
Gjatë epokës së paleolitit të lartë (30.000-12.000 vjet më parë) vazhdon procesi
i antropogjenezës, i shndërrimit të majmunit në njeri, rrjedhimisht nuk mund të
flitet as për gjuhë pellazge dhe as për popull të cilësuar etnikisht.
Në vazhdim të konstatimeve tona, vlen të kujtojmë se në disa nga librat e cituar
është bërë përpjekje që përfundimet e arritura për lashtësinë e gjuhës shqipe dhe
origjinën pellazgjike të shqiptarëve, ta mbështesin edhe me të dhëna nga legjendat,
nga mitologjia, nga feja, nga folklori, nga antropologjia e më larg akoma, mbi
paralele e afëri nga jurisprudenca, por kjo duhet bërë duke ruajtur masën e pa e
tepruar (Dh.Pilika, Pellazgët nën dritën… f.162, 391 e 399); I.Cenollari,
Profecitë… f.3; M.Aref, Shqipëria…f.164; A. Spahiu, Pellazgët dhe ilirët…f.285;
Orakulli…f.185; A. Eltari, Pellazgët krijues…f.3,47; N.Laçej, Pellazgët
folën…f.58; S. Mato, Vëzhgime… f.99; A. Spahiu, Shteti i Epirit…137). Të dhënat
që kemi nga këto fusha e dije për epokën parailire janë shumë të kufizuara, të
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cunguara e përgjithësisht të përbashkëtat për popujt e Ballkanit, rrjedhimisht nuk
ndihmojnë në mbështetje të tezës pellazgjike të shqipes.
Mungesa e kritereve shkencore
Siç kemi vënë në dukje të kësaj shtojce, të gjithë autorët e botimeve të cituara,
si lëndë themelore, si bazë për të mbështetur pikëpamjet e tyre kanë leximin dhe
interpretimin e të dhënave onomastike me gjuhën e sotme shqipe; dhe këtë e bëjnë
duke ndarë në rrokje toponimet e antroponimet që kemi nga burimet antike në
funksion të ideve të tyre të paracaktuara pa asnjë kriter shkencor dhe fjalët e ndara
në rrokje e në germa, i shpjegojnë me shqipen e sotme. Po sjellim shembujt më
përfaqësues nga botimet e cituara.
– Dodonë –dhënë, dhënëse, dhuruese. Nga rrënja dho-në, dha dmth jep. Dhe
më tej: Tempulli faltorja jepte, falte (I.Cenollari, vep.cit. f.111). Kujtojmë se në
tempull çoheshin dhurata, nuk jepeshin.
– Athina – E thëna, e thana – premtim; Mikena – atërit (etërit në shqip) – mik
(rrënja); Zeusit – za, zan (gegërisht); Helena – e lena – e lëna Pellazge – njerëz të
shpellave etj. (Aref, Shqipëria… f.25, 111). Athina = Atina = at-in-a=ati-yna(ashte) = babai, zoti in (yn); zeus (=Poseidoni) = ze-us=ze-hysh/shi-hysh/she
shikim-hysh (M.K. Nilo, f.11).
– Aleksandër – kale-si-në-andër; Maqedoni – ma qe dhën (M.Aref, “Mikenet”
f.495).
– Epir – (i) epër(m) – i sipërm (A. Spahiu, Orakulli…f.53).
– Mullë –vjen nga mulli (që bluan) (A.Eltari, po aty, f.235).
– Adam – a dam, a i dam, është i ndarë, është i vetëm; Eva-e-va-e ve, e vetme;
Jezus – Je-zus – je zoti i vetes; zeus – za, zanin, zërin; Apoloni – a – po – loni – a
po loni, a po luani (.N.Laçej, po aty, f.15-16);
– Tragjik – ra dhe gjak, , ra gjak nga altari (S. Mato, po aty, f.99).
– Akil – a + kil – a + kal; Odhise – udhës, udhëtar, Troja – truall – troje; Zeus
– za, zë, zeus – zot (L.Peza, Dritë e re… f.96).
– Mirmidon – mirë më doni; Aspet – shpejtë (A. Spahiu, Shteti i Epirit… f.16).
– Lemnos – lë emrin (M.Abazaj, po aty, f.103)
– Bulqiza – Bull-qi-za + Buall që zëri – ishte zë bualli (B.Doka, po aty, f.118).
– Zeus – za, zani (A.Tafa, Po aty, f.18-19).
– Amantia – am + amë/nëne, an – janë; Skampa – sk – am – pa; sk-s’,nuk, amnënë, pa-me pa –s’kam parë nënë; Athina – at-baba, in-rrin-rrinë etrit. (M.Abazaj,
Po aty, f.38).
Shembujt e mësipërm janë të mjaftueshëm e domethënës për të treguar se
metoda e përdorur në ndarjen e fjalëve e shpjegimin e tyre me gjuhën shqipe është
bërë me hamendje, pa kritere të njësuara e të provuara shkencërisht. Gjuhësia
historike i trajton e shtjellon problemet në rrafshin sinkronik e diakronik dhe çdo
gjuhë ka historinë e brendshme të zhvillimit të saj. Dija gjuhësore është rigorozisht
shkencore e nuk pranon diletantizëm e as hamendësime e shkelje të ligjësive të saj.
Në përfundim të kësaj shtojce mbi disa të meta të karakterit metodik e shkencor
në trajtimin e Problemit pellazgjik, lipset që në formulimin e konkluzioneve, për
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një problem më shumë pak të dhëna, të jemi të matur aq sa na lejojnë burimet. (Të
shtrijmë këmbët sa kemi jorganin), të mos jemi kategorik në gjykimet tona dhe çka
është e papranueshme dhe e dëmshme, të mos biem në pozita nacionaliste duke
pohuar se: “Nuk ka dhe nuk ka ekzistuar kurrë komb grek. Gjuha e vjeter greke
është një gjuhë e stisur për t’u përdorur nga disa të diturit e kohës” (E. Kocaqi, Roli
Pellazgo-Ilir, f.201); “Nga pellazgjishtja, nga kjo gjuhë shumë e vjetër dhe vitale,
kanë rrjedhur të gjitha gjuhët indoeuropiane (M.Abazaj, Pellazgët… f.399);
“Grekët kanë huazuar në pjesën më të madhe mitologjinë dhe fenë epirote (A.
Spahiu, Orakulli… f.163); “…greqishtja e lashtë nuk zbërthehet me greqishten e
sotme, kurse shqipja e zbërthen atë në mënyrë të pastërt”; kam vërtetuar saktë
nëpërmjet zbërthimit të çdo fjale se greqishtja e lashtë është ndërtuar prej shqipes
(Ilirishtes)” (M.K. Nilo, po aty, f.590, 595). “Ndër shqiptarët ka filluar të fryjë
flladi i ri ç’do ditë po shtohen dijetarët, që sjellin të reja mbi pellazgët, mbi
mbishkrimet e gjuhës shqipe. Gjatë kohës së bronzit, vendin e saj të nderit si nënë e
gjuhëve indoevropiane”. (Luftulla Peza, Liljana Peza, Dritë e re… f.134). “Të
nënvleftësosh gjenezën tonë nga pellazgët do të thotë të vetëshpallemi njerëz pa
dinjitet, do të thotë tradhëti ndaj stërgjyshërve tanë”. (A. Tafa, po aty, f.22).
Në nivelin e sotëm të kërkimeve e studimeve ndërdisiplinare për problemet
historike e gjuhësore të popujve të Europës Juglindore, këto pohime i bëjnë dëm
tezës shkencore të prejardhjes ilire të gjuhës shqipe dhe arbrit, ilirët e paraardhësit
(pellazgët) e tyre janë një nga popujt më të vjetër të Gadishullit Ballkanik, sepse
nuk mbrohet lashtësia e gjuhës shqipe dhe e popullit shqiptar me diletantizëm e nga
pozita nacionaliste.
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SHËNIME RRETH GJUHËS SË NËNËS
Nëse dikush më pyet se cila është gjuha ime amtare, unë përgjigjem “shqip”,
por nuk është shumë e saktë, është dialekti gegnisht...
Sot jetoj dhe punoj në Itali dhe familja ime jeton gjithashtu në Itali, italishtja
pra është “gjuha mbizotëruese”, çdo ditë flas dhe shkruaj kryesisht në italisht,
përkthej në gjuhën letrare shqipe, e në shtëpi flas gegnisht. Në disa forume në
internet unë shkruaj në shqip, në gjuhën letrare, por dhe në gegnisht, por
nganjëherë edhe në anglisht, me të cilën komunikoj me kolegët e mi jashtë Italisë.
Më 21 shkurt është Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare. Kjo është një ditë e
shënuar që kremtohet çdo vit në të gjithë botën, për të nxitur ndërgjegjësimin e
diversitetit gjuhësor e kulturor dhe shumëgjuhësinë. E ka zanafillën në një lëvizje
sociale që kishte qëllim mbrojtjen e të drejtës së çdo njeriu për të shkruar në gjuhën
amtare. Në rezolutën e saj, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e
ka njohur zyrtarisht këtë festë duke caktuar vitin 2008 si Viti ndërkombëtar i
gjuhëve.
Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare është festuar që nga viti 1999 për të
promovuar paqen dhe shumëgjuhësinë. Kjo festë përkon me ditën kur studentët e
Universitetit Dhaka, Universitetit Jagannath dhe Dhaka Medical College, në vitin
1952 duke demonstruar për njohjen e Bengalishtes si një nga dy gjuhët kombëtare
të Pakistanit Lindor, u vranë brutalisht nga policia (atëherë nën qeverinë e
Pakistanit) pranë Gjykatës së Lartë në Dhaka, në kryeqytetin e sotëm të
Bangladeshit.
Shqipëria ka ratifikuar në vitin 2006 konventën e UNESCO-s “Për ruajtjen e
diversitetit kulturor” dhe konventën “Për trashëgimi kulturore”. Aktualisht në listën
kombëtare të “Kryeveprave të trashëgimisë kulturore shpirtërore” janë vënë si
pasuri kulturore dialekti gegë dhe ai toskë.
“Gjuhë amtare” është një term që përdoret në disa gjuhë romane e gjermane lengua materna - lingua madre - langue maternelle, Muttersprache, mother
tongue (spanjishte, italishte, frëngjishte, gjermanishte, anglishte). “Gjuhë amtare”
ose “gjuha e nënës” por edhe “gjuhë native” kanë të njëjtin kuptim dhe përdoren
njësoj. Në linguistikë, termi “gjuhë nënë” zakonisht i referohet një gjuhe
paraardhëse, shpesh një proto-gjuhe, nga e cila rrjedhin gjuhët e tjera.
Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare është një ditë e përshtatshme për të
reflektuar mbi termin “gjuhë amtare” - por, në të vërtetë, çfarë kuptimi ka gjuha
amtare, veçanërisht në qoftë se flasim më shumë se një gjuhë? Si duhet të
përcaktohet ky term në përgjithësi dhe çfarë kuptimi të veçantë ka ai për ne? Kjo
pyetje ka më shumë se një përgjigje.
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Në Skandinavi përdoret një fjalë e urtë: “Një fëmijë i dashur ka shumë emra”,
që është shumë e vërtetë për atë që është e që quhet përgjithësisht “gjuhë amtare”.
Një nga përkufizimet është se ajo është “gjuha me të cilën një person është rritur
duke e folur që nga fëmijëria e hershme”. Ky, në përgjithësi, është një shpjegim i
mundshëm, por çfarë ndodh p.sh. në qoftë se fëmija zhvendoset në një vend ku
flitet një gjuhë tjetër dhe harron gjuhën e fëmijërisë dhe mëson një gjuhë tjetër atje
ku rritet - a ka mundësi në këtë rast që kjo gjuhë të jetë më pak “gjuhë amtare” se
sa ajo e para? Po në qoftë se e kemi mësuar “gjuhën amtare” nga babai, atëherë a
duhet ta quajmë atë “gjuhë atërore”?
Disa i kombinojnë të dy këto terma dhe e quajnë “gjuha prindërore”, por ky
përkufizim nuk ka kuptim nëse prindërit flasin gjuhë të ndryshme. A ka mundësi që
njëra nga gjuhët e prindërve të jetë më “prindërore” se tjetra? E njëjta gjë vlen edhe
për rebusin e “gjuhës familjare”- në familjet shumëgjuhëshe, ku fliten shumë gjuhë
në shtëpi.
“Gjuhë native”, (e mësuar qysh se lindim), është një përkufizim që ka lidhje me
diçka që ka qenë me ne që kur kemi lindur. Çështja është e njëjtë si për “gjuhën
amtare” – përkufizimi aplikohet për gjuhët që kemi mësuar në fëmijëri. Në qoftë
se nuk e flasim më gjuhën e fëmijërisë, ne humbasim statusin tonë si folës të gjuhës
amtare. Duke studiuar shumë dhe nëpërmjet një ekspozimi të mjaftueshëm ndaj një
gjuhe tjetër, mund të arrijmë një rrjedhshmëri të nivelit amtar në atë gjuhë, por a
është e vërtetë se vetëm nëse mësojmë edhe një herë gjuhën tonë të
fëmijërisë mund të quhet se kemi përsëri një gjuhë amtare. A është e mundur kjo
me të vërtetë?
Për “gjuhën mbizotëruese” mund të themi se është gjuha që zotërojmë më mirë
dhe që, zakonisht, e përdorim gjatë jetës sonë të përditshme. Po për një person që
flet normalisht dy gjuhë, a është ajo “gjuha jonë kryesore”? Përkufizimi mund të
mos jetë i drejtë. Cilën gjuhë përdorim e në cilat situata (p.sh. në shtëpi, në punë,
në kohën e lirë), kjo mund të përcaktojë nivelin e gjuhës për një fushë të caktuar të
jetës sonë e do të thotë se gjuha mbizotëruese mund të ndryshojë në varësi të
personave me të cilët flasim dhe në varësi të asaj që bëjmë.
Gjuhëtarët preferojnë termin “L1” për gjuhën mbizotëruese të dikujt, duke i
shmangur termat që e përcaktojnë atë sipas kuptimit emocional. Pra mund të
përdorim kollaj variantin L1: “gjuhë e parë”, meqë ajo mund të ndryshojë me
kalimin e kohës dhe nuk lidhet as me kohën se kur është mësuar e as me metodën
se si kjo gjuhë është mësuar. Në anglisht, përdoret një term tjetër që vlen të
përmendet e që është “gjuha arteriale” si një alternativë për “gjuhën amtare” apo
“gjuhën native” – Sepse disa gjuhë i kemi në “gjak” më shumë se disa të tjera.
Nuk është rasti këtu të flasim për “gjuhën njerkë” e cila është një gjuhë që jemi
të detyruar ta flasim por që nuk na pëlqen dhe të cilën e flasim keq.
Pra, gjuha e parë ose gjuha kryesore (gjuha amtare, gjuha atërore, gjuha
arteriale, ose L1) është një gjuhë që kemi mësuar që kur kemi lindur ose brenda
periudhës kritike kur mendohet se mund të mësojmë më shpejt një gjuhë. Në qoftë
se ka disa gjuhë L1 (gjuhë të para), emërtimi "gjuhë e parë" përdoret për atë gjuhë
që flasim më mirë ose për atë me të cilën e ndjejmë veten se shprehemi më mirë
sipas identitetit tonë e të grupit etnik në të cilin bëjmë pjesë. Në disa vende, gjuha
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amtare ose gjuha nënë është ajo e cila flitet në grupin etnik, e jo gjuha e parë.
Fëmijët që rriten duke mësuar më shumë se një gjuhë mund të kenë më shumë se
një gjuhë nënë: ata janë dygjuhësh ose shumëgjuhësh.
Është studiuar se një fëmijë dygjuhësh, që i ka mësuar mirë ato dy gjuhë të
paktën në nivel shkollor, mëson më kollaj një gjuhë të tretë. Pra është e
rëndësishme, që prindërit dhe mësuesit të jenë të vetëdijshëm në lidhje me rolin që
mund të luajë te fëmijët e imigrantëve mësimi i gjuhës amtare.
Gjuhët e mia
Çfarë mund të them për veten time? Nëse dikush më pyet se cila është “gjuha
ime amtare”, unë përgjigjem “shqip”. Por përgjigjja nuk është aq e qartë sa mund të
duket: ajo nuk është gjuha shqipe që flitet në të gjithë Shqipërinë, është gegnisht.
Nëna ime flet gegnisht, pra gegnishtja ishte dhe është pa dyshim, një nga gjuhët e
mia të para dhe ka qenë për një kohë të gjatë gjuha ime më e afërt sipas aspektit
emocional. Kur kam qenë fëmijë kam mësuar italisht dhe kam qenë në kontakt të
ngushtë me familjet italo-shqiptare. Në atë kohë gjyshja më recitonte poezi
në gegnisht: Porsi kanga e zogut t’verës / qi vallzon n’blerim t’prillit / porsi i
ambli fllad i erës / qi lmon gjit e drandofillit / porsi vala e bregut t’detit / porsi
gjama e rrfes zhgjetare / porsi ushtima e nji termekut, njashtu a’ gjuha jonë
shqyptare (Gj. Fishta); ndërsa në shkollë mësoja, në toskërisht: Gjuha jonë sa e
mirë! / Sa e ëmbël, sa e gjerë / Sa e lehtë, sa e lirë / Sa e bukur, sa e vlerë! (N.
Frashëri). Pastaj, gjyshja më recitonte në gjermanishte: Du bist mein, ich bin dein: /
dessen sollst du gewiß sein. / Du bist verschlossen / in meinem Herzen: / verloren
ist das Schlüsselein / du musst für immer drinnen sein...
Në klasën e pestë kam mësuar rusisht, më vonë, meqë ndërrova shkollën,
vazhdova të mësoj anglisht, derisa mbarova gjimnazin.
Gjuha dialektale (dialekt e gjuhë nuk kanë ndryshim sipas aspektit linguistik:
gjuha njihet nga shteti e ka karakter zyrtar, ndërsa dialektit kjo e drejtë i mohohet)
është ndoshta ajo që unë do ta quaja “gjuha ime arteriale”, sepse e kam brenda
gjakut tim; aq shumë sa që edhe pse nuk e përdor në jetën time të përditshme, për
më shumë se njëzetepesë vjet, kjo gjuhë është shumë afër zemrës sime. Nganjëherë
unë shkruaj edhe në gegnisht. Sot, pas shumë vitesh, italishtja është gjuha ime e
parë, ndërsa në universitet ishte anglishtja. Gjermanishtja ka qenë gjuhë e dytë (e sa
më shumë kalon koha aq më pak jam në gjendje ta flas atë...). E njëjta gjë më ka
ndodhur me frëngjishten që e pata studiuar në rininë e hershme por, duke mos e
përdorur, dalëngadalë po e harroj (ndërsa atë pak hungarisht që mësova para disa
vitesh tashmë e kam harruar pothuajse krejtësisht); mosushtrimi i gjuhës ka
dëmtuar edhe latinishten që e pata studiuar porsa u regjistrova në universitet.
Tani, unë jetoj dhe punoj në Itali dhe familja ime jeton gjithashtu në Itali,
italishtja pra është “gjuha mbizotëruese”, çdo ditë flas dhe shkruaj kryesisht në
italisht, përkthej në shqip, (në gjuhën letrare) e në shtëpi flas gegnisht. Në disa
forume në internet unë shkruaj në shqip (në gjuhën letrare, por dhe në gegnisht) por
nganjëherë edhe në anglisht (që është edhe gjuha me të cilën komunikoj me kolegët
e mi jashtë Italisë).
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Me pak fjalë këto janë “historitë e dashurive” me “gjuhët e mia”... Unë e ndiej
veten shumë mirë dhe (disa më pak e disa më shumë) vazhdoj t’i dua të gjitha
gjuhët...
Si përfundim, ju uroj të gjithëve: Gëzuar “Ditën ndërkombëtare të gjuhës
amtare”!
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TAXHEDIN BISLIMI

GAZI ISA BEU – HUMANIST DHE THEMELUES I
INSTITUCIONEVE EDUKATIVO-ARSIMORE NË
BALLKAN
Gazi Isa Beu ishte i biri i Gazi Is’hak Beut dhe nipi i Pashë Jegit Beut,
çliruesit dhe komandantit të parë për Shkupin dhe rrethin e tij, kurse Gazi Isa Beu,
nipi i tij ishte komandanti i tretë i rrethit të Shkupit. Gazi Isa Beu në këtë post pasoi
gjyshin (Jegit Beun) dhe babin e tij (Is’hak beun) edhe atë në periudhën e sundimit
të Sultan Murat të II-të (1421 -1451) dhe të birit të tij Sultan Fatih Mehmetit të II-të
(1451 -1481). Gazi Isa Beu ishte njëri nga personalitetet më të shquara të shekullit
XV- në trojet ballkanike. Megjithatë, për fat të keq, nuk kemi të dhëna as për
datëlindjen e tij, e as se ku dhe kur ka vdekur. Në mbishkrimin që gjendet në hyrjen
e xhamisë së Gazi Isa Beut në Shkup që është nga viti 1475/6 Gazi Isa Beu
përmendet si i ndjerë, kurse hulumtuesi Muhamed Muedhinovic mendon se varri i
tij është afër “Careva Xhamia” në Sarajevë1.
Veprimtaria e tij në Ballkan.
Të dhënat historike që shënojnë veprimtarinë e Gazi Isa Beut, janë dëshmi
për personalitetin e tij dhe funksionet që i ka ushtruar në territorin e ballkanit, andaj
ne mund t’i përmendin vetëm disa më kryesore e që janë2;
Gazi Isa Beu në vitin 1439 caktohet guvernator i Prishtinës dhe në këtë post
ai qëndroi pesë vite.
Në vitin 1440 Gazi Isa Beu dërgon përfaqësuesin e tij në Dubrovnik për të
kërkuar prej tyre që ata të dërgojnë një përfaqësues të tyre për bisedime në
Prishtinë.
Në vitin 1446 Dubrovnikut ia tërheq vërejtjen duke kërkuar që ata përmes
përfaqësuesit të tyre t’i dërgojnë sulltanit haraçin e përcaktuar.
Në vitin 1448 gjatë luftës mes Hungarisë dhe Perandorisë Osmane ai
zëvendëson të atin e tij (Is’hak Beun) në pozitën e valiut të Shkupit,
Në vitin 1452 kur mes Herceg Stjepen Kosac dhe Dubrovnikut zhvillohej
luftë, ai kishte shkuar atje për ti dhënë përkrahje të Hercegut, ngase Hercegu ishte

1

Kumbarxhi. Lidija, Osmanliski spomenici vo Skopje, fq, 48.

2

Glasnik islamske Vjerske Zajednice, Kraljevine Jugoslavije, broj 1, Sarajevo, januar 1937,
fq, 27.
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në aleancë me Perandorinë Osmane, kurse Dubrovniku ishte në aleancë me Knjez
Vladislavin.
Në vitin 1454 Gazi Isa Beu emërohet për guvernator i Bosnjës me
kryeqendër në Sarajevë, ku i ati i tij që nga viti 1436 Sarajevën e kishte zgjedh për
rezidencë të tij.
Në vitin 1455 senati i Dubrovnikut dërgon përfaqësuesin e tij Jakom Marin
Gundulija te Isa Beu, për të ndërmjetësuar tek ai, që të ushtroj ndikimin dhe
autoritetin e tij në portën e lartë, që t’ju lejohet tregtarëve të Dubrovnikut të
qarkullojnë lirshëm në territorin e Perandorisë Osmane.
Gazi Isa Beu ishte komandant rajonal i tërë Slavonisë, e pastaj u emërua si
Sanxhak Bej i saj, kjo nënkuptohen nga një ferman i firmosur nga Sulltan Mehmeti
i II-të, që ia kishte drejtuar në vitin 1468.
Kontributi i Gazi Isa Beut për zgjerimin e Islamit në Ballkan
Pa dyshim në faktin se Gazi Isa Beu ishte njëri nga personalitetet më të
shquara në trevat e Ballkanit, dhe si i tillë dha kontribut të madh për përhapjen dhe
lulëzimin e Islamit në këto vende. Kontributi i tij konkretizohej në shumë drejtime,
si në aspektin ideor, ushtarak, material, ekonomik, infrastrukturë dhe
administrativo juridik. Ai themeloi qytetin e Sarajevës dhe të Jenipazarit (Tregu i ri
- Novipazar) në Sanxhak. Nga cilësitë e tij më të shquara ishte bujaria, që e nxiti që
pasurin e tij të lëvizshme dhe të pa lëvizshme të e dedikoi për çështje bamirësie,
duke lënë pas vete shumë objekte dhe vakëfe.
Pra, ai i cili hodhi themelet e qytetit të Sarajevës ishte Isa Beu, i cili në këtë
qytet ngriti shumë objekte infrastrukturore. Në shenjë respekti dhe nderi ndaj
Sulltan Fatih Mehmetit të II-të, ndërtoi xhaminë e quajtur “Careva Xhamia”,
hamam, urë mbi lumin Milaçkë (e quajtur Careva most), një teqe, saraj me objekte
ndihmëse, karvansaraj (musafirhane) me shumë dyqane rreth tij, dhe shumë objekte
e vakëfe tjera. Nga kjo nënkuptohet se vërtetë themelet e Sarajevës i hodhi ky
bamirës, kurse më pas Sarajevën e zgjeroi Gazi Husref Beu3.
Vakëfet e patundshme të Isa Beut
Vakëfet dhe bamirësia e Gazi Isa Beut
Theksuam edhe më parë se nga tiparet e Gazi Isa beut ishte bujaria e tij,
andaj Gazi Isa Beu për mirëmbajtjen e objekteve bamirëse pas veti ka lënë shumë
pasuri të patundshme si ara, vreshta, mullinj dyqane, hane etj të cilat ishin
regjistruar në Vakëfnamen e tij të redaktuar në vitin 1462. Në Vakëfnamen e tij, ai
kishte shënuar të gjithë detajet e vakëfit, si mënyrën e menaxhimit të pronës,
dedikimin e të ardhurave të atij vakëfit dhe segmente tjera, që janë dëshmi për
nivelin e lartë administrativo-juridik të asaj kohe. Në vakëfnamen e tij ai qartë
kishte potencuar, se nëse diç tepron nga të ardhurat e këtij vakëfi që janë paraparë

3

Kumbarxhi. Lidija, Osmanliski spomenici vo Skopje, fq, 48.
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për mirëmbajtjen e vakëfeve të Sarajevës, teprica e tillë duhet dërguar në
“Imaretin” në Shkup4.
Gjithashtu edhe Jenipazari – Novipazari është një nga gjurmët e tij, ai
themeloi këtë qytet dhe në të ngriti disa objekte bamirëse, Xhami, imaret, hamam,
karvansaraj dhe me shumë se pesëdhjetë dyqane rreth tij.
Bamirësitë e Gazi Isa Beut shtriheshin e edhe sot e kësaj dite ekzistojnë (aq
sa ka ngelë prej tyre) në shumë vende të Ballkanit, por bamirësitë dhe veprat e tij
madhore i kishte fokusuar në Shkup, andaj mbanë thënia se; atë që kishte bërë Gazi
Husref Beu për Sarajevën, Gazi Isa Beu kishte bërë për Shkupin5. Në Shkup dhe
rrethinë kishte ngritur një infrastrukturë të bujshme duke lënë shumë objekte
bamirëse. Me qëllim të funksionimit permanent dhe të vazhdueshëm të këtyre
objekteve, për të dhënë frytin e tyre për qëllimin që janë ndërtuar, ai për
mirëmbajtjen e tyre kishte lënë nga pasuria e tij e paluajtshme si dhe shumë vakëfe.
Pasuria e tij e shndërruar në vakëf për mirëmbajtjen e objekteve dhe institucioneve
që kishte ngritur në Shkup dhe rrethinë regjistrohen në Vakëfnamen e tij të Shkupit,
e cila ishte vërtetuar dhe redaktuar në vitin 1469.
Kjo Vakëfname ishte shkruar në 18 letra - fletë të quajtura “tabakë”, të cilat
ishin të gjata 35 cm, ndërsa të gjëra 26 cm, të ngjitura njëra pas tjetrës. Në këtë
Vakëfname ai shënon të gjithë detajet dhe imtësitë rreth pasurisë së lënë vakëf,
prejardhjen e pasurisë që trashëgoi apo bleu, kufijtë e saj nga katër anët, kujt i
dedikohet, suksesionin kush sa meriton, mbikëqyrësit e vakëfit etj. Vakëfi i Shkupit
është më i hershëm se sa vakëfi i Sarajevës edhe pse atë të Sarajevës
administrativisht e kishte redaktuar më parë në vitin 1462, ndërsa atë të Shkupit në
vitin 1469. Origjinali i kësaj vakëfname ishte ruajtur tek mirëmbajtësit –
administratorët e vakëfit të Isa Beut, kështu që Glisha Elezovic e kishte gjetur këtë
vakëfname tek Kemal Osman Kumbarxhi mirmbajtësi – administratori i vakëfit të
Gazi Isa Beut në Shkup.
Nga Vakëfnamja e Gazi Isa Beut në lidhje me vakëfin e Shkupit kuptohet se
ai në këtë nënqiell kishte ngritur një Medrese dhe Hanika (teqe), për mirëmbajtjen e
tyre kishte lënë vakëf këto pasuri;
- Fshatin Kuçevisht dhe Draçevë ( afër Shkupit ) e që ishin pronë e tij
personale
- 3 çifligje
- 2 kopshte brenda në Shkup.
- 1 çifte hamam (për burra dhe për gra) e që ekziston edhe sot e kësaj dite
në qendër të çarshisë së vjetër të Shkupit dhe një hamam në Tetovë.
- Më shumë se 10 mullinj.
4

Elezoviç. Glisha, Turski spomenici, fq, 79-126. Glasnik islamske Vjerske Zajednice,
Kraljevine Jugoslavije, broj 1, Sarajevo, januar 1937, fq, 29.Ayverdi. Ekrem Hakki,
Avrupada osmanli mimari eserleri ( Yugoslaviya), fq,250 (5970 dhe 5971). Bislimi.
Taxhedin, Vakëfi në Maqedoni (1391-2001), fq,62.

5

Glasnik islamske Vjerske Zajednice, Kraljevine Jugoslavije, broj 1, Sarajevo, januar 1937,
fq, 29.
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- Mbi 100 shitore.
- 15 dhoma.
- 1 Karvansaraj.
- Tre pjace për shitore
- 1 arë për mbjelljen e orizit.
- Kapan Ani me të gjithë shitoret për rreth tij, i cili ekziston sot e kësaj dite
dhe është në gjendje të mirë, i cili kohëve të fundit kthehet në pronësi të Bashkësisë
Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë dhe momentalisht në një pjesë të saj
funksionon paralelja e shtrirë e Medresesë Isa Beu , paralelja e vajzave.
- 1 bibliotekë.
Në bazë të Vakëfnames së Isa Beut të gjithë këto pasuri ai i ka lënë për
mirëmbajtjen të Medresesë dhe hanikas (teqes) së tij. Nuk përmend xhaminë e tij
sepse sipas mbishkrimit, i cili gjendet mbi portën e hyrjes së xhamisë, xhamia është
ndërtua pas vdekjes së tij, por me porosinë e tij.
Xhamia Gazi Isa Beu - Shkup
Xhamia Gazi Isa Beu ishte dhe ngelë një nga xhamit më të bukura dhe më
impozante të Shkupit, e këtë e vërteton edhe udhëpërshkruesi Osman Evljia Celebi,
ku thotë; ‘se kjo xhami është shumë e bukur’.
Xhamia e Gazi Isa Beut, është e ndërtuar me mure të trasha afër 1.30 cm nga
guri i gdhendur me nga tre renda me tulla qeramike nën dhe mbi gurët në mënyrë
horizontale ndërsa me nga dy tulla mes gurëve në mënyrë vertikale, gjë që xhamia
merë një pamje të bukur dhe elegante.
Xhamia ka dy kube të njëjta mbi hapësirën ku falen besimtarët, kurse në dy
anët e saj gjendet nga një objekt dy dhomash të cilët kanë nga një hyrje nga brendia
e xhamisë ndërsa hyrja tjetër nga jashtë.
Objekti në anën e djathtë të xhamisë shërben për mekteb, ku fëmijët e gjinisë
mashkullore mësojnë mësim besim. Para disa viteve në të, ishte hapur kurs për
hifzin e Kur’ani Kerimit, por për fat të keq pas disa viteve ky kurs i hifzit u
ndërpre. Në periudhën kur nuk zhvillohet mësim ky krah shfrytëzohet edhe nga
vetë xhemati i xhamisë, për pushim, muhabet dhe konsultime fetare etj. Kurse
krahu i majtë i xhamisë shërben për mekteb për gjininë femërore, ku mualimja
zhvillon mësim besim me fëmijët bile edhe me të rriturat. Ky objekt po ashtu
shërben edhe për ligjërata për femrat të cilat janë të regjistruara me korrespodencë
në medresenë e Isa Beut, e veçanërisht para se të hapej paralelja e vajzave të
rregullta në Shkup. Për këtë qëllim ishin angazhuar profesor të lëndëve të
ndryshme ku mbanin ligjërata në mënyrë vullnetare .
Para hyrja e xhamisë në dy anët është e mbyllur, mbi para hyrjen qëndrojnë
pesë kupola të mbështetura mbi muret për rreth, dhe mbi katër shtylla tetëkëndëshe
të cilat janë të dekoruara në fund dhe në krye të tyre.
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Hyrja e xhamisë është e përpunuar nga mermeri, ndërsa dera e saj
dykrahëshe është e përpunuar në mënyrë të mrekullueshme nga druri, dhe i përket
stilit të periudhës së sulltan Fatihut6.
Në pjesën e lartë të tyre gjenden dy mbishkrime, në krahun e djathtë
mbishkrimi i shkruar në gjuhën arabe citon: يا خفي اللطافnë përkthim thotë; “o (Zot)
i fshehti i të mirave” Ndërsa në krahun e majtë citon  نجنا مما نخافthotë ; “Na ruaj
neve nga ajo që frikohemi”.
Mbi derën e hyrjes qëndron mbishkrimi i xhamisë së Isa Beut, i shkruar në
gjuhën arabe, në pllakë nga guri i shkruar në dy rreshta, teksti në gjuhën arabe
thotë:

أمر ببناء ھذه العمارة الشريفة المباركة المرحوم المغفورالغازي عيسى بك بن
المرحوم المغفور المجاھد الحاج اسحاق بك في ايام السلطان بن السلطان محمود خان بن
السلطان مراد خان احسن ﷲ تعالى سلطنته – سلطته ابتغاء لمرضاته في ثمانين و ثمان ومائه
“Për ndërtimin e kësaj ndërtese – imareti të ndershme e të bekuar
ka urdhëruar i mëshiruari, i faluri Gazi Isa Beg i biri i të
mëshiruarit, të falurit muxhahidit haxhi Is’hak Beg në ditët e
sulltanit të birit të sulltanit, Mahmud Han i biri i sulltan Murad
Han , të mirë ia bëftë Allahu xh.sh. sundimin e tij, (këtë e ndërtoi)
që të arrij kënaqësinë e tij (Allahut), në tetëqind e tetëdhjetën
(hixhri)” (e që përputhet 1475/6).

Brendia e xhamisë ka një dekorim të pasur, edhe pse ngjyrat e saj nuk janë
ato origjinalet por të periudhës më të re.
Hutbeja është i përpunuar nga druri dhe është nga koha më e re (jo
origjinali), ndërsa Qursija aktuale e cila është e ndërtuar nga druri i dushkut është
ndërtuar në vitin 1995, dhe është e venduar në këndim e majtë të xhamisë, ndërsa
më herët ishte e ndërtuar nga druri i çamit në formë katrore dhe i venduar në mes të
xhamisë i mbështetur në murin e majt të saj
Në anën e djathtë mbi këndin e saj është ngritur minarja e saj, e përpunuar
nga guri i gdhendur. Ndërsa sherifja e minares dhe nën të ka një dekorim të pasur
nga guri. Fundi i saj – unaza në fillim të minares është e zbukuruar me disa
zbukurime të gdhendura siç janë rozeta dhe ylli gjashtë cepësh. Me që minarja
është ngritur mbi vetë murin e kësaj xhamie dhe se kjo minare nuk posedon themel
të veçantë, kjo minare njihet me epitetin – veçorin “Minarja pa themel – Xhamia
me minare pa themel”.

6

Kumbarxhi. Lidija, Osmanliski spomenici vo Skopje, fq, 52.
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Në tërmetin katastrofal që e goditi Shkupin në vitin 1963 si të gjitha xhamitë
në Shkup, e në mesin e tyre edhe xhamia e Isa beut ishin dëmtuar seriozisht. Para
hyrja ishte rrëzuar tërësisht, ndërsa në muret kishte disa plasaritje. Pas tërmetit
xhamisë iu bë intervenim nga ana e institutit për mbrojtjen e monumenteve
historike të qytetit të Shkupit ku dhe xhamia u kthye në gjendjen e më parë.
Xhamia e Gazi Isa Beut, pas xhamisë “Jigit Pasha – Medah baba7 dhe
xhamisë Is’hakije – Alaxha8, është xhamia më e vjetër në Shkup që u ndërtua në
vitin 1475/76.
Xhamia sot
Nuk ka dilemë në faktin se më herët xhamia e Gazi Isa Beut, për rreth saj
kishte hapësirë dhe oborr më të madh se sa sot, ngase me kalimin e kohës dhe
ndryshimin e sistemeve, xhamia kishte humbur një pjesë bukur të madhe nga oborri
që kishte për rreth saj. Një pjesë e saj ishte nacionalizuar, dhe mbi të ishin ngritur
disa objekte me karakter të përkohshëm, mbi një pjesë tjetër ishin bërë zgjerime
urbanistike të qytetit të Shkupit si rruga, Ambulanca. Pjesa tjetër ku ishin varrezat,
ajo thuajse as që i përngjante atyre, sepse kishte marrë formën e një parku të
qytetit. Mbishkrimet që gjendeshin mbi varreza pjesa më e madhe e tyre janë
humbur, e disa të tjerë ishin rrëzuar për toke, e kishte edhe zëra që edhe ato
mbishkrime të ngelura të largohen nga vendi. Mirëpo, falë këmbëngulësisë së
xhematit, imamit9 dhe këshillit të xhamisë, ata jo që nuk lejuan që mbishkrimet e
ngelura të largohen por, përkundrazi filluan me meremetimin e oborrit dhe ngritjen
e mbishkrimeve në vendet e veta. Përmes aksionit të ndërmarrë nga këshilli dhe
xhemati i xhamisë gjatë vitit 2002 dhe vitit 2007/08 ata bënë pastrimin e varrezave,
dhe i ngritën murin pronës së ngelur të xhamisë. Për përfundimin me sukses të këtij
aksioni, pra për ndërtimin e këtij muri kontribut të veçantë dhanë edhe Komuna e
Orhan Gazi – Bursës - Turqi, në krye me kryetarin e saj Rexhep Altepe10 .
Xhamia e Isa Beut me pronën e saj të palëkundshme për rreth saj është e
evidentuar në parcelën kadastarike 3677, me gjithsej 6580 m2 pronë e Bashkësisë
Islame.

7

. Kjo xhami u rrënuar gjatë bombardimeve të Shkupit në vitin 1943, ndërsa minarja e saj
ekzistoi deri në vitin 1961 kur dhe e rrënoi pushteti i atëhershëm monist .

8

Xhamia e Allaxhës është ndërtuar në vitin 1438/39 dhe ekziston edhe sot e kësaj dite në
gjendje të mirë dhe është funksionale.

9

Hafiz Jusuf Abdullahu, i cili, ishte imam i xhamisë së Gazi Isa Beut prej vitit 1993 e deri
më 2011.

10

Komuna e Orhan Gazi- Brus, Republika e Turqisë në krye me kryetarin e saj Rexhep
Altepe, ka marrë pjesë aktive në shumë projekte për rindërtimin e monumenteve fetare,
respektivisht të xhamive në Shkup, si, rindërtimin e xhamisë së Kebir Mehmed Çelebi,
Xhamisë Hatunxhikllar etj.
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Nga mbishkrimet e ngelura në varrezat për rreth xhamisë është, mbishkrimi
në gur i venduar mbi varrin e Muhamed Beut birit të Isa Beut dhe mbishkrimi i Bali
Beut nipit të Gazi Isa Beut11.
Një karakteristikë tjetër që gjendet në oborrin e xhamisë është “çinari - dru, i
trash dhe i vjetër (ngjashëm me këtë në Shkup dhe rrethin nuk ekziston), i lartë mbi
20 m, kurse perimetri i rrethit, 7.30 m, i cili mendohet që të jetë mbjellë në kohën
kur edhe është ndërtuar xhamia, andaj ai konsiderohet edhe moshatar i xhamisë.12
Në oborrin e xhamisë gjendet shatërvani i ngritur në tetë shtylla nga betoni
dhe i mbuluar nga pleku, ndërsa ai i mëparshmi po ashtu ishte në formë të
tetëkëndëshit, por me shtylla të drurit dhe i mbuluar me qeramikë.
Themelimi i institucioneve edukativo-arsimore
Medreseja e Isa Beut
Gjatë kohës sa ishte gjallë Isa Beu, për nevojat e përgatitjes kadrovike islame
për rreth xhamisë kishte ndërtuar edhe një medrese. Sipas të dhënave historike ajo
ishte një ndër medresetë më të njohura dhe më të bukura të këtij nën qielli. Në
Vakëfnamen e tij Isa Beu thotë: “Dhe të ndërtoj një medrese për njerëzit e ditur, e
cila përbëhet prej 10 dhomave”. Se Medreseja Isa Beu ishte një ndër më të njohurat
dhe më të bukurat e vërteton edhe udhëpërshkruesi Evlija Celebi. Medreseja ishte e
ndërtuar me material të fortë (gur dhe tulla), derisa në vitin 1689 Pikolomini e
kishte djegur medresenë së bashku me xhamin dhe objektet tjera shoqëruese13.
Medreseja qendrore e reformuar e Isa Beut
Mirëpo, më pas pikërisht në vendin e saj sërish ishte ngritur medreseja por
me material të dobët. Kjo nxiti besimtarët islam, respektivisht, Ulema Mexhlisin e
Shkupit, që në vitin 1934, të ndërtojnë ndërtesë tjetër për nxënësit, kurse ajo u
rinovua dhe u meremetua dhe shërbente për kuzhinë dhe restauran të medresesë.
Kështu me vendimin e Këshillit të Shkupit nr, 2872 të datës 13 maj 1936 dhe
me pëlqimin e Ministrisë së Arsimit nr, 31240/36 të datës 29 gusht 1036, më 02.
10. 1936. në mënyrë solemne bëhet përurimi i ndërtesës së re të medresesë së “Isa
Beut” tashmë me emrin “Medreseja qendrore e reformuar e Isa Beut”. Kjo medrese

11

Kumbarxhi. Lidija, Osmanliski spomenici vo Skopje, fq, 55.

12

.Në vitin 2000 nga Ministria e Ambientit Jetësor pran Republikës së Maqedonisë ky çinar
ka pasur një intervenim për konservimin e trungut (Platanus orientalis).
13

Glasnik Islamske Vjerske Zajednice, Kraljevine Jugoslavije, broj 1, Sarajevo, januar
1937, fq, 30. Xhilo. Hasan, Mlada meseçina, Isa Beg i negova biblioteka, januari 1992,
Islamska Zaednica, Skpopje, fq,4. Izveshtaj o radu ulema-mexhlisa u Skoplju u 1938 i
1939, Islamske Vjerske Zajednice, Sarajevo, 1941, fq,106. Paripoviç. Muhamem i Musiç
Muhamed. Istorija Shkolla u Skoplju, fq, 57. Ramadani. Naser, Depërtimi osman në
Maqedoni dhe zhvillimi i arsimit Islam gjatë shekujve 9-10h. XV-XVI, fq, 132.
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pas luftës së dytë botërore pushoi së vepruari14. Kurse ndërtesa u rrënua gjatë
tërmetit 1963.
Të theksojmë se, hapja e kësaj medrese ishte paraparë me Kushtetutën e vitit
1936 të BRI-së, ku në nenin 203 paragrafi 1 thuhej: “Medreseja Gazi isa Beu në
Shkup është shkollë e mesme fetare, e cila në frymën e Islamit përgatit kuadro për
imamë të xhematit, mësues fetarë për shkolla qytetare, fillore, profesionale e
ngjashëm, mualimë, imamë, hatibë dhe tituj të këtij niveli, për të cilët kërkohet
shkollim i mesëm i plotë, gjithashtu edhe për kandidatë për fakultete teologjike
islame ose shkolla të larta”15.
Planprogrami mësimor
Planprogrami i kësaj vatre arsimore ishte mjaft i begatshëm. Në te krahas
lëndëve fetare si Kur’ani, Akaidi, Fikhu, Tefsiri Hadithi etj, që ishin edhe qëllimi
final i saj, aty mësoheshin edhe gjuhët e huaja si: arabishtja, turqishtja, frengjishtja,
boshnjakishtja pastaj historia e përgjithshme dhe ajo kombëtare, gjeografia,
matematika, fizika, kimia, logjika, psikologjia dhe pedagogjia. Me rastin e rihapjes
së Medresesë së reformuar, Naib-i Fejzi Haxhiamziç do të thotë kështu: “Me qëllim
të krijimit dhe aftësimit të personelit të nevojshëm për kuadro fetare dhe fetaroarsimore në shërbim të Bashkësisë Fetare Islame, me vendim të nënshkruesit dhe
këshillit të tij është themeluar medreseja qendrore tetëvjeçare Gazi Isa Beu në
Shkup.....”. për të vazhduar: “Plan-programi mësimor i kësaj shkolle, i cili është
miratuar nga Zotëri Ministër i Arsimit, përveç arsimimit fetar parasheh edhe
arsimim bashkëkohor fetar dhe shoqëror...”. duke e përshkruar politikën arsimore të
shkollës në fjalë, në njoftim vihet në pah se: “kuadri nëpunës, që do ta aftësojë kjo
shkollë, do t’i shërbej Bashkësisë Fetare Islame për realizimin e qëllimeve të saj
dhe do të punojë me popullin, në pikëpamje fetare, arsimore, morale e edukative
dhe do të orientojë atë kah nevojat e zhvillimit kulturor e ekonomik sipas kërkesave
të kohës”16.
Sipas rregullores së Medresesë, e cila përbëhej prej 34 neneve, plan-programi
i saj ishte në frymën e medresesë së “Gazi Husref Beut” në Sarajevë. Në nenin 1 të
kësaj rregullore thuhej: “Me qëllim të krijimit dhe përgatitjeve të personave të
nevojshëm për fenë dhe kuadro për arsim fetar, në shërbim të Bashkësisë Fetare
Islame, reformohet Medreseja Gazi Isa Beu në Shkup në frymën e plan-programit
të Medresesë Husref Beut në Sarajevë dhe e mban emrin prej tash “Medreseja
qendrore e reformuar Gazi Isa Beu” në Shkup.

14

Qerim Lita, Shaban Efendija, atdhetar i devotshëm, fq,111.

15

Sallkiç, Muhamed, Ustavi Islamske Zajednice, El-Kalem, Sarajevë, 1421/2001, fq,187.
Lira, Qerim, Medreset e Bashkësisë Fetare Islame në Shkup gjatë sundimit të Mbretërisë së
SKS (Jugosllave), Simpozium shkencor 17 nëntor 2012,Kontributi i ulemave në ngritjen e
çështjes kombëtare, BFI, Shkup, fq,115.
16

Po aty, fq,116.
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Mësimi në këtë medrese ishte planifikuar të jetë tetëvjeçar, me dy shkallë dhe
nga katër vjet për secilën prej tyre. Kështu e rregullonte rregullorja e Ulama
Mexhlisit të Shkupit, ku në nenin 2 thuhej: “Medreseja qendrore e reformuar “Gazi
Isa Beu” në Shkup është autonome, shkollë e mesme teologjike islame me dy
shkallë: shkalla e ulët dhe e lartë, në të cilën mësimi zgjat nga katër vjet”17.
Kurse gjuha që do të zhvillohej mësimi ishte gjuha zyrtare e shtetit. Në nenin
6 të rregullores thuhej: “gjuha e mësimit në Medresenë qendrore të reformuar Gazi
Isa Beu në Shkup është ajo zyrtare shtetërore” që nënkupton se ajo ishte gjuha
serbo-kroate.
Financimi i kësaj Medrese
Me që kjo Medrese ishte themeluar nga Ulema Mexhlisi, edhe financimi për
zhvillimin e procesit edukativo-arsimor do të ishte mbi supet e këtij Mexhlisi. Për
mënyrën e financimit të kësaj Medrese, në nenin 3 të rregullores thuhej se: “kjo
medrese financohet nga mjetet e Bashkësë Fetare Islame në Shkup”.
Pasi u bënë të gjitha përgatitjet e nevojshme për procesin edukativo-arsimor,
marrja e lejes nga ana e Ministrisë së Arsimit për hapjen e shkollës, sigurimi i
lokaleve, kuadri arsimor etj. BFI-ja në Shkup kah mesi i muajit gusht të vitit 1936
shpalli konkurs për pranimin e nxënësve në vitin e parë në këtë shkollë. Në konkurs
vihej në dukje se, “Medreseja qendrore e reformuar Gazi Isa Beu në Shkup, për
vitin shkollor 1936/37 do të pranonte gjithsej 60 nxënës edhe atë 45 me
shpenzimet e BFI-së, ndërsa 15 me vetëfinancim.
Për shkak të interesimit të madh, ku të interesuar ishin 197 kandidat, drejtoria
e shkollës vendosi që numri i nxënësve i paraparë për t’u regjistruar në vitin e parë
të shtohet nga 60 nxënës në 72, edhe atë 45 me financimin e BFI-së, ndërsa 27 me
vetëfinancim.
Kurse burimet kryesore për mirëmbajtjen e kësaj Medrese ishin: vakëfet që i
kishte lënë Gazi Isa Beu dhe mjetet dhe të mirat që grumbulloheshin nga bamirës të
ndryshëm dhe prej sadekatul fitrit dhe zekatit18.
Në vitin 1939/40 kjo shkollë kishte 145 nxënës, kurse në vitin 1940/41
numri i nxënësve ishte 180 nxënës. Krahas mësimit të rregullt në Medrese, nxënësit
17

Ramadani, Naser, funksionimi i medreseve të shkupit ndërmjet Dy Luftërave Botërore,
jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet Dy Luftërave Botërore,
konferencë shkencore, 14-15 tetor 2015-Shkup, Shkup, 2015, fq,385. Lira, Qerim,
Medreset e Bashkësisë Fetare Islame në Shkup gjatë sundimit të Mbretërisë së SKS
(Jugosllave), Simpozium shkencor 17 nëntor 2012,Kontributi i ulemave në ngritjen e
çështjes kombëtare, BFI, Shkup, fq,117.
18

Ramadani, Naser, funksionimi i medreseve të shkupit ndërmjet Dy Luftërave Botërore,
jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet Dy Luftërave Botërore,
konferencë shkencore, 14-15 tetor 2015-Shkup, Shkup, 2015, fq,387. Lira, Qerim,
Medreset e Bashkësisë Fetare Islame në Shkup gjatë sundimit të Mbretërisë së SKS
(Jugosllave), Simpozium shkencor 17 nëntor 2012,Kontributi i ulemave në ngritjen e
çështjes kombëtare, BFI, Shkup, fq,118.
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zhvillonin edhe aktivitete të lira të shpërndarë nëpër grupe të ndryshme si; grupi
letrar, dramatik, etj19. Poashtu funksiononte edhe kori i mevludit i cili kishte një
reputacion të madh në opinion si në Shkup ashtu edhe jasht tij. Fatëkeqësisht e tërë
kjo veprimtari e begatshme u shua pas shpërthimit të luftës së dytë botërore në vitin
1941.
Kuadri edukativo-arsimor i kësaj Medreseje
Medreseja e reformuar e Isa Beut sipas rregullores ishte medrese autonome
në caktimin e kuadrit arsimor. Andaj në vitin shkollor 1936/37, kjo Medrese do të
fillojë procesin edukativo-arsimor me këtë kuadër: Hamid Haxhibegiç- jurist i
diplomuan në Fakultetin Teologjik, drejtor shkolle. Remzi Rexhep Abdullahu –
Fakultetin teologjik. Hajro Sheqerkadiç-Fakultetin Filozofik. Bedri Abaz (Hamid)Fakultetin Teologjik në Xhamiatul Az-har (Kairo). Qamil Ibrahimi-Fakultetin
Teologjik. Fuad Slipçeviç- Fakultetin Filologjik. Nijaz Resuloviç-student në
Fakultetin Filozofik në Beograd20.
Kurse kuadër arsimor i kësaj medreseje në vitin shkollor 1939/40 ishin këto
profesor21.

19

Izveshtaj o radu ulema-mexhlisa u Skoplju u 1938 i 1939, Islamske Vjerske Zajednice,
Sarajevo, 1941, fq, 109.
20

Ramadani, Naser, funksionimi i medreseve të Shkupit ..., konferencë shkencore, 14-15
tetor 2015-Shkup, Shkup, 2015, fq,386. Lira, Qerim, Medreset e Bashkësisë Fetare Islame
në Shkup ... Simpozium shkencor 17 nëntor 2012, Kontributi i ulemave në ngritjen e
çështjes kombëtare, BFI, Shkup, fq,118.
21

Gazi Isabegova medresa u Skoplju, Izveshtaj za shkollsku 1939- 1940 godinu, Islamske
Vjerske Zajednice, Sarajevo, 1941, fq,4.
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Emri dhe mbiemri

Thirrja

Hamid Haxhibegiç

drejtor

Bedri Hamid-i
Remzi Rexhepi

An, i Mexhlisi
Ulemasë
Myderris

Hajro Sheqerkadiç

Profesor honorarë

Fetah
Sulejmanbashiç

Profesor honorarë

Qamil
Ibrahimoviç

Profesor honorarë

Muzafer
Sulejmanoviç

Profesor honorarë

Sulejman Ashki

Profesor honorarë

Fahrudin Bashçelij Profesor honorasrë
Sulejman
Pashoviç

ekonomist

Detyra e caktuar
E drejta e sheriatit, filozofi,
tefsir dhe hadith, Akaid, Ahlak
dhe histori Islame
Gjuhë arabe
Teologji dhe gjuhë arabe
a) gjeografi,
b) gjeologji dhe petrografi,
c) fizik dhe meteorologji.
a) histori e përgjithshme,
b) histori nacionale,
c) histori e artit
Gjuhë arabe dhe shkenca
fetare
a) gjuhë dhe letërsi frenge,
b) historia e letërsi Jugosll,
c) gjuhë latine dhe gjermane
Gjuhë turke
a) matematikë,
b) mekanika nacionale dhe
teorike,
c) fizikë
Llogaritje administrative

Arritjet e kësaj Medreseje
Për shkak të fillimit të Luftës Dytë Botërore, kjo Medrese nuk arrit të nxjerrë
anjë gjeneratë me shkollim të kryer plotësisht, megjithatë, arriti të bëjë aftësimin e
një numri të madh të personalitetev të cilët më vonë do të jenë në ballë të Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare, siç ishin: Azem Marana, Hilmi Shehu, Abdylqerim Saiti,
Hilmi Qerimi, Ramadan Agushi, Idriz Idrizi etj, të cilët e themeluan Organizatën
Nacional-Demokratike Shqiptare (ONDSH)22.
Medreseja e Isa Beut në periudhën 1936-41 me aktivitetet e saja luajti rol të
rëndësishëm edhe në skenën politike të kohës. Njëri nga profesorët e kësaj medrese
ishte Bedri ef. Hamiti (më pas kryetar i Bashkësisë Islame në R.M.), i cili, dukshëm
kishte ndikuar tek nxënësit dhe profesorët e kësaj Medrese në lidhje me çështjet
fetare dhe kombëtare të këtyre trojeve. Pushtimi Bullgar kishte shqetësuar tejmase
22

Ramadani, Naser, funksionimi i medreseve të Shkupit ......, konferencë shkencore, 14-15
tetor 2015-Shkup, SCUPI, Shkup, 2015, fq,387. Lira, Qerim, Medreset e Bashkësisë Fetare
Islame në Shkup ...., Simpozium shkencor 17 nëntor 2012, Kontributi i ulemave në ngritjen
e çështjes kombëtare, BFI, Shkup, fq,119.
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popullin shqiptarë, andaj paria shqiptare kishte vendosur të dalin në demonstrata
për të demonstruar pakënaqësinë e tyre. Para se të mbanin demonstratën, paria
shqiptare kishte mbajtur disa mbledhje të fshehta në Bojali Han në Shkup (afër Bit
Pazarit), në mesin e tyre ishin edhe Ataullah Hoxha dhe Bedri Hamiti. Në mbledhje
u vendos që më 10 maj 1941 të organizohen demonstrata. Pikënisja e
demonstratave ishte Bojali Hani. Qindra demonstrues shqiptarë me plisa të bardhë
në kokë, ishin grumbulluar në ditën e caktuar. Aty filluan edhe parullat: ‘ Shkupi,
Kumanova shqiptare’. Turmës iu bashkëngjitën edhe profesorët dhe nxënësit e
medresesë ‘Gazi Isa Beu’ të cilëve sipas informatave policore bullgare ‘iu printe
Bedri Ef. Hamiti’. Demonstruesit nga Bojali Hani parakaluan nëpër Çarshinë e
Vjetër të Shkupit, u nisën drejt komandës bullgare të Shtabit të Përgjithshëm të
ushtrisë gjermane e deri te konsullata italiane23.
Medreseja sot
Pas shuarjes së veprimtarisë së medresesë Isa Beu në vitin 1941, nevoja e
myslimanëve të këtij vendi shtohej ditë e më shumë për të pasur një vatër arsimore
për përgatitjen kadrovike të myslimanëve. Andaj, Ideja për ndërtimin dhe hapjen e
një Medrese në Maqedoni lindi në vitin 1979, ku nga një mbledhje e kuvendit të
Bashkësisë Islame të Maqedonisë merret vendimi që kjo kërkesë e domosdoshme
të përcillet deri në organet më të larta të Bashkësisë Islame të Jugosllavisë së
atëhershme me seli në Sarajevë24.
Edhe pse kërkesa u miratua nga ky organ, marrë parasysh vështirësitë e
sistemit politik monist të asaj kohe nuk ishte lehtë të arrihet deri te një leje e tillë,
por megjithatë pas shumë mundimeve dhe peripecive u arrit pëlqimi për ndërtimin
e Medresesë, dhe më 17 ditë të muajit të Ramazanit në shenjë të përkujtimit të
ngadhënjimit të Bedrit ose me 2 gusht 1980 u promovua gurthemeli i saj25.

23

Qerim Lita, Shaban Efendija, atdhetar i devotshëm, fq,111. Qerim Lita &Avni Halimi,
Dosier, Bedri Hamidi atdhetar dhe udhëheqës shpirtëror mysliman, BFI, Shkup, fq, 18.
24

Glasnik vrhovnog islamskog stareshinstva u S.F.R.J. broj 5, September-oktombar,
Sarajevo, godina XVLII/84.
25

Kontribut të veçantë për rihapjen dhe rindërtimin e godinës së medresesë së Isa Beut, ka
dhënë Bedri Ef, Hamiti, ish kryetar i Bashkësisë Islame të R. Maqedonisë. Bedri Efendiu
lindi më 07.05.1905 në Shkup, diplomoi në Universitetin e Al Az-har në Kajro në fakultetin
Sheriatit. Për rihapjen e medresesë së Isa Beut në Shkup, në Kondovë në vitin 1984 meritat
më të mëdha i takojnë këtij udhëheqësi. Të gjitha procedurat juridike dhe lejet e duhura për
rindërtimin dhe rihapjen e këtij tempulli të diturisë islame, u bënë në periudhën derisa ai
udhëhiqte me Bashkësisë Islame prej vitit 1954 e deri më 1980. Dëshira e All-llahut ishte
që vënia e gurit themeltar të medresesë së Isa Beut, të bëhet pas vdekjes së tij, edhe pse ai
këtë gëzim e kishte ëndërruar shumë vite. Bedri Efendiu gjithashtu kishte luajtur rol të
rëndësishëm edhe në rihapjen medresesë dhe bibliotekën e Isa Beut prej vitit 1936 deri më
1941. Bedri Efendiu vdiq më 09.07.1980, u varros në oborrin e xhamisë Husein Shah në
Saraj (xhamia e vjetër e Sarajit).( shih, Glasnik vrhovnog islamskog stareshinstva u S.F.R.J.
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Ndërtimi i kompleksit të kësaj vatre arsimore zgjati katër vite të plota, kurse dyert e
saja në mënyrë solemne u hapën më 15 Tetor 1984. Edhe kjo medrese rezervoi
emrin e Medresesë së mëparshme Isa Beu, dhe konsiderohet vazhdimësi e saj. Në
vazhdën e aktiviteteve të saja kjo Medrese shpejt i tejkaloj kufijtë e Maqedonisë
duke arsimuar nxënës në nivel ballkanik si nga Bullgaria, Shqipëria, Kosova,
Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Kroacia.
Medreseja e Isa Beut në Shkup që ka statusin e shkollës së mesme. Është e
vetmja shkollë që me plan-programin e saj mësohen lëndët fetare-islame dhe
shkencore në Republikën e Maqedonisë. Vepron si shkollë e vetme edhe për djem
edhe për vajza në tërë territorin e R. Maqedonisë me paralelet e saja në Shkup,
Tetovë, Gostivar dhe Shtip.
Në Medrese shkollohen nxënës nga të gjithë pjesëtarët e besimit Islam,
pavarësisht përkatësin etnike. Në vitin shkollor 2016/2017, SHMI “Medreseja Isa
Beu”-Qendër nxori gjeneratën e tridhjetë (30) të nxënësve. Ndërsa dega e vajzave
në Tetovë nxori gjeneratën dhjetë (10). Dega e vajzave në Shkup gjeneratën e tetë
(8). Dega e djemve në Shtip gjeneratën e nëntë (9). Kurse Dega e vajzave në
Gostivar nxori gjeneratën e gjashtë (6).
Në Medrese prej fillimit të punës së procesit edukativo-arsimor 1984 e deri
në vitin shkollor 2016/2017 janë regjistruar gjithsej 5570 nxënës të rregullt dhe me
korrespodencë, ndërsa kanë diplomuar 2638 nxënës. Gjithashtu vlen të theksohet se
nga numri i përgjithshëm i të diplomuarve një numër i konsiderueshëm është i
gjinisë femërore, numri i të cilave arrin mbi 1180 nxënëse.
Dëshmia më e fuqishme dhe më e fortë për kontributin e Medresesë është
fakti se pjesa dërmuese e nëpunësve fetar si në vendlindje (brenda vendit) ashtu
edhe në diasporë janë nxënës të kësaj Medrese.
3.2.1. Hapja e paraleleve të shtrira
Më pas në kuadër të kësaj Medreseje u hapën edhe degë - paralele të shtrira
si në, Tetovë (2006) dhe Gostivar (2008) për vajza, ndërsa në Shtip për meshkuj
(2005). Paralelja e femrave pran medresesë së Isa Beut në Shkup, në mënyrë
solemne filloi mësimin më 08.11. 2006, në një objekt të përkohshëm, me qëllim që
për paralelen e vajzave të gjendet ose të ndërtohet objekt të përshtatshëm për
mirëvajtjen e mësimit.
3.2.2. Kuadri edukativo-arsimor
Që nga fillimi, në Medrese punojnë mësimdhënës me përgatitje përkatëse
profesionale. Për ngritjen ideore dhe përgatitjen profesionale të nxënësve, planprogrami mësimor në të gjitha paralelet, duke përfshirë ato rajonale në Tetovë,
Shkup, Shtip dhe Gostivar e realizojnë 107 profesorë, plus personeli teknik me 32
të punësuar.
broj 5, September-oktombar, Sarajevo, godina XVLII/84,fq, 530. Bislimi. Taxhedin,
Medreseja medah e Ataullah efendiut dhe nxënësit e saj, fq, 130).
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3.2.3. Rregulli shtëpiak në Medrese
Sipas rregullores dhe rendit shtëpiak të Medresesë, nxënësit nën udhëheqjen
e edukatorëve, falin pesë kohët e namazit në mesxhidin e medresesë me xhematë.
Imami dhe hatibi kryesisht caktohen nga nxënësit e viteve të treta dhe të katërta,
kurse myezini nga radhët e nxënësve të vitit të dytë ose të parë.
Gjatë muajit të Ramazani Sherifit, sipas kërkesave të xhematëve në Muftinitë
e Bashkësisë Islame, nxënësit dhe nxënëset e viteve të treta dhe të katërta dërgohen
në praktikën e Ramazanit e cila është obligim për nxënësit.
3.2.4. Ushqimi dhe pastërtia në Medrese
Medreseja ka edhe kuzhinën e cila u është e dedikuar nxënësve që janë të
vendosur në konvikt. Përgatitja e ushqimit bëhet sipas udhëzimeve të kompetentëve
të cilët përcaktojnë kaloritë e ushqimit sipas nevojës së nxënësve edhe atë duke
pasur parasysh zhvillimin fizik dhe psikik të nxënësit.
Pastërtia në ambientet e Medresesë dhe në kuzhinë është në nivel të duhur
komfor standardeve që kërkohen.
3.2.5. Financimi dhe mirëmbajtja e Medresesë
Medreseja Isa Beu (dhe Fakulteti i Shkencave Islame) bazën e tyre materiale
e mbështesin në kontributet vullnetare të popullatës myslimane të vendit tonë, duke
u mundësuar që këto dy institucione edukativo-arsimore të punojnë dhe të
funksionojnë në mënyrë normale dhe të japin rezultatin e kërkuar dhe qëllimet e
synuara nga këto institucione26.
3.3. Biblioteka e Isa beut
Isa Beu përkrah medresesë dhe hanikas kishte lënë vakëf edhe një bibliotekë
e cila pa dyshim ishte njëra nga më e mëdhatë në Ballkan gjatë shekullit XV-të27.
Në të, për interesin e përgjithshëm vakëfi 230 tituj në 320 vëllime, nga sfera e lëmi
të ndryshme, vlera dhe pesha e kësaj biblioteke shihet edhe në atë se ka përfshirë
libra nga 16 drejtime shkencore, duke përfshirë shkencat fetare, gjuhësore dhe
logjike. Librat të cilat i vakëfoi Isa Beu për bibliotekën e tij dhe të cilat i verifikoi
dhe i klasifikoi vet ai janë:
Nga tefsiri 30 libra në 66 vëllime
Nga kiraeti 7 libra në 8 vëllime
Nga hadithi 27 libra në 46 vëlime
Nga vaizi – këshilla – nasihat 11 libra në 17 vëllime
Nga usuli fikhu 18 libra 25 vëllime
Nga fik’hu 35 libra në 52 vëllime
Nga fetëvat 21 libër në 27 vëllime
26

Kontributet për medrese, dhënie “Fi sebili-lah”, Shërbimi Fetaro-arsimor pren Rijasetit të
BFI-së, BFI & SHMI Medreseja “Isa Beu” Shkup, Shkup, 2017.
27

Xhilo. Hasan, Mlada meseçina, Isa Beg io negova biblioteka, januari 1992, Islamska
Zaednica, Skpopje, fq,4.
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Nga Ilmul kelam – apologjetika 16 libra në 15 vëllime
Nga el meani vel bejan 17 libra në 18 vëllime
Nga librat e urtësisë -hikme 3 libra në 3 vëllime
Nga logjika 3 libra në 3 vëllime
Nga morfologjia 8 libra në 10 vëllime
Nga sintaksa 2 libra në 2 vëllime
Nga gjuha 8 libra në 10 vëllime
Ed-divan (poezi) 3 libra në 3 vëllime
Nga medicina 10 libra në 15 vëllime28.
Kjo bibliotekë me tërë këtë fond librash pas afër dy shekujsh (220 vjet) në
vitin 1689 u djeg nga Pikolomini, për veç një librit, të cilin e gjeti Glisha Elezovic
në medresenë e Isa Beut gjatë viteve 30-ta të shekullit XX-të, në faqen e tij të parë
shkruante: “Këtë libër të ndershëm vakëfoi babai i bamirësirave (Ebul-Hajrat),
lartësuesi i miletit dhe fesë, Isa Beu i biri i Is’hak Beut, për medresenë që ndërtoi
në brendi të Shkupit.
Në 02.10. 1936 në mënyrë solemne së bashku me medresenë e Isa Beut u
rihap përsëri biblioteka, me emrin “ Biblioteka qendrore e vakëfit në Shkup”,
biblioteka ishte vendosur në qendër të çarshisë së vjetër të Shkupit, ku edhe sot e
kësaj dite njihet me emrin “Biblioteka”29. Për furnizimin e bibliotekës me literaturë
të duhur, ishte formuar një komision i veçantë, i cili do të shqyrtonte nevojën e
bibliotekës, dhe për këtë qëllim ata kishin dërguar një përfaqësues në Stamboll që
të sjellë literaturën e duhur, nëse atje nuk mund të gjejë tërë materialin e kërkuar
atëherë i njëjti mund të të sjelle nga Kajro dhe nga vendet tjera islame30.
Në vitin 1941 kjo bibliotekë pushoi së vepruari31, ndërsa literatura e saj
humbi, u zhduk dhe u shpërnda nëpër biblioteka private apo publike32.
28

Naser, Ramadani, Depërtimi osman në Maqedoni dhe zhvillimi i arsimit Islam gjatë
shekujve 9-10h. XV-XVI, fq, 140.

29

Për reformimin dhe afirmimin e medresesë dhe bibliotekës së Isa Beut ndër shumë
personalitete të tjerë kontribut të veçantë kishte dhënë edhe Bedri Ef. Hamiti. (shih, Xhilo.
Hasan, Mlada meseçina, Isa Beg io negova biblioteka, fevruari, 1992, Islamska Zaednica,
Skpopje, fq,4.)

30

Xhilo. Hasan, Mlada meseçina, Isa Beg io negova biblioteka, fevruari 1992, Islamska
Zaednica, Skpopje, fq,4. Glasnik islamske Vjerske Zajednice, Kraljevine Jugoslavije, broj
1, Sarajevo, januar 1937, fq, 10.

31

Në ambientet e kësaj biblioteke ishin zhvilluar edhe shumë aktivitete politike të asaj
periudhe. Në ambientet e kësaj biblioteke ishte themeluar gazeta ‘ Hash Dom’. Këtu është
themeluar shoqata humanitare kulturo-arsimore ‘Jardim’ (Ndihma), e cila, kishte ndikuar
pozitivisht në mesin e të rinjve musliman. Në ambientet e kësaj biblioteke ishin bërë
marrëveshjet e para për demonstratat kundër invazionit të jashtëm, ku mes kanaleve sekrete
dhe kërcënimeve drejt pushtet mbajtësve në qytetin e Shkupit, detyruan qeveritarët që të
ulin- largojnë flamurët e pushtuesit bullgar nga shtyllat në qytetin e Shkupit. Këtu është
themeluar shoqata ‘ Shefkat’, e udhëhequr nga Said Idrisi, e cila ndikon në ngritjen
kulturore dhe arsimore tek rinia muslimane.
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Në vitin 1976 Bashkësia Islame (atëherë e quajtur, Meshihati i Bashkësisë
Islame) në ambientet e saj kishte hapur një bibliotekë, e cila do ti paraprinte
bibliotekës së sotme Isa Beu. Në vitin 1991 Bashkësia Islame kishte rihapur
bibliotekën e Isa Beut në ambientet e mëparshme të saj, rrespektivisht në qendër të
çarshisë së vjetët të Shkupit, në parcelën kadastarike Nr.9028, rruga Bitpazarska
123, pronë e Bashkësisë Fetare Islame, në R.M. me cilësi të një biblioteke publike
dhe për të gjithë shtresat e lexuesve. Mirëpo me hapjen e fakultetit të shkencave
islame në Shkup në vitin 1997 ajo transferohet në ndërtesën e fakultetit, gjë që
fatkeqësisht ajo humbë cilësinë që të jetë publike dhe e hapur për të gjithë shtresat
e lexueseve.
Përfundim dhe konkluzion
Në bazë të asaj që u theksua në këtë punim mund të konstatojmë dhe
konkludojmë se:
Gazi Isa Beu ishte një nga autoritetet më të shquara të kohës kur ai jetoi.
Ishte themelues i disa qyteteve, si, Novipazarit dhe Sarajevës.
Për interes dhe dobi të njerëzve, ai la vakëf shumë pasuri të pa tundshme, si,
p.sh. mullinj, çifligje, toka pjellore, livadhe, hane, hamame etj.
Në shumë qytete ndërtoi xhami, si në Shkup, në Novipazar, në Sarajevë etj.
Themeloi institucione edukativo-arsimore, si, p.sh. medrese, mektebe,
hanika, bibliotek etj.

Anëtarët e kësaj biblioteke pas vitit 1936 ishin personalitet më të shquar të asaj periudhe,
këtu lexonin, hulumtonin dhe bisedonin për çështje të ndryshme, sa për ilustrim të
përmendim disa personalitet me ndikim të lartë në këto troje qoftë në mesin e shqiptarëve
apo maqedonëve, ndër anëtarët e bibliotekës ishte: Azem Morana, Kemal Sejfula, Hasan
Bilalli, Meto Bajraktari, Krste Cervenkovski, Dushan Dimov e shumë të tjerë. (shih, Xhilo.
Hasan, Mlada meseçina, Isa Beg io negova biblioteka, fevruari 1992, Islamska Zaednica,
Skpopje, fq,4.
32

Xhilo. Hasan, Mlada meseçina, Isa Beg io negova biblioteka, fevruari 1992, Islamska
Zaednica, Skpopje, fq,4.
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STEVEN NADLER

FEJA E VËRTETË SIPAS SPINOZËS: RËNDËSI
NUK KA AJO QË BESONI, POR AJO QË BËNI
Në kohën e zellit të tepruar fetar, mbrojtja e paepur që Barush Spinoza i bën
lirisë intelektuale është më aktuale se kurrë
Në korrik të vitit 1656, 23-vjeçari Bento de Spinoza u përjashtua nga
kongregacioni portugezo-hebre i Amsterdamit. Ai qe ndëshkimi më i ashpër i
herem (ndalimit) i marrë nga ai komunitet. Dokumenti ekzistues, një fjalim i ashpër
i gjatë dhe sarkastik, i referohej “herezive të neveritshme të djaloshit” dhe “veprave
monstruoze”. Udhëheqësit e komunitetit, pasi u konsultuan me rabinët dhe duke
përdorur emrin hebre Spinozës, shpallën se e “dëbojnë dhe mallkojnë Barush de
Spinozën”. Ai duhej të përjashtohej nga “nga të gjitha fiset e Izraelit” dhe emri i tij
të “fshihej nga lista e pretendentëve për të shkuar në parajsë”.
Përgjatë shekujve, ka pasur thirrje të vazhdueshme që ndalimi kundër Spinozës
të hiqet. Edhe David Ben-Gurion, kur ai qe kryeministër i Izraelit, ka bërë një lutje
publike për “ndryshimin e padrejtësisë” së kryer ndaj Spinozës nga komuniteti
portugez i Amsterdamit. Vetëm në fillim të vitit 2012, kongregacioni i
Amsterdamit, me këmbënguljen e njërit prej anëtarëve të tij, mori zyrtarisht nën
shqyrtim çështjen, nëse ishte koha për të rehabilituar Spinozën. Kishte megjithatë
një gjë që element që ata duhej ta dinin:a duhet të shohim ende Spinozën si heretik?
Fatkeqësisht, dokumenti i ndalimit nuk përmend në mënyrë specifike se cilat
qenë shkeljet e Spinozës – asokohe ai nuk kishte shkruar ende asgjë – ndaj dhe
ekziston një mister që rrethon këtë ngjarje të rëndësishme në jetën e filozofit të
ardhshëm.
E megjithatë, për këdo që është i njohur me idetë e pjekura filozofike të
Spinozës, të cilat ai filloi t’i hedhë në letër disa vite pas shkishërimit, e di se në
fakt nuk ekziston ndonjë mister i tillë. Sipas standardeve të hershme moderne
rabinike të Judaizmit – dhe veçanërisht në mesin e hebrenjve sefardikë të
Amsterdamit, shumë prej të cilëve ishin pasardhësit e refugjatëve të konvertuar nga
inkuizicionit Iberik, Spinoza qe një heretik, dhe një person i rrezikshëm.
Ai qe një model i guximit intelektual. Si një profet dhe përmes një ndershmërie
të pakompromentueshme, zbuloi të vërtetat e hidhura për qytetarët e tjerë dhe
shoqërinë e kohës. Pjesa më e madhe e filozofisë së Spinozës, ishte i përbërë nga
përgjigje ndaj situatës së pasigurtë politike të Republikës holandeze në mesin e
shekullit të XVII-të.
Filozofia e Spinozës është themeluar mbi refuzimin e Perëndisë ku bazohen
fetë abrahamike. Perëndisë së tij i mungojnë të gjitha tiparet psikologjike dhe
morale të një hyjnie providenciale. Zoti në kryeveprën filozofike të Spinozës
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“Etika” (1677), nuk është një lloj personi. Ai nuk ka besime, shpresa, dëshira apo
emocione. Zoti i Spinozës nuk është as bastuni i mirë dhe i zgjuar i komandimit të
mirë, që do të shpërblejë ata që zbatojnë urdhërat e tij dhe ndëshkojnëtë tjerët që
shkojnë në rrugë të gabuar.
Për Spinozën, Perëndia është Natyra, dhe gjithçka tjetër gjendet atje. Nuk ka
asgjë jashtë natyrës dhe nuk ka zhvendosje nga rendi i Natyrës – mrekullitë dhe e
mbinatyrshmja janë një pamundësi.
Nuk ka vlera në natyrë. Asgjë nuk është thelb e mirë apo e keqe, dhe as Natyra
apo ndonjë gjë tjetër nuk ekziston për hir të një qëllimi. Spinoza është etiketuar
shpesh një ‘panteist’, por ‘ateist’ është termi më i përshtatshëm.
Spinoza nuk e hyjnizonte Natyrën. Natyra nuk është objekt i një frike
adhuruese apo nderimi fetar. ‘Njeriu i mençur”- thotë ai, “kërkon të kuptojë
natyrën, por nuk çuditet prej saj si një budalla”. I vetmi qëndrim i përshtatshëm
ndaj Perëndisë apo Natyrës, është dëshira për ta njohur atë nëpërmjet intelektit.
Eliminimi i një Zoti providencial, ndihmon për të hedhur dyshime mbi atë që
Spinoza e konsideron si një prej doktrinave më të dëmshme të nxitura nga fetë e
organizuara:pavdekësinë e shpirtit dhe gjykimin hyjnor që do të ndodhë në të
ardhmen. Nëse një person beson se Perëndia do t’i shpërblejë të virtytshmit dhe
ndëshkojë mëkatarët, jeta e njeriut do të sundohet nga emocionet e shpresës dhe
frikës:shpresë se mund të jetë në mesin e të përzgjedhurve, frikë se mos është
destinuar për t’u ndëshkuar përjetësisht në ferr.
Një jetë e dominuar nga pasione të tilla irracionale është sipas Spinozës, një
jetë në ‘skllavëri’ më tepër se sa një jetë e lirisë racionale. Njerëzit që janë të
udhëhequr nga pasioni dhe jo arsyeja, manipulohen lehtë nga klerikët. Kjo është ajo
që e shqetësonte aq shumë filozofin në fund të viteve 1660, teksa elementët më
represivë dhe jotolerante në Kishën e Reformuar fituan ndikim në Holandë. Por ajo
mbetet jo më pak kërcënuese për demokracinë shekullare dhe të ndriçuar në ditët e
sotme, teksa sektarët fetarë ushtrojnë një ndikim të rrezikshëm në jetën publike.
Për të minuar pazarllëqe të tilla fetare në çështjet civile dhe të moralit personal,
Spinoza sulmoi besimin në jetën e përtejme të shpirtit të pavdekshëm. Për
Spinozën, kur ju jeni të vdekur, keni vdekur. Nuk mund të ketë një pjesë të mendjes
njerëzore që është “e përjetshme”. Të vërtetat e metafizikës, matematikës etj, që
dikush i përfton gjatë kësaj jete dhe që tani mund t’i përkasin një mendje me siguri,
do të mbeten edhe pasi personi në fjalë të ndërrojë jetë – në fund të fundit ato janë
të vërteta të përjetshme – por nuk ka asgjë personale rreth tyre.
Shpërblimet apo përfitimet që sjellin dije të tilla janë për këtë botë, jo sikurse
supozojnë disa për botës që do të vijë. Sa më shumë që dikush di mbi natyrën, dhe
veçanërisht për veten si qenie njerëzore, aq më shumë është në gjendje të shmangë
shigjetat e fatit të keq, për të kapërcyer pengesat ndaj lumturisë dhe mirëqenies, me
të cilat përballet me siguri një person që jeton në natyrë.
Rezultati i një diturie të tillë është paqja e mendjes:njëra është më pak subjekt i
ektremeve emocionale, të cilat zakonisht shoqërojnë fitimet dhe humbjet, që na
sjell në mënyrë të pashmangshme jeta, dhe tjetra që prodhon me padurim mbi atë
se çfarë do të ndodhë pas vdekjes. Siç e shpreh me elokuencë Spinoza “njeriu i lirë
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mendon për vdekjen si e fundit nga të gjitha gjërat, dhe dituria e tij është një
meditim mbi jetën dhe jo vdekjen”.
Një nga doktrinat më të famshme dhe më me ndikim të Spinozës, ka të bëjë me
origjinën dhe statusin e Shkrimeve të Shenjta. Bibla, argumenton ai në “Traktatin
Teologjiko-Politik, nuk u diktua fjalë për fjalë nga Perëndia. Zoti apo Natyra janë
metafizikisht të paaftë për të shpallur ose diktuar asgjë. Sipas tij profetët nuk
gëzonin një nivel të lartë arsimimi apo sofistikimi intelektual. Ata me siguri nuk
ishin filozofë, fizikantë apo astronomë. Përkundrazi kishin shpesh besime naïve
dhe filozofikisht të rreme mbi Perëndinë.
Atëherë çfarë është ‘fjala e Perëndisë’ dhe ligji universal hyjnor? Është
pikërisht mesazhi që mbetet ‘i padeformuar’ dhe ‘i pakorruptuar’ në të gjithë
tekstet biblike:duajini të afërmit tuaj, dhe trajtojini ata me drejtësi dhe bamirësi.
Spinoza insiston atëherë, se devotshmëria e vërtetë apo feja nuk ka të bëjë me
ceremonitë apo ritualet. Agjërimi, praktikat liturgjike dhe kurbanet, lutjet – të gjithë
këto elementë tipike të feve të organizuara janë vetëm sjellje supersticioze që
pavarësisht origjinës së tyre kistoriko-politike, janë tashmë të lira nga çdo ndikim i
jashtëm.
Ato vazhdojnë të jenë të nxitura nga kleri vetëm për të krijuar adhurues të urtë
dhe të bindur.
Ajo çfarë Spinoza konsideron si ‘feja e vërtetë’ dhe ‘devotshmëria e vërtetë’
nuk kërkon besim tek çdo ngjarje historike, incidente të mbinatyrshme apo doktrina
metafizike, dhe ajo nuk përshkruan asnjë rit përkushtues.
Feja e vërtetë nuk është asgjë më shumë se sa sjellja morale. Rëndësi nuk ka
ajo që ju besoni, por ajo që bëni. Ideali politik që promovon Spinoza në “Traktatin
teologjiko-politik”, është një federatë demokratike laike, që është e lirë nga
ndërhyrja e klerikëve. Spinoza është një nga avokatët më elokuentë në histori të
lirisë dhe tolerancës.
Të gjitha mendimet e çfarëdollojshme, duke përfshirë ato fetare, duhet të jenë
absolutisht të lira dhe të papenguara, si nga nevoja ashtu edhe e drejta. “Është e
pamundur për mendjen të jetë krejtësisht nën kontrollin e një tjetri; sepse askush
s’është në gjendje të transferojë tek tjetri të drejtën e tij të natyrshme apo zgjedhjen
për të arsyetuar lirisht dhe për të formuar gjykimin e tij mbi çfarëdolloj çështje, dhe
as s’mund të detyrohet ta bëjë këtë” .
Në një pasazh që është padyshim i drejtë dhe jashtëzakonisht i guximshëm për
kohën e tij, Spinoza shkruan:një qeveri që përpiqet të kontrollojë mendjet e
njerëzve konsiderohet tiranike, dhe një sovran që mendon të shkelë të drejtat e
nënshtetasve të tij, kur ai kërkon të përshkruajë për çdo njeri atë që ai duhet të
pranojë si të vërtetë dhe refuzojë atë që është e gënjeshtërt, dhe cilat janë besimet
që do të frymëzojnë atë me përkushtim ndaj Zotit. Të gjitha këto janë çështje që i
përkasin të drejtës individuale, të cilat askush nuk mund t’i dorëzojë, edhe nëse
dikush do të dëshironte”. Në këndëvështrimin e Spinozës, ligjet jotolerante çojnë
tek në analizë të fundit tek zemërimi, hakmarrja dhe rebelimi.
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Shënim: Steven Nadler është profesor i Filozofisë në Universitetin e UiskonsinMedison në SHBA. Ndër librat e tij përfshihen edhe “Spinoza: një jetë” (1999) dhe
“Një libër i farkëtuar në ferr: Traktati skandaloz i Spinozës dhe lindja e epokës
laike” (2011).
Marrë me shkurtime nga “Aeon Magazine” / Në shqip nga bota.al
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FARUK TASHOLLI

NË SELANIK, TE SHTËPIA E
HASAN PRISHTINËS
(Udhëpërshkrim)
Kosovë, fund prilli, ditë me shi. Ime shoqe, Xhevahirja, më pyet në jam i
gatshëm ta vizitojmë Selanikun. Po, i them, pa hezituar, Ajo ka hasur në disa
shkrime se mu në qendër të Selanikut është e mbetur një shtëpi, jo shtëpi dosido,
por pallat në pronësi të patriotit demokrat Hasan Prishtina. Konsultojmë edhe një
herë shkrimet për këtë shtëpi, të njohur vonë. Falë shkrimit besnik të historianit
Arben Llalla, nisemi drejt Selanikut. Sapo lëmë prapa Ferizajn, për pak minuta na
shfaqet pamja e Kaçanikut, të kësaj qyteze sa të lashtë dhe aq të bukur, ku si në
vendet përrallore, zhvillohet jeta ne peizazhet e bukura malore. Magjia e Grykës së
Kaçanikut me rrjedhën e Lepencit, të këtij lumi që vjen nga Sharri me njërin krah të
Nerodimjes, sikur na jep forcë për një udhëtim të mbarë drejt Egjeut. Pas kalimit të
pikës kufitare, vijnë Bllaca, pastaj Stankoveci, toponime të dhimbshme këto që
kanë hyrë në historinë më të re shqiptare. Më shumë se një gjysmë Kosove doli
këtyre anëve, sa me tren, sa me vetura, sa këmbë, e përndjekur nga tytat e policisë
dhe ushtrisë serbe në vitin 1999, kur po zhbëhej a po ribëhej Kosova.
Nuk ka si të mos e kujtojë njeriu gjithë atë zallamahi të shpërngulurish, gjithë
ato vaje e dënesje, kur në sytë e shqiptarit, po pritej të merrte fund shekulli i lotëve.
Por mrekullia ndodhi, kur pikërisht Grykës së Kaçanikut, hyri turma e rraskapitur
drejt lirisë së pritur. Që nga ai çast e sot, unë, shqiptari i vogël, SHBA-të i çmoj si
një perëndi tokësore të kombit tim. Ende pa iu afruar Shkupit, në pjesën e përparme
të veturës, vendosim sistemin e navigimit, ku në ekran shënojmë cakun e synuar:
Greqi, Selanik, Rruga Vasilis Olgas. Futemi autostradës dhe rrëshqasim drejt
Egjeut, këtij deti të historive të pafund, ndërsa gjatë gjithë udhës na shoqëron
Vardari, që tashmë e ka me vete edhe ujin e Lepencit, edhe ato pak valë e stërkala
të Nerodimjes. Fryma e jugut na mbush shend. Sa më poshtë, aq më ngrohtë. Jemi
të sigurt se do ta shohim, se do të shkelim oborrit, se do ta prekim shtëpinë e Hasan
Prishtinës, aq të bukur e madhështore si dukej në fotografi. Derisa lëviz makina, ku
më shpejt e ku më ngadalë, pas na mbeten fushat, kodra e malet me përroje. Vetëm
Vardari vjen me ne. Kur kalojmë kufirin e fundit që Maqedoninë e ndau në dy
pjesë, atë Maqedoninë e vjetër, zënë e më shfaqen ato pamjet paksa të zbehura nga
kryeqyteti i saj Selaniku. Por unë në këtë qytet di vetëm dy rrugë: Via Egnatia dhe
Tsimiski. Në një hotel në rrugën e vjetër Via Egnatia, të bërë nga romakët, këtu e
tridhjetë vjet më parë, kemi kaluar dy net derisa po ktheheshim nga Stambolli, në
një ekskursion që organizoi Instituti Albanologjik i Prishtinës. Ai ishte një udhëtim
i papërsëritshëm në jetën time, me autobusin e atëhershëm të agjencisë Turist
Prishtina. Në atë udhëtim ishim mbi dyzetë veta, studiues, profesorë e gazetarë.
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Disa prej tyre tashmë kanë kaluar në amshim, por ka edhe që janë bërë pjesë e
historisë kombëtare. Aty ishin Ibrahim Rugova, Bardhyl Çaushi, Shaqir Berani,
Gani Luboteni, Shefkije Islamaj, Murat Blaku, Mehmet Halimi, Qemal Murati,
Ibrahim Goçi, Shkëlzen Raça… , të gjithë me grada të larta shkencore. Isha edhe
unë, ishte edhe Liri Loshi, por ishte edhe Hazir Reka, fotografi që me syrin e
kamerës së tij zuri historinë.
Por si nuk e diti askush që në atë kompleks lagjesh të zemrës së Selanikut, zë
vend edhe shtëpia e Hasan Prishtinës?!
Madje unë, në 50-vjetorin e vrasjes së Hasan Prishtinës, kisha bërë një shkrim
në revistën „Zëri i rinisë“ të Prishtinës. Për ta bërë atë shkrim, kisha lexuar shkrime
biografike për Hasan Prishtinën, por nuk kisha hasur kund që ai të kishte shtëpi në
Selanik. Aso kohe e kërkova vetëm rrugën Tsimiski, që nga shkrimet që
përshkruanin atentatin, kisha krijuar një përfytyrim për të, por që kur e qita hapin e
parë, u ndjeva krejt ndryshe nga atmosfera e leximit… Kryqëzimi i autostradave, sa
në drejtim të Athinës, sa në atë të Kavallës që çon pastaj në Stamboll apo Izmir, na
bëjnë me dije se jemi në hyrje të Selanikut. Kemi kaluar mbi tri orë udhëtim.
Zbresim nga kodrat, ndërsa në të dy anët, drejt detit, pasdita me diell, shquan
bukurinë e këtij qytetit me një milion banorë, Edhe tetë kilometra kemi deri te
caku. Pastaj udha na qet nga qendra e qytetit. Jemi pjese e lumit të veturave rrugëve
të gjera të Selanikut. Ndezje dhe fikje semaforësh. Startime makinash. Ndalje në
vendet e caktuara. Gjithkush ngutet për një cak. Caku ynë është i veçantë. Për disa
minuta futemi në rrugën Vasilis Olgas. Ku të ndalemi? Nuk kemi numër të
shtëpisë. Ime shoqe mundohet të identifikojë shtëpinë nga pamja e fotografisë.
Ndale, më thotë! Mezi e gjej një vendparkim në atë grumbull të pafund veturash.
Zbresim. Ndalemi para një shtëpie. Është apo nuk është ajo që kërkojmë. Tutje
shtrihen ndërtesat shumëkatëshe. Shtëpia gjason me ndërtesën që kemi parë në
fotografi. Trikatëshe, me shkallë të qitura jashtë. Mos të harrojmë, nga shkrimet që
kemi lexuar, shtëpia e Hasan Prishtinës, tash e përvetësuar nga shteti grek, shërben
si qendër shkollore e të verbërve.
Futem në oborrin e saj dhe aty takoj një njeri që pastron makinën e vet. E
kuptoj që shtëpia është private. E pyes njeriun në është diku një shkollë e të
verbërve në këtë rrugë, por ai nuk kupton gjermanisht, ndërsa unë greqisht di vetëm
pak fjalë, apo vatëm sa për të sharë, si thotë poeti Dritëro Agolli. Largohem i
dëshpëruar. Ngadalë po bie mbrëmja. Ecim rrugës Vasilis Olgas. Kërkojmë. Nuk e
gjejmë dot shtëpinë e Hasan Prishtinës. Pa e parë atë, nuk na vlen ardhja ne
Selanik. Dalim bregut të detit. Nuk na bën aq përshtypje shëtitorja e gjerë dhe e
pafund, e stolisur me drita të kuqe dhe të verdha. Jemi afër cakut, nuk e kemi larg
shtëpinë e Hasan Prishtinës, të këtij njeriu që bëri histori dhe u bë pjesë e historisë,
por nuk e gjejmë dot. Është bërë vonë. E zëmë një hotel për ta kaluar natën që të
nesërmen ta vazhdojmë kërkimin. Nuk na bëhet të kthehemi dot pa e realizuar
qëllimin. Mëngjesi i ditës së fundprillit agon me diell. E vazhdojmë kërkimin.
Vetëm në rrugën Vasilis Olgas. Futemi në një shitore. Shitësja na pret me
dashamirësi. Kërkesës sonë për ta gjetur shtëpinë e të verbërve, i përgjigjet me
dëshirën për të na ndihmuar. Me pak fjalë gjermane që din, na thotë se nuk kemi
më shumë së një kilometër. E kërkon në celular dhe e gjen. Na thotë: Shkolla
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Tyflon, si i thonë grekët, ka numrin 32 në rrugën Vasilis Olgas. Mezi presim t’i
themi lamtumirë shitëses greke. Tashmë jemi të sigurtë. E kemi edhe numrin e
shtëpisë. Ec e ec por trotuaret janë plot njerëz. Do ta gjejmë si duam apo do na dalë
ndonjë pengesë. U kuptuam mirë apo jo me shitësen greke. Numrat e shtëpive
zvogëlohen. Ja edhe hoteli ku kaluam natën. Edhe tridhjetë shtëpi tutje e zë vend
shtëpia e Hasan Prishtinës. Nuk e paskemi pasur larg. Duke iu afruar numrit të
kërkuar, ngadalësojmë hapat, ta ndjejmë shfaqjen e shtëpisë, së paku, në e njohim
nga fotografia. Ja, kjo do të jetë, thotë ime shoqe pa e shikuar numrin. Dera e
oborrit e mbyllur, e punuar nga parmakë hekuri me farkëtim. Por, në këndin e
djathtë, hyrje për veturat, që shfaq oborrin e gjerë ku është ngritur shtëpia. Hymë
ngadalë. Aty janë disa rezidentë, njerëz të urtë, me pengesa në shikim, por edhe
shurdhmemecë ndoshta. Edhe shtëpia duket memece. Vetëm ne flasim me të.
Shtëpia, dikur me zot shqiptar, tash i takon dikujt tjetër, rrëmbyesit, shtetit grek.
Shtëpi në zemër të zemrës së Selanikut me vlerë shumëmilionshe. Shtëpi me histori
të dhembshme, që nga dita kur iu vra i zoti, atdhetari i madh shqiptar Hasan
Prishtina. Nisim bërjen e fotografive, si të ishte shtëpia jonë. Sa para shkallëve, sa
lart në shkallë, ku dielli i mëngjesit, verbon objektivin, ndërsa hijet e pemëve
bregdetare, hapin hapësira për rënien e rrezeve të diellit mëngjesor. Fotografojmë
njëri-tjetrin dhe, presim ta gjejmë dikë të na bëjë fotografinë e përbashkët. Ja majë
shkallëve, që janë të qitura jashtë, dalin dy zonja. E lusim njërën të na bëjë një foto.
Ajo reagon ashpër. Nuk lejohet fotografimi në këtë objekt. Në asnjë mënyrë. Ani,
pajtohemi me urdhrin, por pengu na mbetet. Duam të dalim prapa shtëpisë, ta
shohim oborrin e gjerë, ta shohim kopshtin që shtrihet andej nga buza e detit. Jo,
thërret zonja. Nuk është e lejuar të rrini këtu. Me pengun për fotografinë e
përbashkët dhe vizitën tutje, drejtohemi nga rruga Vasilis Olgas, së paku t’i ruajmë
fotografitë e bëra pak minuta më parë. Në rrugë mund të fotografoheni dhe ta keni
në prapavijë objektin, qet fjalët zonja, që duke hyrë në shtëpizën në hyrje të pjesës
së çelur të oborrit, kuptojmë se është ndonjë zyrtare e kësaj shtëpie.
Pasi zumë të largohemi me hapa të rëndë, mbesim duke e shikuar shtëpinë
trekatëshe, të madhe, të bukur, por të vjetruar nga koha. Në ballkonin e saj, të
rrethuar me parmakë hekuri, i mbështetur për shtize, varet flamuri grek, me
kaltërinë e zbehur në diell. Përse ky flamur aty? Rezidentët nuk e shohin dot. Edhe
ne, për fat, nuk na hetuan duke bërë fotografi, që kësaj radhe, na mbetën kujtimi
dashur dhe i dhembshëm nga Selaniku. Dolëm pastaj të shëtisim rrugëve të qendrës
së qytetit, ku sigurisht, dikur dendur do të ketë shëtitur Hasan Prishtina, edhe kur
ishte nxënës gjimnazi këtu, edhe më vonë, kur u bë ndër politikanët më të njohur të
kohës. Një shenj i tij fizik, ka mbetur shtëpia që e lamë prapa, por që edhe kjo
tashmë nuk është shqiptare. E përvetësuar nga grekët. Pamjet e saj, në shqetësimin
e shpirtit, na sollën gëzim dhe trishtim njëkohësisht. Shqiptarë, mos harroni: Në
Selanik, në rrugën Vasilis Olgas numër 32, kemi shtëpinë e Hasan Prishtinës. Nëse
kaloni andej, ndaluni për ndonjë lutje, ose ta kujtoni kolosin tonë të madh, zërin që
ishte zë i kombit, brenda dhe jashtë atdheut!
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NAZMI BEQIRI

LETËRSIA POPULLORE RRETH FORMIMIT TË
PERSONALITETIT
Se si është krijuar familja na kanë mësuar historia, sociologjia, etj, kurse në
nga goja e popullit kjo temë shtrohet në dy forma. E para është se thëniet që kemi
trashëguar kanë për bazë besimet fetare dhe si pikënisje e përmendin se njeriun e
krijoi Zoti dhe gruan ia nxori nga trupi i tij, gjegjësisht nga brinja e tij e anës së
majtë, ku shtojnë se në atë anë ka një brinjë më pak se anën tjetër. Nga martesa e
tyre lindin djem e vajza në numër të barabartë dhe për hir të largimit të tyre nga
vëlla motër, ata i martuan në mes veti duke i bashkuar mbi bazën e moshës sa më të
dallueshme: të riun me më të vjetrën dhe anasjelltas.
Kurse rastin e dytë e shtrojnë me anë të humorit, kinse familja kishte nisur
nga dy njerëzit e parë të cilët i kishin marrë mësim nga kafshët dhe se u kishte
ndihmuar edhe grerëza për afrim duke i kafshuar nga pas, dhe ata të parë e kishin
shijuar jetën dhe kishin krijuar familjen e parë. (Rrëfime, anekdota nga
Kumanova)
Kulti matriarkal
Krijimet gojore nuk i pasojnë ndarjet e sundimit të familjes nga burri e gruaja
por e mbarështojnë gjithherë duke e nënkuptuar se me familjen ka udhëhequr burri
por pa e anashkaluar përkushtimin e gruas ndaj saj. As në epikën botërore nuk
gjendet kjo mënyrë e jetesës. Epika, përrallat botërore, përmendin martesën e burrit
me një apo disa gra dhe edhe gruan të martuar me dy e më shumë burra. Pos
përrallave arabe, kjo dukuri paraqitet edhe te “Mahabharata”, kur nën kërkesën e
nënës pesë djemtë martohen me një grua të vetme. Në krijimet gojore shqiptare
rasti i parë gjendet krejt rrallë, kurse rasti i dytë nuk gjendet fare. Ajo që mund të
gjendët është vetëm përmes metamorfozës kur gruaja e keqe që i hante burrat
shndërrohet në merimangë. Kurse rastin e bletës nuk e lidhë me ndonjë rast të
shndërrimit të ndonjë gruaje shumë e zonja ishte shndërruar në mama-bletë,
përkundrazi gjenden raste të shumta kur gruaja e zonja krahasohet me bletën.
Rastet e shumta që gjenden në krijimet gojore kur gruaja zëvendëson burrin,
prindin, prinë në punë, luftë e udhëheqje, nuk e mbulon sundimin matriarkat.
Mbrojtja e familjes dhe e vendit nuk paraqesin sundim.
Kulti patriarkal
Personaliteti na paraqitet nën të njëjtën udhëheqje deri në familjen
bashkëkohore ku nuk duket ndonjë ndryshim i madh, pos që detyrueshëm sundimi i
më të aftit. Dhe gjithçka do të paraqesim nën këtë kapitull mënyrën se si u gjet
letërsia popullore në rolit arkivit të vlerave edhe të personalitetit.
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Letërsia gojore dhe personaliteti
Për arritje të rezultateve më të plota, duke e shikuar, duke e përpunuar
brumin e përmendur dhe atyre që na e bënë, na e lanë këtë brumë, ndihmë,
kontribut, shtytje na jep edhe letërsia gojore (popullore), pa e mohuar faktin se
shumë material, brumë të kësaj lëmi-je, na jep edhe letërsia e shkruar apo artistikeshkencore.
Mbroj variantin e letërsisë gojore, nga arsyeja se, letërsia e shkruar
(autoriale), përbëhet nga një ide, ego, dëshirë e individit apo disa individëve, i cili
rezultat varët edhe nga shumë faktor që zotërojnë ata individ, si për shembull
ndarje e ngjarje të mundshme regjionale, familjare e personale. Në ato rezultate,
mund të ndikojë ana emocionale e studiuesit, qoftë ajo e natyrës afshore apo
instinktive të një trashëguesi, përgatitja profesionale dhe intelektuale e punëbërësve. Por nuk duhet përjashtuar, madje duhet respektuar edhe kohën e veprimit,
kohëzgjatjen e atij veprimi.
Kurse në rastin e parë kemi të bëjmë me një trashëgimi të një kohe të
pakufizuar e cila shkon deri në mileniume duke na ruajtur të dhëna, të cilat nuk
mundën të na i merrnin, nuk mundën të na i digjnin, duke e shtuar faktin se është
etapë kohore kjo, ku aspak nuk është individuale, e, aq më pak dashakeqe.
Jemi dëshmitar të rasteve, ku mbi bazën e studimeve të shumta
antropologjike, në një kohë jo shumë të largët, u zhbënë me qindra-mijëra dëshmi
materiale, qofshin ato që ishin në gurë apo letër. Andaj punën e modelimit të
personalitetit do ta drejtojmë mbi bazë të letërsisë gojore. Por do t’i largohemi
krahasimit me ndonjë lëmi apo shkencë tjetër, ngase (sipas meje) veç kalon në punë
institucionale e më së paku grupore, ngase, aq sa ka kush e shterë një lumë i vetëm,
aq mund ta përfshij, studioj apo prezantojë individi të dhënat që na afron
krijimtaria gojore.
Letërsia, në të shumtën e rasteve është vënë në shërbim të personaliteteve
(qoftë të atyre që u kanë sjellë të mira apo të këqija njerëzve apo njerëzimit), por
këtë herë kjo (letërsia) do të merret edhe me formimin apo modelimin e
personalitetit nga brumi i vet, nga populli, respektivisht nga dëshmitë popullore në
formë të krijimit të vet (nga vet populli), e që në letërsi quhet letërsia gojore,
folklor. Ndikimet e këtij krijimi gojor mbi formimin e personalitetit do të jetë tema
ime e studimit dhe paraqitjes së këtij studimi para jush, qoftë si mentor, qoftë si
anëtar të komisionit shkencor, si prezentë, apo më vonë edhe si lexues të këtij
punimi.
Letërsia popullore shqiptare është shumë e pasur. Mbase mund të thuhet e
kundërta nga ajo se u shkrua vonë, dhe se shumë krijime na janë zhdukur, por
pavarësisht kësaj të vërtete, populli ynë i ka ruajtur vlerat themelore të këtij krijimi,
apo thënë ndryshe, paraardhësit tonë na kanë ruajtur “ADN-në” të padëmtuar. Një
populli që krijon aq bukur dhe me përfshirjen e të gjitha fushave jetësore, që sot i
mbulojnë shkencat, kalojnë përmasat e krijimeve thjesht popullore, të cilat pos
çështjes së mbijetesës e instinktit jetësor për dashurin-bukurin, dhe ca aventura
trimërie për përfitimin e atyre të bukurave, vështirë se shkojnë më andej, është e
pranueshme se ai di edhe t’i mbroj ato vlera nga mos-zhdukja.
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Letërsia gojore shqiptare, ruan vlera me karakter botëror edhe pranë
peripecive të popullit tonë Edhe pran situatave shumë të vështira historike, në
folklorin shqiptar, janë prezent të gjitha fushat, madje edhe ato të administrimit
jetësor brenda shoqërisë (popullit), e cila vlerë, i joshi edhe shkencëtarë nga bota
joshqiptare. Studimet mbi shqiptarët dhe krijimtarinë e tyre, ata i bënë në një kohë
shumë të vështirë për ne, dhe duhet, dhe u jemi falënderues për jetë shkencëtarëve
si: J. G. Hanin, G. Majerin, H. Pedersenin, Durhamin, M. Lambercin, etj . Nuk
mund të them se ne nuk e ditëm rëndësinë e këtij brumi, ngase edhe pran kohës së
luftës, së mbijetesës e mizorisë së kohës që rëndonte mbi shpatullat e popullit tim
të lashtë, iu përkushtuam edhe kësaj fushe dhe nuk e lamë të na zhduken vlerat e
krijimtarisë popullore. Veprimtarët e mëdhenj të luftës e shkencës na lanë veprat e
çmueshme, si vepra e Th. Mitko-s me “Bletën shqiptare” (1878), Z. Jubani-t me
“Përmbledhje këngësh popullore dhe rapsodi poemash shqiptare (1871), S. Dine-s
me “Valët e detit” (1908)”, etj, dhe të botuara dhe ribotuara shumë herë me radhë.
Veçantia e folklorit shqiptar
Veprat më të hershme shqiptare qofshin ato legjenda, gojëdhëna, tregime, por
qoftë edhe këngë kreshnike apo balada, nuk ngjasojnë në Epi-n e Gilgameshit,
Mahabharata apo Ramajana, as në Kënga për Sidin, Kënga e Rolandit, apo Kënga
e Nibelungëve, apo edhe legjenda për Eneun, të rikrijuar nga Virgjili “Eneida”,
por janë të veçanta në butësi, në elokuencë, në fjalë, në besim.
Në këto krijime iliro-shqiptare, nuk ka egërsi, nuk ka kryeneçësi të tepruar,
shumë rrallë ka fyerje dhe asnjëherë nuk futen në luftë me Zotat, madje në këto
krijime ato gati fare nuk u kushtohet ndonjë rëndësi për mos të thënë se nuk
përmendën fare, sa Arshi Pipa thotë se: “...Mitologjia shqiptare dallon se nuk ka
zota dhe hyjnitë janë të dorës së dytë. Kjo mitologji nuk ka zota. Hyjnitë janë të
dorës së dytë. Por kryesisht i besohet fuqisë së heroit”, përfundon ai. (Arshi Pipa,
për mitologjinë shqiptare)
http://www.forumishqiptar.com/ http://www.arkivalajmeve.com/ 05.08.2015
Të njëjtin mendim, qëndrim e mbron edhe Elsa Demo: “Këngët e kreshnikëve
kanë bërë objekt trajtimi mbrojtjen e trojeve... Në mënyre të veçantë trajtojnë
trimërinë dhe gatishmërinë për të vdekur në mbrojtje te familjes, fisit dhe atdheut”.
(EPIKA DHE EPOSI http://www.forumishqiptar.com/threads/22617-Epikan%C3%AB-Folklor 18.12.2009,13:59 )
Kurse prof. dr. Gjovalin Shkurtaj thotë: “Këngët e kreshnikëve janë
përmendore madhështore e kulturës së gjuhës shqipe”. (f.8).
http://shpirtiarbritrron.blogspot.mk/2009/08/epika-heroike-shqiptare.html
(06.08.2015)
E edhe më xigëluese në ndërdijet tona është niveli i lartë i thurjes së tyre,
përshkrimi i tyre, sa edhe krijuesit më me famë vështirë i arrijnë. Këto mite dhe
legjenda kanë materiale kodike, që vështirë i gjen edhe te kronikanë dhe historianë
më të njohur të kohërave. Nga ndonjëherë këto mbetën sikur jashtë realitetit jetësor,
por që në krah të tyre qëndrojnë lidhshmëria e këtyre krijimeve gojore si në brumë
e metrikën, në anën e tyre qëndrojnë edhe artefakte të vulosura në gurë. Për krah
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këtij mendimi fuqi më jep edhe mendimi i I. Kadaresë, i cili thotë: “Shpikjet e
legjendës përkojnë më shpesh me realitetin se përshkrimet e kronikave. Legjendat
janë historia e brendshme, një e fshehtë e njerëzimit, si të tilla ato nuk figurojnë në
kronikat historike as në historinë e shkruar". (http://www.ikvi.at/?p=7623 Oct 1,
2015)
Personazhet në folklorin shqiptar
Bartësit, personazhet e krijimeve të përmendura nuk na i lindin zotat, nënat e
tyre nuk kanë afshuar me zota, as me kafshë, pavarësisht cilit lloj janë ato, por u
lindin nga nënat që e kanë vetëm një burrë kurore. Jo vetëm kjo, por ato janë të
ndershme, respektuese ndaj burrit dhe të përkushtuara për fëmijën e vet, duke e
aftësuar për jetën që e pret, ngase nuk kemi raste legjendash ilire që thonë se, “do
të vij dikush që të na shpëtoj”, nuk kemi të përzgjedhur, nuk vjen as farë udhëzimi
nga zotat, si në shembullin më poshtë: “...Kur qe dëgjoi i gjithëpushtetshmi Zeus.../
Atëherë kështu i flet, i urdhëron Merkurit/ Shpejt nisu, o bir, me ndihmë zefirin...
/Këto fjalë dërgomja: Se nënëlokja e tij... /Hyri Venera, na e pat lindur për tjetër...
/kështu e pat folur e lumja /Se ai Italinë, plot me t’fuqishme kombe /Të tërbuar për
lufta kishte për ta sunduar” . (Virgjili “Eneida”, Rilindja, Prishtinë, 1981, fq. 46).
Këto bartës, në fëmijëri janë të dëgjueshëm dhe rritën me porositë e nënës e
shumë më rrallë edhe të babës. Arritjen më të mëdha, ata e arrijnë me angazhim të
vet e nuk u vjen asgjë falas. Nëse ata marrin fuqi nga zanat, ua kishin përkundur
atyre fëmijët, nëse ata i kishte ndihmuar shqiponja për të u ngjitur në botën e tyre,
këto ua kishin shpëtuar të vegjlit e tyre nga këlshedra. Bartësit e krijimeve
popullore shqiptare, nuk bëjnë luftë se u teket apo për mburrje, por luftojnë për
vendin e vet luftojnë me këlshedrën ngase ajo ua kishte pushtuar burimet dhe
jepnin ujë vetëm në këmbim të vajzave të bukura, luftonin me bajloz, ngase ata i
preknin në nderin familjar.
Veprimet e personazheve në folklorin shqiptar
Dukuri tjetër e veçantë është se këta bartës të krijimeve popullore shqiptare
nuk luftojnë me vëllezërit e vet, por vetëm me armiq. Nëse kjo u paraqit më vonë,
gjegjësisht në krijimet pasbarutiane, atëherë kjo ndodh ngase djemtë nuk e kishin
dëgjuar nënën dhe zënkat mes tyre nuk i kishin filluar vet por ishin yshtur nga fuqi
jashtë njerëzore apo “zanë e malit”. Shembulli nga kënga “Nja dy djem i kishte pas
një gru”. Pasi njeri vëlla vret tjetrin, ai pendohet dhe pas zbulimit të së vërtetës
vëllai vrasës vret edhe vetën. Kjo e fundit është rast i veçantë në krijimtarinë
gojore, ku ilir-shqiptari vret vetën, ngase vetëvrasja është e ndaluar nga vet Zoti
dhe trupin e tij nuk e pranon as toka. Kjo legjendë, kjo këngë, a ishte e vërtet apo
ishte e krijuar me ndikimin e vrasjes së parë të historisë së njerëzimit, gjithherë
sipas burimeve fetar, kur vriten vëllezërit Abeli e Kaini, por këndohet në edhe sot
në variantin e shkurtuar, për shkak të incizimi në mjete mediale. Edhe pse e
shkurtuar, ajo prapë ruan esencën edukative të kohës. Sh:
“...Priti foli çajo gru /A je n’men a je tranu /Çish vret vllan për një gru /Nuk
jam gru çi keni kujtu /Jam zanë e malit me ju zanu /Nanë e babë si keni ngu /Nanë
e babë mej pas ngu /Kurr çekjoja nuk ish maru”. (Këngë popullore në kasetë
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manjetofoni nga Hashim Shala e Tahir Drenica. Në “Eposi i Kreshnikëve dhe
Legjenda, ky motërzim paraqitet me titullin “Dy vllazën”),fq.229
Personalitet botërore, na dalin të kultivuar nga institucione të organizuara
mbi baza të mundësive të kohës, epokës kur është krijuar ai institucion. Ky
institucion i ngritur për mësim e edukim, kishte emra e struktura të ndryshme
organizative.
Fillet e edukim-mësimit në botë
Fillimisht themeloheshin nga një njeri i ndihmuar, i yshtur nga zotat, nga
bijtë e bijat e zotave e fuqi të tjera mbinjerëzore të quajtur me emra të ndryshme.
Kështu na lindën, u formuan, mbretëri e perandori të ndryshme në botë, si ajo e
faraonëve, persëve, romakëve, mongolëve, kinezëve etj. Edhe iliro-maqedonët, e
krijuan një perandori të tillë të prirë nga Leka apo Aleksandri, por ky, si dhe të
tjerët nga qendrat e përmendura, u përgatit në institucion dhe mësuesit më të mirë
të kohës. Një shembull: “Në këtë shekull tetë binakë përnjëherë janë përpjetë /Dhe
prej djepit të Bellones mbi këtë tokë ata janë gjet /Napoloni, Karli e Bliheri,
Velingtoni e Suvarovi, /Karagjorgji , shtat titanësh, Shfarcenbergu e Kutuzovi...”.
(Petër Petroviq –Njegosh, Kunora e maleve, 1981 Prishtinë) fq.33
Këto qendra të krijuara me anë të këtyre institucioneve krijuan dinastitë e
tyre të cilat sunduan apo po deshët edhe mbijetuan me mijëra vjet. Kjo jetëgjatësi e
tyre, la gjurmë në kujtesë, në dëshmi ndërtimesh e shkrimesh të ndryshme. Këto
qendra, na marrin të tërë kohën kur ato jetuan, dhe ne sikur na mjafton ajo se e
njohëm jetën, zhvillimin, dijen e gjithçka që u zhvillua në kohë të tyre, sikur të
ishin e gjithë bota, kur e dimë se kjo nuk ishte e vërtet, ngase jashtë këtyre
muranave zhvillohej jetë e cila po zhvillohet edhe sot.
Pasojat e edukimit të çal
Ato qytetërime vdiqën dhe kjo vetëkuptohet se nuk kishin qenë të përsosur,
pavarësisht arritjeve të tyre në fushat e jetës. Më e vlefshmja, më e mira, më e
arritura është ajo që mbijeton, ajo që është e pavdekshme. Më duket shpesh se
shkenca është kryeneçe dhe në vend të “ujkut shikon gjurmët e tij”. Në gjurmë, në
skelete, në murana, nuk gjendet e kaluara jonë e quajtur mbijetesë. Në to gjendet
dikush që ka mbaruar, dikush që ka perënduar, dikush që ka vdekur, e kur diçka
lulëzon, çdo gjë e ka të pastër, të qartë, si në lëvizje, si në të shikuar, si në të
përjetuar, si në kontakt me te. Mbase nuk është mirë të flasim (kushtimisht) me një
skelet, derisa mund të flasim me një njeri. Ky “njeri” i gjallë, është ai që e mposhti
at skeletin, at muranë, atë fuqi të atyre perandorëve të shumtë me fuqi të
pakrahasueshme, me anë të filozofisë e cila ishte ngritur mbi vlera të mirësisë,
bujarisë, tolerancës, respektueshmërisë, njerëzishmërisë.
Mosbarazimi me tjetrin
Këto vlera njerëzore nuk arriti t’i shuaj, të i zhduk asnjë perandori
asnjë mbi-qytetërim apo barbari. E them kështu, ngase edhe pran
institucioneve, edhe pran asaj pasurie të grumbulluar, edhe pranë asaj
ushtarake, edhe pranë asaj fuqie falsifikuese, nuk arritën të zhdukin faktorin
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apo krah tyre që zhvillohej në qetësi. Në këtë mënyrë gjithherë është ruajtur në
kujtesë popullore se një perandori, një mbreti, një faraoni, i ishte dhënë këshilla nga
një njeri jashtë taborit të tij këshillues e përgatitor me çmime të pallogaritshme, me
mund të pallogaritshëm, me vjelje të njohurive nga gjithë ai territor ku sundonin.
Atëherë si ndodhte kjo?
Kuptohet se vlerat filozofike mbi jetën dhe pazhdukshmërinë e saj ishin
jashtë këtyre “oborreve”. Po ku ishin rritur, ku ishin mësuar, ku ishin përgatitur
këto “këshilltar”. Përgjigjen na i jep logjika dhe s’kemi çfarë të themi tjetër pos:
ose ishin jashtëtokësor, ose paralel një grupimi njerëzish, kishte edhe institucione të
tjera në botën e populluar e cila ruajti jetën dhe arritëm në këtë civilizim. Këto
fusha studimi janë të shumta e plot ndikime tekash e politike, plot inate e urrejtje,
plot jonjerëzishmëri. Këto vepra i gjejmë në relikte, të cilat duhet dhe i përdorim
për dëshmi jetësore si shembull i së keqes. Është e njohur nga gjithë të interesuarit
se nga këto oborre perandorake, pos ca mjete torturimi, shtimin e numrit në menytë
e kulinarive, ndërtesave për mbrojtje, ahengje, e burgosje, nuk na sollën ndonjë gjë
të re. Veprat artistike, qytetërime, vepra shkencore, ishin nga njerëz të rritur e
edukuar jashtë oborreve perandorake. Shumë nga risistatë e fushave të ndryshme,
mundën të bënin ndonjë marrëveshje interesi me këto oborre, por shumë prej tyre
zbulimet i paguan me kokat e veta, në mesin e të cilëve edhe ballkanas si rasti i
Arkitekt Sinanit e shumë të tjerëve.
Vlerat janë gjallë
Anenë tjetër e kemi të gjallë dhe plot shembuj të cilët na flasin gati për çdo
ditë. Kjo pjesë e gjallë, kjo gjallshmëri, na thotë, na rrëfen, na tregon, edhe për
formimin e personaliteti dhe jo vetëm që na ka sjell ndër mijëra vjet material për
këtë fushë si edhe për fushat e tjera jetësore, por edhe e ndanë këtë dije sipas kohës
së zhvillimit të njeriut. E ndajnë këtë mësim aq bukur sa nuk ndodhë që në krijimet
gojore, t’i thuhet fëmijës fjala, këshilla, mësimi që i thuhet një të rrituri. Kjo
krijimtari popullore, e cila do të na shërbej për njohjen e mënyrës së krijimit të
personalitetit është ndarë, në krijime për foshnjëri, për fëmijëri, për djalëri, për
burrëri dhe për pleqëri. Kjo ndasi e këtillë na jep një këshill dhe detyrë shumë
respektabile, duke na thënë se “njeriu duhet të mësojë gjatë gjithë jetës”.
Te çdo krijim popullor shqiptar i cili ka të bëjë me veprime të shumëfishta,
në krye të vlerave që përshkruhen është besa. Ajo nuk guxon të thyhet. Ajo duhet
mbrohet me jetën e madje edhe me vdekjen. Besa zgjon iliro-shqiptarin nga varri,
për ta përmbush detyrën për të cilën e ka dhënë besën. Veçantia e kësaj ngritje nga
varri nga të gjitha tjerat në botë është se bëhet për nënën dhe motrën. Dy figura me
të cilat nuk ka marrëveshje fitimi apo respekti.
Nëna dhe motra brenda besës
Këto dy bartës (nëna dhe motra) të krijimeve popullore, janë po aq të dashur
dhe vet-flijues për familjen. Motra dhe nëna, në mungesë të burrave plotësojnë
detyrat e tyre si në luftë me armiq, në gjakmarrje, madje edhe në dyluftim me
mbretër siç është rasti i vajzës së Osmanit (kreshnik). Më e veçanta është se këto
bartës, e çojnë punën në vend edhe kur e kanë humbur shëndetin apo janë të
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plagosur, po qoftë edhe me nëntë plagë, si rasti i Gjergj Elez Alis: ”Trim mbi trima
ai Gjergj Elez Alija! /Qe nand’ vjet nand’ varr në shtat m’i ka! /Veç nji motër nat’
e ditë te kryet, /Ja lan varrat me ujtë e gurrës nandvjeçe, /Ja lan Varrat me ata lot
e syve…”. (Eposi kreshnik dhe legjenda –Visaret e Kombit /Vëllimi II/ mbledhur
dhe redaktuar nga At Bernardin Palaj dhe At Donat Kurti /Titulli origjinal
Këngë kreshnikësh dhe Legjenda/Botimi i parë Tiranë 1937. Ribotim –
Tiranë:Plejad, 2005, ISBN 99943-640-9-X).fq.69
Folklori bart historinë, jo epokën
Këto krijime gojore shqiptare, nuk na tregojnë vetëm për një të bëmë, vetëm
për një kohë, vetëm për një histori, vetëm për një epokë apo luftë, e cila gjë do të
thotë se ata nuk na japin vetëm një njohuri apo kënaqësi, një amanet apo porosi,
por krijojnë edhe personalitete, siç krijojnë zotat te popujt e tjerë, siç i krijojnë
oborret mbretërore, institucionet e ndryshme. Krijimet iliro-shqiptare, na paraqesin
personalitete, modele personalitetesh botërore unik-ale.
E them këtë, jo se dua të ‘ekzaltoj’ e as të bëjë ‘elozhe’, as që e kam ndërmend
të bëjë krahasimin e letërsive popullore të popujve të botës, por e them që të hap
shtigjet e mija në këtë rrugë të nisur, duke paraqitur ca personalitete, duke filluar që
nga lashtësitë e deri në ditët tona. Këto personalitete unikale do të shihni se u
krijuan, u formuan, ose u modeluan nga shembuj të mëparshëm që nuk i dimë ne,
por lëndë shkollore e tyre ishin bujari, puna, humanizmi, flijimi, mikpritja,
respektimi i tjetrit, besa, vazhdimësia e trashëgimisë, ruajtja e krenarisë, moskoritja, mos-shitja e vëllait, shokut, bashkëveprimtarit apo bashkudhëtarit.
Të gjitha këto vlera mësoheshin për të: Ruajtur nderin e atdheut, nderin dhe
mos-prekshmërinë e nënës, nderin dhe mos-prekshmërinë e motrës, etj.
Këto dy figura zënë, arrijnë kultin në krijimtari. Për këto flijohet jeta si për
atdheun.
Respekti
Respekti, dashuria e shërbimi janë të veçantë te gjyshërit, të më të vjetërit, të
cilët në kohën e pleqërisë merreshin me prirjen, udhëheqjen e familjes. Në këtë
kohë të shtyrë, ata nuk kishin emocione, nuk kishin dëshira vetanake të aventurave
apo qoftë edhe dashuriçkave, të cilat veprime shpesh kanë çuar deri në shembje jo
vetëm të familjeve. E gjithë energjia, logjika e dija e këtyre pleqve të parë
vendoseshin në dobi të familjes, fisit e vendit.
Puna e gjyshërve shumë e kujdesshme dhe natyrisht edhe e frytshme çon në
respektimin e madh të tyre, i cili rast mbase e ka habitur edhe Hahn-nin i cili nuk
ka mundur të rrijë pa e përmendur faktin se: “Fëmijët shqiptarë i respektojnë dhe
nderojnë shumë prindërit e tyre edhe atëherë kur ata më nuk kishin fuqi veprimi,
apo deri sa ishin gjallë”. (Johan Georg von Hahn “Studime shqiptare” Tiranë
2008 ISBN 978-999-43-98256 , fq.206)
Mënyrën e edukimit dhe të përkushtimit nga prindi iliro-shqiptar e në veçanti
nënës shqiptare, Bajroni i kushton edhe vargje, në të cilat thotë se me përkushtimin
e saj ajo i mbjellë, i ngulit fëmijës një karakter i cili nuk e lejon atë që gjatë jetës së
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vet të lëshohet në “epshe të ulëta” siç thotë ai. (Bajroni “Çajlld Harolld”, 1973
Prishtinë, fq. 61)
Familja e gjerë në formimin e personalitetit
Këto rrëfime, këto krijime gojore, janë shumë të lashta, ngase në to nuk
ngritët personi. Rreth tij nuk thuret ngjarja. Madje këto ngjarje nuk zhvillohet as
mes dy personave. E mira dhe e keqja nuk zhvillohen mes dy njerëzve apo mes
njerëzve, por zhvillohet mes njerëzve dhe të padukshmes. Ata që i respektojnë këto
faktor mistikë, të padukshëm, por që krijojnë dhe kontrollojnë çdo gjë sipas
rregullave, të cilat te njerëzit vijnë përmes një zëri, përmes një ëndrre, dhe për ato
që i respektojnë këto rregulla shpërblehen e ato që nuk i respektojnë dënohen.
Mbase këto krijime datojnë para prishjes së Kullës së Babilonit. Ngase, pavarësisht
thurjes e estetikës së fjalës, bartësit mistik që përmendëm janë të njëjtë në të gjithë
botën. Në këto krijime, personalitetet janë më të rrallë, por edhe në këto gjinden
elemente nga ku ndihmohet në modelimin e personalitetit të njeriut. Me që i jam
përkushtuar temës së personalitetit po marr një krijim dhe do ta trajtoj Isufin, Halil
Garria apo Konstandini, Breva, Vëllau i vogël, Nëna që e rritë djalin edhe pasi i
vdes burri, Gjysmagjeli, etj. Kurse mitin e murosjes së gjallë, mitin e gjarprit etj,
pavarësisht se i përkasin kësaj përbërje të krijimeve janë të një kohe më të re, dhe
zbërthen në mënyrë kodike. Porosia në këto krijime nuk është e hapur si në rastet
që i kemi përmendur.
Nga personalitetet mitike do ta trajtojmë vetëm Kostadinin dhe Doruntinën,
ngase te tregimet tjera mitike vëmendjen krijuesi popullor e vendos mbi ngjarjen
duke e mbuluar me shumë personazhe. Emrat e tregimeve janë nga krahina
Malësisë së Karadakut, por si tregime, si përralla, njihen në tërë vendet ku banojnë
shqiptarët. Sa për përkujtim, sqarim apo ilustrim, për secilën përrallë të përmendur
po paraqes shkurt përmbajtjen e tyre në fusnotë. Përmbajtja e tyre lidhët me
dashurin ndaj të afërmit, me xhelozinë dhe flijimin e tyre, me refuzimin e
dhuratave të Zotit (lindjen e fëmijëve), por në fund mbretëron falja, pajtimi,
pendimi dhe kthimi në rrugën thënë dhe kthehet e mira jetësore.
Mënyra e bartjes së virtyteve nga lashtësia
Trashëgimia e vlerave shpirtërore, kulturore dhe njerëzore ndodhë në
mënyrë rrjedhës së ujit, në mënyrë të rritjes së pyllit. Shumë fidanishte mbijnë por
jo të gjitha bëhen lisa, shumë pika vese e shiu, e arrijnë tokën, por jo të gjitha futën
në rrjedh e të krijojnë lumë. Në këtë nxënie të vlerave të të parëve, nuk arrijnë të
gjithë pjesëtarët e një etnie, nëse kjo vlerë nuk bëhet detyrë obligative e të gjithëve.
Këso lloj obligimesh, e ka të vështirë ta zbatoj edhe shteti me standarde më të
larta, ngase kjo nxënie nuk sjellë profitin ekonomik. Nga kjo arsye, shumë shtete,
pjesën e trashëgimisë shpirtërore e kulturore, e fusin në programet e konservimit
dhe kur nga dikush paraqitet kërshëria dhe nevoja e ngjeshjesh së shpirtit me këtë
ushqim, për raste e nevoja të ndryshme, shkon në vendin e caktuar dhe zhvillon
punën e tij.
Për dallim nga kjo mënyrë e ruajtjes së kësaj trashëgimie, ka raste kur një
vend, popull, ruajtjen e kësaj trashëgime, e ka futur në obligim familjar, si metodë
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mësimi dhe edukimi të brezave të rinj. Kjo metodë e ruajtjes kalon kufijtë e
shkrimit dhe gjetjeve arkeologjike dhe arrit deri në kohërat më të hershme të
qytetërimit njerëzor. Kjo mënyrë e zbatimit ndër popuj, sqaron rastet se popujt e
Evropës tek të cilët krijimet gojore të tyre janë të kohës më të re.
Populli ynë, i detyruar nga rrethanat shoqërore, për ruajtjen e trashëgimisë ka
përdorur mënyrën e dytë. Me këtë mënyrë, duke u bartur brez pas brezi virtytet,
vlerat e qytetërimit, gjegjësisht të personaliteteve, ka arritur deri në ditët tona.

177

STUDIME ALBANOLOGJIKE 16, 2017

ISAK SHEMA

NJËSIMI I SISTEMIT ARSIMOR
PARAUNIVERSITAR NË REPUBLIKËN E
SHQIPËRISË DHE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
Abstrakt
Objekt studimi i kësaj kumtese janë çështjet e njësimit të sistemit arsimor
parauniversitar të Shqipërisë dhe të Kosovës. Çështjet e harmonizimit të Kornizës
së Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar të Republikës së Kosovës (2011) dhe të
Kornizës Kurrikulare të Arsimit Parauniversitar të Republikës së Shqipërisë(2014)
studiohen në rrafshin krahasimtar midis tyre por edhe me disa sisteme arsimore
parauniversitare të vendeve të Bashkimit Evropian. Me këtë rast kemi zgjedhur
disa aspekte të sistemit arsimor parauniversitar të Francës dhe sidomos programin
e ri arsimor parauniversitar “Edukimi artistik dhe kulturor”(2013). Ministria e
Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë dhe Ministria e Arsimit, Shkencës
dhe e Teknologjisë e Republikës së Kosovës aktualisht kanë pranuar synimin e
përbashkët të unifikimit të sistemit arsimor parauniversitar dhe të harmonizimit të
kornizave kurrikulare të arsimit parauniversitar. Marrëveshja ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për
bashkëpunimin në fushën e arsimit dhe të shkencës është nënshkruar në Tiranë më
8 mars 2010. Për të zbatuar marrëveshjen është shpallë kërkesa për tekstet
shkollore “1. Abetare e përbashkët për klasën e parë dhe 2. Abetare- pune , që do
të përdoren në vitin shkollor 2012-2013 në Republikën e Shqipërisë dhe në
Republikën e Kosovës. Më 3 qershor 2014 është nënshkruar marrëveshja nga
përfaqësuesit më të lartë të ministrive të arsimit të Kosovës dhe të Shqipërisë për
unifikimin e sistemit arsimor parauniversitar dhe të programeve mësimore.
Korniza e Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar të Kosovës zbatohet në procesin e
rregullt mësimor që nga viti 2011 ndërsa Korniza Kurrikulare e arsimit
parauniversitar e Shqipërisë është përgatitur për miratim në vitin 2014. Në fokus të
posaçëm të studimi do të jenë çështjet që lidhen me strukturën e sistemit
parauniversitar, me shkallët e kurrikulës, me fushat, lëndët dhe modulet mësimore
në nivele dhe në shkallë të kurrikulës. Vlerësojmë se përfshirja e përmbajtjeve
sistemore të programit Edukimi Artistik dhe Kulturor sjell risi dhe cilësi në tërë
sistemin arsimor parauniversitar shqiptar.
Për zhvillimin dhe unifikimin e arsimit kombëtar në të kaluarën janë mbajtur
disa kongrese të arsimit kombëtar . Në shtator të vitit 1909, në Elbasan është
mbajtur Kongresi Kombëtar për Problemet e Arsimit. Më 1909 është mbajtur
Kongresi i Dibrës. Dy vjet pas Kongresit I të Manastirit (1908), në Manastir më
1910 është mbajtur Kongresi II i Manastirit, ku gjithashtu janë diskutuar çështjet e
arsimit dhe të kulturës shqiptare. Kongresi i Lushnjes është mbajtur më 1920. Më
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1922 është mbajtur Kongresi Arsimor i Tiranës. Kongresi i Arsimit Kombëtar u
mbajt në Tiranë në gusht të vitit 1924. Më 1944 është mbajtur Kongresi i
Arsimtarëve Antifashistë. Në këtë tubim, të organizuar në Korçë, u morën vendime
për zhvillimin e sistemit të ri arsimor të Shqipërisë. Procesi i unifikimit të arsimit
parauniversitar në gjuhën shqipe në Shqipëri, në Kosovë, në viset e tjera shqiptare
dhe në diasporë, është i hapur dhe realizohet në kuadër të reformës arsimore me
moton Ndërtimi i shoqërisë së dijes. Për realizimin e unifikimin të arsimit
parauniversitar propozojmë të mbahet Kongresi i ri i unifikimit të arsimit shqiptar
UNIFIKIMI I SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR
REPUBLIKËN E SHQIPËRISË DHE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

NË

Objekt studimi i kësaj kumtese janë çështjet e unifikimit të sistemit arsimor
parauniversitar të Shqipërisë dhe të Kosovës. Çështjet e harmonizimit të Kornizës
së Kurrikulës së Arsimit Parauniversitar të Republikës së Kosovës (2011) dhe të
Kornizës Kurrikulare të Arsimit Parauniversitar të Republikës së Shqipërisë(2014)
studiohen në rrafshin krahasimtar midis tyre por edhe me disa sisteme arsimore
parauniversitare të vendeve të Bashkimit Evropian. Me këtë rast kemi zgjedhur
disa aspekte të sistemit arsimor parauniversitar të Francës dhe sidomos programin
e ri arsimor parauniversitar “Edukimi artistik dhe kulturor”(2013). Ministria e
Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë dhe Ministria e Arsimit, Shkencës
dhe e Teknologjisë e Republikës së Kosovës aktualisht kanë pranuar synimin e
përbashkët të unifikimit të sistemit arsimor parauniversitar dhe të harmonizimit të
kornizave kurrikulare të arsimit parauniversitar. Marrëveshja ndërmjet Këshillit të
Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për
bashkëpunimin në fushën e arsimit dhe të shkencës është nënshkruar në Tiranë më
8 mars 2010. Për të zbatuar marrëveshjen është shpallë kërkesa për tekstet
shkollore “1. Abetare e përbashkët për klasën e parë dhe 2. Abetare- pune , që do
të përdoren në vitin shkollor 2012-2013 në Republikën e Shqipërisë dhe në
Republikën e Kosovës.
Më 3 qershor 2014 është nënshkruar marrëveshja nga përfaqësuesit më të lartë
të ministrive të arsimit të Kosovës dhe të Shqipërisë për unifikimin e sistemit
arsimor parauniversitar dhe të programeve mësimore. Korniza e Kurrikulës së
Arsimit Parauniversitar të Kosovës zbatohet në procesin e rregullt mësimor që nga
viti 2011 ndërsa Korniza Kurrikulare e arsimit parauniversitar e Shqipërisë është
përgatitur për miratim në vitin 2014. Në fokus të posaçëm të studimi do të jenë
çështjet që lidhen me strukturën e sistemit parauniversitar, me shkallët e kurrikulës,
me fushat, lëndët dhe modulet mësimore në nivele dhe në shkallë të kurrikulës.
Vlerësojmë se përfshirja e përmbajtjeve sistemore të programit Edukimi Artistik
dhe Kulturor sjell risi dhe cilësi në tërë sistemin arsimor parauniversitar
shqiptar.
Për zhvillimin dhe unifikimin e arsimit kombëtar në të kaluarën janë mbajtur
disa kongrese të arsimit kombëtar . Në shtator të vitit 1909, në Elbasan është
mbajtur Kongresi Kombëtar për Problemet e Arsimit. Më 1909 është mbajtur
Kongresi i Dibrës. Dy vjet pas Kongresit I të Manastirit (1908), në Manastir më
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1910 është mbajtur Kongresi II i Manastirit, ku gjithashtu janë diskutuar çështjet e
arsimit dhe të kulturës shqiptare. Kongresi i Lushnjes është mbajtur më 1920. Më
1922 është mbajtur Kongresi Arsimor i Tiranës. Kongresi i Arsimit Kombëtar u
mbajt në Tiranë në gusht të vitit 1924. Më 1944 është mbajtur Kongresi i
Arsimtarëve Antifashistë. Në këtë tubim, të organizuar në Korçë, u morën vendime
për zhvillimin e sistemit të ri arsimor të Shqipërisë.
Duke u bazuar në përmbajtjen e këtyre temave, pas analizës së duhur kritike,
vlerësohet se në të kaluarën janë bërë përpjekje të vazhdueshme për zhvillimin dhe
kultivimin e kulturës gjuhësore dhe letrare. Megjithatë, për shkak të kushteve
historike, sociale,kulturore, arsimore, si edhe të ndikimit të faktorëve të tjerë, nuk
është realizuar synimi që në shoqërinë moderne në tërësi, të arrihet edukimi artistik
dhe kulturor. Me qëllim të përmirësimit të niveli të përgjithshëm të edukimit
artistik dhe kulturor, janë bërë reforma të sistemit arsimor dhe të zhvillimit kulturor
në botën shqiptare dhe në shumë vende të botës.Në vitin 2011 është miratuar
Korniza e Kurrikulës e Arsimit Parauniversitar të Republikës së Kosovës. Më 2014
në Shqipëri është përgatitur Draft Korniza Kurrikulare e arsimit parauniversitar të
Republikës së Shqipërisë. Për edukimin gjuhësor dhe kulturor është përfshirë
teksti: “...nxënësit shprehin dhe interpretojnë koncepte, ide, ndjenja, fakte e
opinione me gojë e me shkrim; zhvillojnë aftësitë për të lexuar, shkruar, folur dhe
dëgjuar në mënyrë kreative dhe të qëllimshme; dallojnë dhe përdorin tekste të
ndryshme letrare dhe jo letrare, tekste të shtypura dhe elektronike; gjejnë,
krahasojnë informacione të ndryshme; zotërojnë e vlerësojnë informacione të
ndryshme; zotërojnë njohuritë, shkathtësitë dhe qëndrimet e duhura rreth sistemit
gjuhësor, e përdorin gjuhën në mënyrë pozitive dhe të përgjegjshme në
marrëdhëniet shoqërore; kuptojnë, analizojnë dhe vlerësojnë tekste të gjinive dhe
llojeve të ndryshme letrare, nga krijimtaria e autorëve që janë përfaqësues të
periudhave të ndryshme nga letërsia shqipe dhe ajo botërore... (Citim nga faqja 3536). Fusha e arteve është pjesë e rëndësishme e kurrikulës, sepse studimi i tyre
lidhet ngushtë me zhvillimin intelektual, emocional dhe social, kulturor të
nxënësve...” (faqe 39). Paraqitja e suksesit të arritur në arsim, në shkencat e
ndryshme, në edukimin artistik dhe kulturor të nxënësve dhe të studentëve të botës
në kuadër të programit Program for International Student Assessment (PISA),
tregon ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur në rrjedhat e përgjithshme të
zhvillimit arsimor, kulturor dhe shkencor të rinisë shkollore në të gjitha vendet e
anëtarësuara në këtë asociacion ndërkombëtar të rëndësishëm për zhvillimin
arsimor, të kulturor dhe shkencor.
Interesim të veçantë në kohën e sotme zgjon orientimi programor evropian i
reformës arsimore, kulturore, edukative në fushën e arsimit dhe të edukimit. Në
Francë në vitin 2013, pas shqyrtimit të gjithanshëm profesional, pedagogjik,
shkencor dhe artistik, është miratuar pjesa shtesë e programit të ri të edukimit
artistik dhe kulturor ( Le parcours d`education artistique et culturelle).1 Për të
realizuar këtë program të përfshirë në Ligjin Loi d`orientation et de programmation
pour fa refondation de l`cole de la Republique (loi n. 2013-595 du juillet 2013),
1

www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673 (13.08.2014)
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janë përcaktuar objektivat, udhëzimi për realizimin dhe formimin e këtij drejtimi të
edukimit artistik dhe kulturor. Udhëzimi i përgjithshëm ka 47 faqe dhe është mjaft
interesant. Ministria e Edukimit Kombëtar dhe Ministria e Kulturës angazhohen së
bashku për realizimin e këtij projekti të madh të edukimit artistik dhe kulturor.
Këshilli i Lartë përgjegjës ka 24 anëtarë, që janë personalitete të shquara të arsimit,
të kulturës dhe të shkencës.

Procesi i unifikimit të arsimit parauniversitar në gjuhën shqipe në Shqipëri, në
Kosovë, në viset e tjera shqiptare dhe në diasporë, është i hapur dhe realizohet në
kuadër të reformës arsimore me moton Ndërtimi i shoqërisë së dijes. Për realizimin
e unifikimin të arsimit parauniversitar propozojmë të mbahet Kongresi i ri i
unifikimit të arsimit shqiptar
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RIZA SADIKU

100 VJET TË NDËRTIMIT TË HEKURUDHËS
GOSTIVAR-KËRÇOVË (1916-1917) DHE
PJESËMARRJA E SHQIPTARËVE NË
NDËRTIMIN E SAJ
Sivjet mbushen 100 vjet të ndërtimit të hekurudhës së përgjakur në relacionin
Gostivar –Kërçovë, në të cilën kanë marrë pjesë dhunshëm edhe shumë shqiptarë
nga Kosova dhe territoret e tjera etnike shqiptare, që kanë qenë nën pushtimin
bullgar gjatë Luftës së Parë Botërore. Për këtë ngjarje tragjike dhe të dhimbshme
në historiografinë e popullit shqiptar nuk kemi ndonjë shënim të veçantë, me
përjashtim që tërthorazi përmendet te disa autorë, si te Milovan Sekuliq, Katarina
Gogova, Petar Stojanov etj., dhe disa autorë shqiptarë e përmendin ndërtimin e
hekurudhës në mënyrë sipërfaqësore në monografitë e tyre.
Gjatë Luftës së Parë Botërore, Bullgarisë, në bazë të marrëveshjes të arritur
me Austro-Hungarinë dhe Gjermaninë, i takoi Maqedonia dhe pjesa dërrmuese e
territoreve të Kosovës, me qendrat kryesore Gjilani me rrethinë, Kaçaniku, Ferizaj,
Prishtina dhe Prizreni, kurse pjesët e tjera të Kosovës kanë qenë nën okupimin e
Austro-Hungarisë.2
Vlen të theksohet se territoret e okupuara bullgare gjatë kësaj periudhe kanë
qenë të ndara në dy zona inspektuese të Moravës dhe Maqedonisë. Territoret e
Kosovës të cilat i janë bashkëngjitur regjionit inspektues ushtarak bullgar me
qendër në Shkup, kanë qenë të ndara në dy zona, atë të Prishtinës dhe Prizrenit me
rrethinë, kurse Kaçaniku me rrethinë i ka takuar zonës së okupuar të Shkupit,
ndërsa Gjilani me rrethinë i ka takuar zonës Kumanovës.3 Në krye të këtyre zonave
të okupuara ka qenë i emëruar Raco Petrov i cili ka pasur pushtet të pakufizuar. Në
aspektin administrativ, dy zonat e Kosovës, Prishtina dhe Prizreni, kanë qenë të
ndara në 8 rrethe dhe 116 komuna, në kuadër të së cilave janë përfshirë 832 fshatra,
me 317. 438 banorë.4 Për shkak të rëndësisë strategjike të çdo regjioni, pushtuesit
bullgarë kanë stacionuar nga një divizion ose nga një brigadë ushtarake, të cilat
kanë pasur autorizime të pakufizuara dhe kontrolle absolute mbi popullatën civile,
si në vënien e taksave, mbledhjen e tepricave, mobilizimin e popullatës në punë të
dhunshme e tjera. Popullata civile nën okupimin bullgar ka qenë e plaçkitur, e
shtypur, e varfër tej mase, sa që me shumë vështirësi kanë mundur të sigurojnë
kafshatën e bukës.
2

Mr. Milovan Sekuliq, Kosovo od 1912 do 1918 godine, Doktorska disertacija, Universitet
u Pristini, Filozofski Fakultet, Prishtina, 1980, fq. 557.
3
Mr. Milovan Sekuliq, po aty, fq. 558
4
Shiqo gjersisht : Dr. Petar Stojanov, fq. 345-374
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Detyra e parë e regjimit okupues bullgar në Kosovë ka qenë largimi i
intelektualëve dhe i meshkujve me qëllim që të mos kishte rezistencë gjatë
sundimit të tyre. Gjatë kësaj periudhe të sundimit bullgar në Kosovë, sidomos gjatë
viteve l916- 1917, çdo lëvizje kundër regjimit bullgar është manifestuar me
interrnime të dhunshme nëpër territore të ndryshme të Bullgarisë, për të cilët janë
hapur kampe të veçanta interrnimi, ku është jetuar në kushte shumë të rënda dhe të
vështira, e që kanë rezultuar me vdekjen e shumë të interrnuarve nga uria. 5
Regjimi okupues bullgar, me rastin e fillimit të ndërtimit të hekurudhës
Gostivar- Kërçovë, në shtator të vitit 1916, organizon rekrutimin dhe mobilizimin e
meshkujve prej moshës 18-32 vjeçare. Në fillim të vitit 1917, rekrutimi i
meshkujve vazhdon prej moshës 32 deri 45 vjeçare, kurse më vonë rekrutimi
vazhdon deri në moshën 65 vjeçare. Meshkujt e mobilizuar janë dërguar në frontet
e luftës në kuadër të ushtrisë bullgare. Këtë mobilizim e ka kundërshtuar ashpër në
forma të ndryshme edhe popullata shqiptare e cila ka qenë nën sundimin bullgar.
Ata persona të cilët e kanë refuzuar rekrutimin dhe mobilizimin bullgar, ose ata të
cilët janë nxënë duke u larguar (dezertuar) nga frontet e luftës, regjimi bullgar ndaj
tyre ka ndërmarrë masa të ashpra ndëshkimi, disa janë pushkatuar, kurse numri më
i madh i tyre në kushte shumë të vështira janë dërguar në punë të dhunshme fizike,
sidomos në ndërtimin e rrugëve dhe hekurudhave në territoret e okupuara bullgare.6
Njëra ndër hekurudhat më të përgjakura e ndërtuar në mënyrë më çnjerëzore gjatë
viteve 1916-1917, pa dyshim është ajo e relacionit Gostivar – Kërçovë, në të cilën,
përveç atyre që kanë qenë nën okupimin bullgar, në ndërtimin e saj kanë marrë
pjesë edhe një numër i madh i shqiptarëve nga Kosova dhe Maqedonia
Perëndimore, shumica prej të cilëve kurrë nuk u kthyen në familjet e tyre. Pasi nga
punët e rënda fizike, mungesa e ushqimit, veshmbathjes, strehimit dhe mundimeve
të ndryshme fizike, ndërruan jetë duke punuar dhe nga sëmundje të ndryshme.
Trupat e tyre në shumicën e rasteve u mbuluan me gurë, afër hekurudhës. Disa i
kanë hedhur në gropat e përroskave, kurse disa janë varrosur në varreza kolektive,
pa ceremoni fetare dhe pa shënim emrash. Punët e dhunshme, të mundimshme
jashtë çdo norme njerëzore, vuajtjet për një kafshatë buke, të kosovarëve dhe të
tjerëve të cilët kane punuar në ndërtimin e hekurudhës, janë thelluar në kujtimet e
të gjithë banorëve të atyre fshatrave ku ka kaluar treni i ashtuquajturi “Qiro’’me
kolosek të ngushtë, të cilat kujtime nga gjyshërit e tyre, edhe sot me rrëqethje i
tregojnë nipërit e tyre, lidhur me ndërtimin e hekurudhës së përgjakur.7
Vlen të theksojmë se përveç një numri të madh të kosovarëve, të mobilizuar
me dhunë, të cilët marrin pjesë në ndërtimin e hekurudhës Gostivar-Kërçovë, një
numër tjetër i kosovarëve, po ashtu të mobilizuar nga Prishtina dhe Prizreni me
rrethinë, janë dërguar dhunshëm në ndërtimin e hekurudhës Veles – Prilep, si dhe
në ndërtimin e objekteve të tjera rrugore, hapjen e gropave për mbrojtjen e ushtrisë
5

Mr. Milovan Sekuliq, Kosovo od 1912 do 1918 godine, Doktorska disertacija. Universitet
u Prishtini, Filozofski Fakultet, Prishtina, 1980, fq.561.
6
. Mr. Milovan Sekuliq, po aty
7
. Hasan Maksuti, 86 vjecar, nga f. Tuhin, bisede gojore e zhvilluar me atorin e punimit ne
janar te vitit 2017 ne Kerçovë.
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bullgare e shumë lloje të tjera të punëve fizike.8 Ky mobilizim masiv i regjimit
bullgar, në vendbanimet e shqiptarëve, e thellon edhe më tepër varfërinë edhe ashtu
të mjerueshme familjare. Një situatë e tillë ndikoi edhe në rënien e ekonomisë së
përgjithshme, sepse nuk ka pasur fuqi fizike (punëtorë krahu) për të punuar tokën,
kurse familjet kanë qenë të obliguara t'i paguajnë tatime regjimit bullgar, sipas
tarifave të caktuara nga ata. Në shumë raste ka pasur familje që nuk kanë pasur
mundësi të sigurojnë as kafshatën e bukës as për vete.
Lidhur me ndërtimin e hekurudhës Gostivar-Kërçovës, Katarina Gogova, në
librin e saj “Krvava Pruga” (Hekurudha e përgjakur), botuar në Shkup në vitin
1965, në mes të tjerash thekson: Maqedoninë Perendimore Lufta e Parë Botërore e
ka gjetur pa rrugë të përshtatshme hekurudhore dhe automobilistike, të cilat i kanë
plotësuar kërkesat e kohës, rrugët të cilat janë trashëguar nga Perandoria Osmane
nuk i kanë plotësuar kushtet minimale për qarkullimin e mallrave dhe lëvizjen e
mjeteve ushtarake.
Me hapjen e frontit të Selanikut, gjatë Luftës së Parë Botërore, që shtrihej
prej malit Kozhuv-Kajmakçallan e deri te lumi Shkumbin në Shqipëri, aleatët
francezë, anglezë dhe serbë këtë vijë frontale e kanë furnizuar me ushqim dhe
armatim përmes rrugëve detare, kurse kundërshtarët e tyre Gjermania, AustroHungaria dhe Bullgaria e kanë pasur vështirë të furnizojnë ushtritë e tyre me
ushqim dhe armatim, përmes rrugëve ekzistuese në Maqedoninë Perëndimore,
andaj është paraqitur nevoja për ndërtimin e hekurudhës Shkup -Ohër. Në rrethana
të këtilla, në të cilat është gjetur ushtria gjermane, austriake dhe bullgare në atë
kohë, qeveritë e tyre marrin vendim urgjent që sa më shpejt të planifikojnë
ndërtimin e hekurudhës në relacionin e lartcekur me dimension 060 cm, për të
furnizuar ushtritë e tyre me armatim dhe ushqim në frontin e Selanikut. Njëra
hekurudhë do të ndërtohet prej Gradsko nëpër malin Pelister, Prilep deri në
Manastir, kurse hekurudha tjetër planifikohet të ndërtohet prej Shkupi-GostivarKërçovë-Strugë-Elbasan9
Ndërtimi i hekurudhës së parë prej Gradskos deri në Manastir fillon në vitin
1915, kurse përfundon në vitin 1917, dhe menjëherë lëshohet në përdorim, kurse
hekurudha e dytë prej Shkupi deri në Ohër, fillon të ndërtohet në vitin 1916.
Ndërtimi i saj prej Gjorçe Petrovi deri në Gostivar ka shkuar pa probleme të
mëdha, pasi terreni ka qenë i rrafshët. Problemet fillojnë me vazhdimin e ndërtimit
të hekurudhës prej Gostivari për në Kërçovë, në të cilin relacion terreni ka qenë
malor, i papërshtatshëm për ndërtim, sidomos problem të madh ka paraqitur
ndërtimi i hekurudhës përmes malit Bukovik. Për të realizuar ndërtimin e
hekurudhës sa më shpejt, regjimet okupuese të kohës, në veçanti ai bullgar, në
kuadër të të cilit ka qenë një pjesë e madhe e territoreve shqiptare, ka bërë
mobilizimin e shqiptarëve në disa faza për ta ndërtuar hekurudhën në fjalë sa më
shpejt. Sipas Katarina Gogovës, në ndërtimin e hekurudhës, përveç shqiptarëve të
8

. Mr. Milovan Sekuliq, Kosovo od 1912 do 1918 godine, Doktorska disertacija. Uniersitet
u Prishtini, Filozofski Fakultet,
Prishtina, 1980, fq.564
9
Katarina Gogova, Krvava Pruga, Skopje, 1965, fq. 7
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Kosovës, kanë marrë pjesë edhe robër lufte serbë, rusë, rumunë, grekë, si dhe
shqiptarë dhe maqedonas vendës ku ka kaluar ndërtimi i hekurudhës.10
Ndërtimi i hekurudhës Gostivar-Kërçovë në atë kohë është zhvilluar në
kushte jashtëzakonisht të vështira të punëve fizike. Punëtorët që kanë punuar në
ndërtimin e hekurudhës kanë qenë pa veshmbathje, gjysmëlakuriq, pa ushqim të
mjaftueshëm, pa mbulesa mbi kokë, kanë punuar punë të rënda fizike, duke thyer
gurë për hapjen e rrugës së trenit me kazma dhe lopata, duke ndërtuar ura me lartësi
dhe gjatësi të ndryshme, në mungesë të higjienës dhe ushqimit, shpesh janë
përhapur sëmundje të ndryshme, sidomos tifoja. Ata punëtorë të cilët i kanë kapur
sëmundjet dhe ata të cilët kanë qenë të paaftë për punë fizike, në mesin e të cilëve
ka pasur edhe shumë shqiptarë, në shumë raste janë varrosur të alivanosur pa i
lëshuar shpirti, ka pasur raste kur janë shti të gjallë në mesin e kashtave të misrit
dhe i kanë djegur. Me një fjalë, të dyja anët e hekurudhës ku ka kaluar treni është i
mbushur me kufoma të punëtorëve që kanë marrë pjesë në ndërtimin e saj si robër
lufte apo me dhunë, në mesin e tyre ka edhe shumë varreza edhe të shumë
punëtorëve nga Kosova.11
Me rastin e ndërtimit të hekurudhës Gostivar-Kërçovë, disa kilometra rrugë
kalojnë nëpër fshatin Tuhin i cili terren është malor. Ndërtimi i hekurudhës nëpër
këtë fshat edhe sot te gjeneratat e tanishme ka lënë kujtime trishtuese lidhur me
kushtet dhe mundimet që kanë përjetuar ndërtuesit e hekurudhës në atë kohë, të
cilat janë përcjellë gjeneratë pas gjenerate. Disa nga ato kujtime janë përshkruar në
librin e Sadik Sadikut-Stafe në monografinë TUHINI të botuar në Kërçovë në vitin
2014, i cili për herë të parë na jep shënime modeste por shumë interesante edhe për
këtë ngjarje. Ai mes tjerash thekson se në ndërtimin e hekurudhës GostivarKërçovë që ka kaluar nëpër fshatin Tuhin, kanë marrë pjesë edhe shumë shqiptarë
edhe nga Kosova, Presheva, Bujanovci dhe Kumanova, të cilët fshatarët e Tuhinit
të gjithë i kanë quajtur kosovarë, si dhe një numër i madh i robërve të luftës nga
Greqia, me sa duket numri më i madh i këtyre robërve sipas tregimeve kanë qenë
shqiptarë çamë.12 Këtë rast më së miri e vërteton stërgjyshi i Sadik Sadikut, Sali
Sadiku Çaushi,13 i cili në mes tjerash ka theksuar, se kur është ndërtuar hekurudha,
një punëtor (rob lufte) “grek” i cili ka kërkuar ushqim, e merr dhe e fsheh në mesin
e familjes së tij, të cilin e mban mbi 6 muaj me një sakrificë shumë të madhe,
sepse, nëse hetohej nga bullgarët që dikush ka strehuar rob lufte ose u jepte ushqim,
i kanë pushkatuar në vend, si robin e luftës edhe atë që e ka strehuar apo ka dhënë
ushqim. Sali Çaushi me vetëdije rrezikon veten dhe familjen, “Grekun” e vesh me
rroba shqiptarësh të vendit, natën e ka strehuar të flejë në shtëpi, kurse ditën e ka
vendosur në mesin e kashtave të misrit të cilat i ka bërë në formë të mullarit për të
mos e vërejtur ndonjë anëtarë i komshive se në atë shtëpi ka të strehuar rob lufte.
Në këtë mënyrë familja Sadiku e trajton “grekun” për gjashtë muaj, duke e ruajtur
10
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me kujdes të veçantë. Pas këtij afati e vesh me tesha të fshatarëve dhe e përcjell
deri në fshatin Kishaf të Manastirit, gjoja për të bërë tregti. Me këtë rast, kur ndahet
Sali Çaushi nga robi i luftës, ai i thotë: “Se edhe unë jam shqiptar, por gjuhën e
flasim pak më ndryshe se ne jemi toskë” .14 Po ashtu shumë bashkëkohës të
ndërtimit të hekurudhës nga fshati Tuhin, kanë treguar së shumë të ashtuquajtur
“grekë” e kanë folur gjuhën shqipe, por ajo pasi ka qenë toskërishtja, fshatarët e
Tuhinit të cilët kanë qenë të pashkolluar kanë folur gjuhën e tyre lokale, vështirë e
kanë pasur të kuptojnë gjuhën e dialektit çamë, andaj kanë menduar se grekët po
mundohen të flasin shqip, duke mos ditur se edhe ata kanë qenë shqiptarë nga
Çamëria.15 Sipas autorit të monografisë Tuhini, në ndërtimin e hekurudhës kanë
punuar edhe fshatarët e Tuhinit herë si të obliguar, herë edhe të paguar. Vlen të
theksojmë, se shumë fshatarë të kohës, kur është ndërtuar hekurudha, fëmijëve dhe
nipërve të tyre u kanë treguar për mizoritë, torturat, mundimet e papërshkruara të
ushtrisë bullgare që i ka ushtruar ndaj robërve të luftës dhe ndaj atyre që kanë
marrë pjesë në ndërtimin e hekurudhës, qofshin ata shqiptarë nga Kosova, grekë,
çamë apo të tjerë. Ushqimi ka qenë aq e dobët saqë nuk ka mundur të quhet as
ushqim, për të përballuar punët e rënda fizike. Uria për ushqim ka qenë aq e madhe,
saqë në shumë raste kanë ngrënë edhe pemë të kalbura dhe kunguj të pazier dhe të
papjekur. Ka pasur raste që kanë ngrënë edhe rrënjë të drunjve dhe të barishteve.
Fshatarët e Tuhinit në shumë raste janë munduar me shumë sakrifica fshehurazi t’u
japin ngapak bukë ose diçka tjetër ushqimore, por ka qenë shumë rrezik i madh, për
shkak të masave të ashpra vdekjeprurëse nga regjimi bullgar, edhe pse gjatë kësaj
periudhe të Luftës së Parë Botërore ka dominuar varfëria totale në ushqim.16
Robërit e luftës nuk kanë pasur vendstrehim as ditën as natën, dhe askush nuk është
kujdesur për këtë çështje. Punëtorët e lodhur dhe të rraskapitur nga punët e rënda
fizike, pa ushqim dhe ujë të mjaftueshëm, të alivanosur nga puna, uria dhe
sëmundje të ndryshme, në shumë raste pa dhënë shpirt janë varrosur të gjallë. Sot
në fshatin Tuhin dihen disa varreza kolektive, por edhe shumë vende skaj
hekurudhës ku janë varrosur robërit e luftës të cilët i kanë mbuluar me gurë ose
duke shembur ndonjë trap përroskash. Një nga vendet e tilla ku janë varrosur
shumë kosovarë dhe të tjerë, në afërsi të hekurudhës, quhet Ura e Gurit që kalon
mbi lumin e Tuhinit, 300 metra larg nga satcioni kryesor hekurudhor i fshatit.17 Në
këtë kontekst, nipërit e gjeneratave të tanishme, sipas tregimeve të gjyshërve të tyre
iu kujtohen tregimet për vuajtjet e pjesëmarrësve të ndërtuesve të urave të
hekurudhës, siç është rasti ndërtimi të urës në afërsi të mëhallës Vesele të fshatit
Tuhin, thuhet së gjatë ndërtimit të asaj ure, më tepër ka pasur robër lufte të vdekur,
në mesin e tyre dhe shumë kosovarë se sa gurë që kanë vendosur për ndërtimin e
urës. Këto vdekje masive e dëshmon edhe sot e kësaj dite varreza kolektive e cila
gjendet në mesin e fshatit Tuhin, në afërsi të të cilit sot është ngritur një pllakë
14
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përkujtimore për dëshmorët e kombit të rënë në luftërat e shekullit XX-të. Shumë
eshtra në varrezën masive në qendër të fshatit janë zbuluar edhe gjatë vitit 194546, kur fshatarët e Tuhinit, me urdhër të pushtetit lokal të Kërçovës, kanë filluar të
ndërtojnë shtëpinë e kulturës në qendër të fshatit, me ç’ rast janë zbuluar shumë
eshtra të robërve të luftës që kanë marrë pjesë në ndërtimin e hekurudhës, në mesin
e të cilëve dhe të shumë kosovarëve. Eshtrat e zbuluara gjatë ndërtimit të shtëpisë
të kulturës, një fshatar i ndërgjegjshëm nga mëhalla Vesele e Tuhinit, Zylfi
Ahmedi, i mbledh me kujdes dhe i rivarros te Livadhi i Grusë, afër një shkëmbi, të
cilat gjenden edhe sot.
Sipas tregimeve të bashkëkohësve të cilët e kanë përjetuar ndërtimin e
hekurudhës në atë kohë, që janë përcjellë brez pas brezi, në fshtin Tuhin ka disa
varreza kolektive të asaj kohe. Njëri nga ato vende ku përmendet shpesh se ka
varrezë kolektive janë Livadhet e Ollomone, pastaj Livadhi Hajdarit Bashe, afër
vendit i quajtur Arat e Zitit Stafe, varreza kolektive te Kësolla e Djegme, skaj
rrugës kryesore në të majtë, prej te mëhalla e Stafeve për në fshatin Tuhin. Ka
edhe varreza të tjera të robërve të luftës, të cilët nga lodhja dhe uria kanë vdekur
nëpër fusha dhe male. Viktimat e tilla i kanë varrosur fshatarët e Tuhinit pa
ceremoni fetare, për mos me i ngrënë egërsirat. (Sadik Sadiku –Stafe, Tuhini.
(monografi), Kercove, 2014, fq. 170).
Në pamundësi financiare për të bërë hulumtime më të thella nëpër arkivat
bullgare, lidhur me këtë ngjarje të dhimbshme që ka përjetuar populli shqiptar, në
veçanti ai i Kosovës gjatë Luftës së Parë Botërore, jam përpjekur përmes metodës
narrative të jap disa shënime elementare për këtë temë të margjinalizuar të
historiografisë të popullit shqiptar, për të cilën deri më tani nuk është shkruar
ndonjë studim i veçantë, por as që përmendët në historinë e popullit shqiptar, e cila
ngjarje, për mendimin tim, në këtë vit jubilar, meriton t’i kushtohet një sesion i
veçantë shkencor, nga institucionet kompetente, qofshin ato në Kosovë, apo në
Maqedoni. Shpresojmë që me këto pak shënime e të dhëna me këtë rast, të ngjallin
interesimin dhe rrezatimin te studiuesit e rinj dhe institucionet kompetente
shkencore që në të ardhmen, për këtë ngjarje tragjike të bëjnë hulumtime më të
thella arkivore dhe si e tillë jo vetëm të zërë vendin meritor në historinë e popullit
shqiptar, por edhe në vendin ku kanë mbetur eshtrat e shqiptarëve nga Kosova dhe
të tjerëve, të ngrihen pllaka përkujtimore, në të cilat do të shënohen emrat e tyre.
Sipas hulumtimeve të bëra deri më tani në këtë fushë nga disa hulumtues, janë
mbledhur afër 100 emra të shqiptarëve nga Kosova që kanë ndërruar jetë në
ndërtimin e hekurudhës Gostivar – Kërçovë.
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THËNIE TË GJENIUT QË KISHTE 40 MIJË
LIBRA NË SHTËPI: MIT’HAT FRASHËRI DHE
PARADOKSET SHQIPTARE

Portreti i babait të tij, rilindësit Abdyl Frashëri, varej në muret e shkollave në
Shqipëri, ndërsa ai, i biri, konsiderohej armik i popullit gjatë komunizmit.
Historia e Mit’hat Frashërit, i njohur më tepër me pseudonimin e tij Lumo
Skëndo, është një nga paradokset e shumta të shoqërisë shqiptare gjatë regjimit
komunist.
I detyruar të largohet nga Shqipëria në vitin 1944, si kundërshtar i Partisë
Komuniste, vdiq në 3 tetor të vitit 1949 në New York të Amerikës. Gjatë gjithë
periudhës së regjimit komunist, veprimtaria dhe jeta e tij u la në harresë të plotë.
Kreu i Kongresit të Manastirit, ministër në Qeverinë e Ismail Qemalit, ministër
Fuqiplotë i Republikës së Shqipërisë në vitet 1923.1925 në Athinë, e më pas një
nga themeluesit e Partisë Nacionaliste, nuk u bë pjesë e asnjë kurikule shkollore në
Shqipëri.
Por, ai njihet edhe si një nga njerëzit që kishte një nga bibliotekat më të mëdha.
Mbas çlirimit të Shqipërisë u vendos sekuestro mbi pasurinë e Mit’hat Bej
Frashërit. Një nga objektet e sekuestruara ishte edhe biblioteka personale e tij. Sot,
rreth 40 mijë vëllime të kësaj biblioteke ruhen (dhe janë pjesë) e Bibliotekës
Kombëtare të Shqipërisë.
Më poshtë mund të lexoni pesëdhjetë thënie të këtij shqiptari me vlera të
mëdha.
1. Shqiptari prej natyre është kotësidashës, plot vanitet dhe egoizëm. Nuk i
pëlqen kurrë të shohë dhe të njohë fajin dhe të metën e tij: i pëlqen kurdoherë të
ngarkojë një tjetër.
2. Themelin e diturisë dhe të atdhetarisë e përbën gjuha shqipe.
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3. Nuk mund të punojmë për vendin tonë, po nuk patëm një dashuri për çdo cep
të Shqipërisë.
4. Liria është që të mos të trazojë njeri ty dhe ti të mos të trazosh të tjerët.
5. Cili duhet të jetë ideali ynë? Duhet të jetë madhëria dhe nderi i shqiptarit,
njësia dhe bashkimi i kombit, lumturia dhe përparimi i përgjithshëm.
6. Shqiptarët, megjithëse në pjesën më të madhe myslimanë, nuk e kanë
konsideruar veten kurrë turq. Në të kundërtën, ata kishin një nocion të qartë për
individualitetin e tyre dhe një hendek i thellë i pengonte ata të ngatërroheshin me
racën
e
pushtuesve.
7. Kur merr një detyrë, ki disiplinë e durim. Shqiptarin e ka prishur mungesa e
disiplinës dhe zjarri i padurimit
8. Shqiptarin e ka prishur mosbindja dhe jo bindja. Nis ti më parë të japësh
shembullin e bindjes jo të verbër.
9. Hiqe veten si pak të mençur dhe kap të ditur. Mendjemadhësia na ka
çmendur gjer më sot.
10. Mos u hidhëro po të shkojë tjetri para, edhe pse nuk ndenj dot në krye. Zilia
na ka lënë të panderuar.
11. Është i lumtur ai që di dhe mund të punojë, që di dhe mund të bëjë edhe të
tjerët të punojnë.
12. Që ta zgjojmë frymën e iniciativës, duhet të pushojmë së shpresuari gjë prej
qeverisë.
13. Disa njerëz nuk e duan bisedimin, po u pëlqen vetëfjalimi (monologu): ata
këmbëngulin në idetë e tyre dhe marrin vrapin mbi tezën që u pëlqen. Në gjuhen
frënge ka një shprehje të bukur për të tillët: “U pëlqen të dëgjojnë veten e tyre”.
14. Bisedimi është një dëfrim shpirti dhe mendjeje, që ndien njeriu duke rrëfyer
mendimin e tij dhe duke dëgjuar të tjerët, me pak dëshirë, me çelje zemre, mbase,
nga njëherë edhe me pak diplomatëri, si lodra e shahut.
15. Pak njerëz dinë dhe ndjejnë shijen e bisedimit, për të cilin duhet më parë të
jemi tolerantë, pa këmbëngulje, të matur dhe pa inat.
16. Fatkeqësi e njerëzisë vjen nga mungimi i vullnetit. Ai ndalon
perfeksionimin moral dhe s’na lë të korrigjojmë të metat tona…
17. Duhet të kemi kurajo të themi të vërtetën, të bardhës t’i themi të bardhë dhe
të zezës të zezë.
18. Është një virtyt i madh të duam të jemi, ashtu si duam, të dukemi ose të
rrëfehemi ashtu si jemi.
19. Ena kallajiset së brendshmi.
20. Miqësia s’bëhet kurdoherë me të ngjarë dhe me simpati të karakterit; shumë
herë bëhet me të ditur të bëjmë lëshime për mikun, të dimë ta duam ashtu si është,
me të mirat dhe të ligat e tij.
21. Të endurit matet me kut, lëndët me okë dhe koha me ngjarje.
22. Që të mund njeriu të jetë kurdoherë i ndershëm, të mbajë kundër çdo
ngjarjeje dhe rënieje ndershmërinë dhe integritetin e tij, duhet ta marrë në sy që të
mund të rrijë një ditë me këpucë të vjetruara dhe hajë bukë e djathë.
23. Çdo njeri që është në mizerje, s’është padyshim kurdoherë i ndershëm, po
ai që s’duron dot mizerjen dhe privacionin, s’mund që të mbajë ndershmërinë e tij.
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24. Mos e qorto dhe mos e shaj shqiptarin për fajin që ka bërë, se ajo është
mënyra më e fortë që ta bësh të këmbëngulë në atë faj. Merre me të mirë dhe shiko
ta bindësh, pa pasur as pamjen e të dhënit këshillë.
25. Shqiptari, duke mos qenë i mësuar me jetë politike, dua të them, duke mos
pasur gjer më sot shtet, qeveri dhe independencë, s’ka kuptuar dot akoma barrën,
detyrat dhe përgjegjësitë që rrjedhin nga një jetë indipendente.
26. Çdo përparim vjen nga idetë e përparuara, nga idetë e reja.
27. Ka natyra të frikshme, të dobëta, që tremben prej realitetit dhe pëlqejnë
krimbin e dyshimit. Janë si ata që duan më mirë t’u dhëmbë gjithnjë dhëmballa, se
sa ta durojnë një herë dhembjen e të qiturit.
28. Entuziazmi, besimi i plotë te mendimi, dëshira dhe inspirimi i minutës,
padyshim na shtie shumë herë në faje dhe gabime.
29. Mësoni të kurseni kohën, mësoni mirë përdorimin e kësaj gjejë të vlefshme
që i thonë kohë… Harrojmë se ditët tona janë të matura dhe se gërshëra e shtrigës
kohë është gjithnjë gati të presë fillin e gjëllimit…
30. Mbrëmjeve, pa fjetur, shiko hesap e vështro ç’ke bërë ditën dhe, në qoftë se
të ka ardhur një mendim i ri, në qoftë se ke ndjerë një gjë të re, mos e këqyr si të
humbur atë ditë: je me fitim.
31. Partizanët e barazimit s’duan kurrë që i poshtmi të ngrihet sa i larti, po i
larti të unjet sa më poshtë. Rrafshimi ndër ta do me thënë prishje dhe rrëzim.
Prandaj vjen fatkeqësia.
32. Gruaja na robëron me dobësitë dhe jo me vullnetin e saj. Sa më pak Fuqi të
duket se ka gruaja, aq më tepër sipëri ka mbi ne.
33. Patrikularizma, lokalizma dhe ekskluzivizma tek shqiptari rrëfehen me atë
mani që ka secilido të marrë emrin e fshatit ose të qytetit si emër familjeje. Kur
piqen dy shqiptarë, pas gëzimit të parë, pyetja esenciale është: nga të kemi zotëri?
34. Shumë herë ideali për shqiptarin është të qenët i zoti, me çdo mënyrë që të
jetë .Pa dyshim, duke pasur horizontin të ngushtë, nuk mund të kërkojë veç
sukseset e lehta.
35. Fatkeqësi që njeriu ka pak ambicie dhe shumë kotësi.
36. Njerëzit që s’gjejnë mjaft interes tek vetja e tyre, merren me punët e botës.
37. Feja, mëmëdheu, prona. Por, jo vetëm mëmëdheu, edhe feja vetë prej
frymës së pronës rrjedhin.
38. Fjalët dhe frazat janë kufoma pa jetë: Stili u jep shpirt. Ky shpirt që vëmë
në stil, është uni.
39. Vetëm një proverb të mirë di: “Trimi i mirë me shokë shumë”. Po,r kur
mendoj fjalën e Ali Pashës: dy shqiptarë janë shumë! Atëherë kam dëshirë ta kthej
proverbin: “Trimi i mirë me shokë… pak!”
40. Gjithë fatkeqësia vjen kur njeriu kërkon të rrojë pa fituar, të fitojë pa
punuar, të punojë pa u lodhur.
41. Dhembja më e madhe është pikëllimi i brendshëm, jo ai qe rrëfehet.
42. Shpeshherë zemërimi ynë vjen jo se kemi të drejtë, po se kemi faj dhe na
vjen ligsht që na e shohin të tjerët.
43. Njeriu ka nevojë për dashuri: të dojë dhe të duhet.
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44. Komunizma është një sëmundje e tmerruar, si tërbimi i qenve dhe i ujqërve,
është një kolerë që nuk shkatërron vetëm trupin, por dhe më tepër akoma, zemrën
dhe shpirtin e njeriut.
45. Patriotizma është një egoizëm. Ajo ndjenjë na shtyn të kërkojmë madhërinë
dhe nderin e kombit, se tek ajo madhëri e tek ai nder do të gjejmë ne vetë
madhërinë, lumturinë dhe nderin e secilit.
46. Njerëzit e një kombi janë solitarë. E mira dhe lumturia jote, janë dhe të
miat. Fatkeqësia jote është dhe për mua. Nderi yt më nderon edhe mua dhe turpi yt
më nxin edhe faqen time.
47. Shpëtimi i Shqipërisë do të vijë me anë të vetes tonë.
48. Gjithë vlefta, gjithë fuqia, gjithë virtyti në këtë botë është, puna.
49. Shqiptari ikën jashtë Atdheut me lehtësi, jo se ai emigron, po ai shkon të
kërkojë fatin gjetiu dhe është mbase ky eksod që pengon vendlindjen e tij që të
kultivohet më mirë.
50. Në punë kije për lavdi të jesh shërbestar. Ji i lumtur kur bën një send të
dobishëm, pa le të mos e dijë bota.
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MONOGRAFIA GJERGJ FISHTA – GJUHA DHE STILI –
STUDIM TËRËSOR GJUHËSOR-STILISTIK
(Shefkije Islamaj: Gjergj Fishta. Gjuha dhe stili Libri i parë 528; Libri i dytë 596
faqe)
I. Autorja e monografisë Gjergj Fishta (Gjuha dhe stili), prof. dr. Shefkije
Islamaj, duhet përgëzuar e duhet përshëndetur për guximin shkencor që ka
ndërmarrë e ka përballuar me sukses një projekt të tillë të gjerë, problemor, të
vështirë, e kompleks. Por ajo e ka sprovuar veten në këtë lloj studimi me
monografinë e suksesshme Gjuha e Jakov Xoxës dhe ka mundur të krijojë një
përvojë të vetën për analizën gjuhësore-stilistike, që e ka sjellë këtu më të pasur e
në një shkallë më të lartë për veprën e një autori po aq të gjerë në krijimtari, veçse i
një kohe tjetër dhe tani në poezi. Kush merret me studime të tilla monografike, e di
se sa punë e madhe, disavjeçare dhe e mundimshme i është dashur asaj për të vjelë
shterueshëm lëndën e nevojshme për studim nga një vepër aq e vëllimshme dhe e
larmishme si krijimtaria poetike e Gjergj Fishtës, për përzgjedhjen, klasifikimin,
sistemimin, argumentimin, trajtimin e saj e nxjerrjen e përfundimeve, si edhe për
strukturimin e një sistemi thuajse të plotë çështjesh gjuhësore, stilistiko-poetike e
estetike.
Në vlerësimin e fakteve gjuhësore, në përshkrimin e analizën e tyre në gjerësi
(fushat, veçantitë) e në thellësi (masa e interpretimit), në mbështetjen teorikoshkencore, ajo ka mundur të mbajë baraspeshën aq të domosdoshme për një gjykim
“të ftohtë” të gjuhës e të stilit të Fishtës dhe të personalitetit të tij, pa u rrëmbyer
nga paragjykime, ndjeshmëri e shije vetjake. Që në krye ka shtruar para nesh
shqetësimin: Si ta vlerësojmë objektivisht Fishtën?, dhe mendoj se me qëndrim
objektiv ka mundur të na japë gjuhën e stilin e vërtetë të Fishtës, por edhe dritëhijet e personalitetit të tij politiko-social e kulturor. Ballazi autorja shtron edhe
pyetje të tjera “delikate”, pa iu shmangur kundërshtimeve, si: Përse Fishta nuk
lexohet sot?, Si ta lexojmë Fishtën sot?, Përse ka gjykime kontradiktore, madje të
skajshme, në studimet e sotme për Fishtën? etj. Kështu ka mundur të kapërcejë
rrjedhojat nga shpërfillja, gjykimi i anshëm ose lënia në hije e veprës së Fishtës,
nga mungesa e studimeve të plota e të hapëta të krijimtarisë së tij letrare, sidomos
të fushës semantike, stilistike e tekstologjike, nga cenimi i produktit të tij artistik
prej botuesve e redaktorëve etj., të cilat më tej mund të sheshohen më mirë, na
siguron autorja, me metoda filologjike studimi dhe me zbatimin e teknologjisë
informatike. Ajo ka mundur gjithashtu të ngrihet njësoj si mbi gjykimet
keqdashëse, edhe mbi ato lajkatare për Fishtën e veprën e tij. Siguria për
origjinalitetin e drejtësinë e gjykimit shkencor të veprës së një autori është kushti i
parë për besueshmërinë e studimit.
Boshti qendror i monografisë është studimi i ligjërimit dhe i stilit në veprat e
Fishtës, në lidhje të ngushtë e ndërkëmbime funksionale ndërmje tyre. Përmbajtja
shkencore e monografisë me lehtësinë e të kuptuarit në lexim, e bëjnë atë të
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përshtatshme e të dobishme jo vetëm për komunitetin e studiuesve fishtjanë, por
edhe për lexues të tjerë më gjerë, për studentë e shkollarë etj. Edhe pse është shumë
e vështirë të jeshë tërësisht origjinal në studimin e krijimtarisë së Fishtës (vetë
autorja pohon, se “të studiosh gjuhën e Fishtës dhe të synosh ta rrokësh atë nga të
gjitha anët, është një punë shumë e vështirë, për të mos thënë e pamundur ... në
suazat e një studimi”), ajo, duke shfrytëzuar një literaturë të pasur shkencore, që i
kalon 260 tituj prej autorësh shqiptarë e të huaj, ka ndërtuar një sistem të vetin
teorik, duke krijuar madje edhe koncepte, kategori e klasifikime vetjake, si:
”analizë tekstesh me grumbullim (akumulim) të elementeve a të njësive gjuhësore
në pozicion të njëjtë sintaksor”, “thurje leksikore”, “stolisje stilistike”, “dendësim
dialogu”,
“qendër
strukturore”,
“idiostil”,
“copëzimi
i
fjalive”,
“leksikostilistika”, ”ekspresemë”, “detajezim dhe tepri” etj. Objektiviteti
shkencor, plotnia problemore, argumentimi i mjaftueshëm, dëshmimi me shembuj
të shumtë, arsyetimi logjik, shija artistike etj., që shprehen në një ligjërim shkencor
të thjeshtë, të qartë, të larmishëm, të pasur e të përpiktë, arrijnë të na japin vizionin
e plotë, të besueshëm e magjepsës të Fishtës e të veprës së tij letrare. Analiza
shumë e imët e fakteve gjuhësore nën kërkesat stilistiko-letrare, bëhet në dy
drejtime: interpretim i fakteve gjuhësore nga çdo nënsistem i gjuhës dhe zbulim i të
gjitha vlerave e funksioneve të tyre, që përbëjnë veçantitë e shprehjes komunikative
dhe ekspresive të ligjërimit fishtjan. Shprehja e këtyre vlerave, edhe pse e detyruar
nga gjinia shkencore e monografisë që të jetë e mbushur me terma specialë e me
formula tipike për stilin shkencor, edhe pse vetë autorja përdor mjaft neologjizma
(përveçohet, përdallohet, përkalues, tejvendues, ekspresemë, i përshtrirë, gojorësi,
fatik, pasvjen, emërvende, fjalëpërshtatje, përkalim etj.), nuk bëhet pengesë për të
rrokur me lehtësi përmbajtjen e studimit.
II. Në metodologjinë e studimit zotëron përshkrimi. Duke njohur mirë e duke
përvetuar të dhënat e studimeve të deritashme për Fishtën, autorja përshkruan
njësitë gjuhësore të të gjitha rrafsheve siç dalin e siç përdoren stilistikisht në veprën
poetike të Fishtës. Edhe në analizë të fakteve ruan baraspeshën ndërmjet formës e
përmbajtjes, ndërmjet vlerës e përdorimit, ndërmjet mjeteve të shprehjes gjuhësoreestetike, poetiko-artistike dhe përmbajtjes epike, tradicionale shqiptare, patriotike
etj. Autorja e monografisë edhe te titulli Lahuta e Malcis gjen këngën për botën
malësore të kohës së Fishtës dhe veprën e sheh kështu si “një histori e përgjithshme
e popullit”.
Në themel të monografisë autorja vë aspektin gjuhësor të veprës së Fishtës, por
ajo zgjerohet e pasurohet me analiza për përmbajtjen, për lidhjet me kohën, për
historinë e traditën popullore, për poetikën, për jehonën që pati dhe për vlerat e
sotme. Kështu studimi rrjedh nga fakti te përshkrimi, analiza, argumenti e deri te
përfundimi. Autorja nuk mjaftohet me sjelljen e shembujve të shumtë nga Fishta,
por shtjellon edhe veçoritë e tyre formale, semantike dhe shprehëse-estetike,
përshkruan e komenton funksionin e fjalëve të veçanta sipas paradigmave
leksikore, duke zbuluar forcën e tyre të brendshme për ndërtimin e metaforave, për
lidhje sintagmatike funksionale, përse dhe si i përdor poeti, cilat janë veçoritë e
vendit që zënë mjetet e shprehjes gjuhësore në veprën e Fishtës, çfarë sjellin ato
nga burimi popullor dhe si i pasuron më tej vetë poeti etj., për të mbërritur
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natyrshëm në përfundimin se “këtej del shumështresëzimi, pasuria e plotësia e
gjuhës dhe e shprehjes së Fishtës”. Ajo përpiqet kështu t’i qëndrojë sa më afër e sa
më besnike poetit tonë. Krahasimi kryesor dhe i qenësishëm është: vepra poetike e
Fishtës dhe epika popullore ose folklori në përgjithësi a tradita popullore gojore,
kurse në rrafsh të përgjithshëm: mjetet gjuhësore të shprehjes dhe rrafshi stilistik.
Autorja e monografisë, prof. dr. Shefkije Islamaj, ka ecur në një rrugë të
vështirë analize, në kushtet e mungesës së një studimi të mirëfilltë, të posaçëm e të
plotë për gjuhën e stilin e Fishtës, në rrafshin gjuhësor-historik ose edhe thjesht
gjuhësor, si edhe e studimeve teorike metodologjike për ligjërimin poetik. Por, siç
pohon autorja, lidhja e pavarur [nga pozitivizmi, biografizmi e rrethanat e
kushtëzuara shoqërore] vepër – shkrimtar – lexues këtu ka rëndësi parësore, sepse
“vepra nuk është sistem abstrakt i shenjave në modelin strukturalist, por substancë
e gjallë që formulohet nga ana e autorit si edhe e lexuesit si faktor i gjallë veprues i
komunikimit letrar”. Parime të tilla metodologjike autorja e monografisë i mbështet
mirë në një sistem teorik gjuhësor dhe estetik të përshtatur për natyrën e veprave
poetike e posaçërisht për veprën poetike të Fishtës. Kështu analizave gjuhësoreletrare u vihet një bazë teorike e shëndoshë, duke ndërtuar sistemin e plotë të
koncepteve themelore të këtyre fushave, koncepte bashkëkohore, disa të
përpunuara edhe nga autorë të tjerë, por të rivlerësuara dhe të pasuruara nga vetë
aurorja e monografisë. Kështu kombinohet në studim metoda filologjike me
metodën estetike, pa përballje me gjuhën letrare të sotme, por duke e parë
ligjërimin poetik të Fishtës më vete e për vetvete. Përqendrimi i vëmendjes te
semantika gjuhësore e stilistike e mjeteve të shprehjes të të gjitha rrafsheve të
gjuhës ka hapur mundësi për analiza depërtuese në tekstin poetik dhe lehtëson
nxjerrjen e vlerave gjuhësore-poetike të njësive në analizë sipas pjesëve të
ligjëratës (f.v “Folja i jep ngjyrë gjithë tekstit të tij artistik”). Edhe zgjedhja e
teorisë së receptimit e pranimi i konceptit të “veprës së hapur” për studimin e
gjuhës së shkrimtaritr më duket drejt, sepse, në fund të fundit, shkalla e mënyra e
receptimit të veprës është sprovë e masë e vlerave të saj.
III. Monografia ndahet në dy libra me gjashtë pjesë a kapituj të gjerë. Pas një
Hyrjeje, ku hidhen idetë kryesore që do të trajtohen më tej në monografi dhe
parashtrohet sistemi teorik mbi të cilin do të mbështetet studimi, vijnë pjesët për
analizat e drejtpërdrejta të gjuhës e të stilit të Fishtës, të radhitura sipas rendit të
kategorive të mjeteve gjuhësore.
Në pjesën Fonetika stilistike trajtohen modifikimet për motive artistike,
kryesisht lënda me burim nga areali i Malësisë së Madhe. Autorja dëshmon se si
Fishta sjell këtu fonetikë, morfologji, sintaksë e leksematikë të veçantë stilistike,
bukuri e pastërti të gjuhës popullore më shumë se çdo shkrimtar tjetër. Këtu
studiohen tipat e llojet e modifikimeve dhe funksionet e tyre stilistike, analizohen
tipat e modifikimeve fonologjike (zgjerues, rrëgjues, zëvendësues, përkalues,
tejvendues), tipat e modifikimeve fonologjike në kategoritë leksiko-gramatikore
(emra, folje, mbiemra, përemra, numërorë, ndajfolje, parafjalë, lidhëza, pjesëza,
pasthirrma), modifikimet fonologjike sipas funksionit (stilistike, metriko-ritmike,
eufonike), përsëritjet tingullore si bartëse të informacineve estetike, në lidhje
semantike-leksikore (sinonimi, antonimia) etj., - të gjitha të dëshmuara me shumë
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shembuj nga vepra poetike e Fishtës, me shpjegime përse ndodhin këto
modifikime, sa të shpeshta janë etj.
Në pjesën Morfologjia stilistike studiohen funksionet leksiko-semantike e
stilistiko-letrare të përdorimit të kategorive leksiko-gramatikore në krijimtarinë
poetike të Fishtës (emri, mbiemri, përemri, numërori, folja, ndajfolja, pasthirrmat)
dhe kategoritë gramatikore për secilën pjesë të ligjëratës (rasa, shquarsia e
pashquarsia, numri, gjinia për emrat; llojet e përemrave; mënyra, koha, veta etj. për
foljet) etj. Përveç përshkrimit e dëshmimit me shembuj të shumtë, jepen vlerat e
përdorimeve specifike, si dyfishimi e përsëritja, denduria e përdorimit, konteksti e
tejvendosjet, funksioni narrativ, tingullimitimet, lokucionet funksionale stilistike,
veçoritë e shqipes (për habitoren e dëshiroren) dhe të dialektit (për përcjelloren,
urdhëroren, paskajoren e pjesoren, mohorja), mënyrat proverbiale etj.
Në pjesën Sintaksa stilistike veçohen si specifike ngjeshja e madhe e lidhjeve
semantike-strukturore, lidhja e ngushtë e ritmi i rregullt i strukturave të caktuara
poetike, përfundimi informativ i tekstit poetik, tejngopja informative e
tejkonsumimi i njësive gjuhësore, roli i sintaksës në lidhjen e gjuhës me ritmin, roli
semantik e stilistik i intonacionit dhe i përmbysjes së rendit të fjalëve, periudha
lidhëzore e palidhëzore, mjetet sintaksore në ndërtimet kundërvënëse (strukturat
antonimike), përsëritja dhe anasjella në frazë, paralelizmi dhe semantika /
sinonimia / antonimia / kuptimet tematike / stilistika, grumbullimi (i emrave, i
mbiemrave, i foljeve, i ndajfoljeve), tejkonsumimi i mbiemrit, parafraza si figurë
artistike, paradoksi, shkallëzimi, thurja leksikore, shprehjet proverbiale,
frazeologjia, ndërtimet krahinore, narracioni etj. Kjo gjerësi problemore shpreh
qartë shumësinë e mjeteve, të mënyrave dhe të mjeshtërisë artistike të Fishtës, siç e
dëshmojnë edhe shembujt e shumtë nga vepra e tij letrare, e cila i ka dhënë dorë
autores së monografisë të ketë gjithashtu një fushë të gjerë për analizë shkencore,
në disa raste edhe nëpërmjet krijimit të koncepteve vetjake, që udhëheqin këtë
analizë.
Në pjesën Leksikostilistika vend i veçantë i është dhënë analizës e përshkrimit
të shprehësisë leksikore në veprën poetike të Fishtës nëpërmjet mjeteve të leksikut
(i karakterizuar ”i pasur e popullor”): fjalë, frazeologji e kuptime. Autorja e
monografisë dëshmon se leksiku i pasur vjen edhe me semantikë leksikore shumë
të gjerë (polisemi) dhe me poetizim e ngjyrim të lartë estetik të fjalëve. Sinonimia,
antonimia, fjalët kyç (“çelës”), fushat konceptore, fushat leksikore e fushat
semantike, thirrmorët e onomatopetë, shtresat leksikore (e vjetruar, neologjike,
krahinore, fetare, orientalizmat, sllavizmat, neolatinizmat, fjalëformimet),
frazeologjia, përsëritjet e fjalëve, korpuset e plota të emrave të përveçëm
(patronime, toponime etj. vendëse e të huaja), kuptimet e figurshme etj., thuajse
përshkruajnë tërësisht fjalorin e veçantë të veprës letrare të Fishtës, duke nxjerrë jo
vetëm sa i pasur është ligjërimi i tij me këto mjete, por edhe sa i larmishëm e
mjeshtëror është përdorimi i tyre në përshtatje të plotë me përmbajtjen, me frymën
e me gjininë letrare të krijimtarisë së tij. Meritë e autores së monografisë është që
këto veçanti ka arritur t’i dallojë e t’i ndriçojë qartë e bindshëm.
Në pjesën e fundit Përfundime (në shqip dhe në anglisht) jepen 15
përgjithësime të përmbledhuara për autorin, gjuhën e stilin e tij, që vijnë nga
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përgjithësimet e analizave në pjesët e veçanta të monografisë. Duke ia lënë lexuesit
të njihet me këto përfundime, dëshiroj të sjell këtu disa vlerësime të autores së
monografisë për Fishtën e veprën e tij, që kanë gjithashtu natyrë përfundimesh, por
zbulojnë edhe më mirë personalitetin e poetit e madhështinë e veprës së tij nga ana
gjuhësore. Unë po i sjell këtu për të nderë përpara lexuesit, bashkë me gjithë
monografinë, arritjet më të spikatura shkencore në monografi, të cilat ia ngrenë
cilësinë asaj dhe e bëjnë të padyshimtë nevojën e botimit integral.
IV. Cilësia më kryesore e monografisë është sa zbulohen aty vlerat gjuhësorestilistike të ligjërimit fishtjan, sa i dëshmon dhe si i interpreton ato autorja. Mund të
them se pasqyra e këtyre vlerave në monografi del maksimalisht e plotë, objektive,
e argumentuar shkencërisht dhe bindëse. Objektiviteti më domethënës është
qëndrimi i hapur, pa anësi e pa rezerva, ndaj fashave të errëta të jetës politike e
sociale të Fishtës sidomos gjatë periudhës fashiste.
Kur përfundon leximin e vëmendshëm të kësaj monografie të është krijuar
tashmë një vizion i plotë e i qartë për Fishtën dhe për veprën e tij poetike; veç
kësaj, ke marrë kënaqësinë estetike e ndjeshmërinë artistike, që jep vetë vepra
letrare e Fishtës. I cilësuar si shkrimtar “dytematik” (atdheu dhe feja), ai shkruan
për popullin e vet historinë epike të shqiptarëve, himnizon virtytet e shqiptarëve.
Me plot dhunti për rrëfim epik, me ndjeshmëri të lartë poetiko-lirike, dramaturg e
satirik i mprehtë, ai zbulohet si kultivues shumëgjinish letrare.
Përfundimi më i përgjithshën i autores së monografisë se “Gjuha e Fishtës
është gegërishtja veriperëndimore, me veçori të mbarë gegërishtes ... Gjuha e
Fishtës është shkodranishtja e kohës”, mbështetet nëpërmjet 22 dukurive fonetike
(hundorësia, dyfishimi i zanoreve etj.), 15 dukurive morfologjike (shumësi i disa
emrave mashkullorë me mbaresën –a, emërzimi i mbiemrave prejfoljorë etj.) dhe
afër 40 modeleve strukturash sintaksore, pastaj me të dhëna nga leksiku,
frazeologjia, semantika, fjalëformimi etj., disa prej të cilave e lidhin Fishtën me
autorët tanë të vjetër përmes ligjërimit të ruajtur krahinor.
Gjerg Fisha, ky “krijues i kultit të gjuhës, i lidhjes së saj me rrënjët”, ky
mjeshtër i rrallë për zbulimin e magjisë së fjalës dhe për përdorimin me të gjithë
potencialin e saj, duhet të lexohet edhe për gjuhën e tij shumë të pasur, sidomos për
poetikën e krijimtarisë letrare.
Në monografi autorja zbulon parimet e formësimit poetik veçmas në veprën
kryesore të Fishtës Lahuta e Malcis, të cilën e quan “himn të traditës vetjake
shqiptare”. Edhe “improvizimin poetik fishtjan” e sheh të ardhur nga burimi i
kulluar i traditës popullore. Megjithatë, prania e madhe e varianteve strukturore dhe
e larmisë së ndërtimeve te Lahuta janë të tjera nga ato të këngëtarit anonim, të
nxitura nga kërkesa stilistike, shprehëse, estetike e ritmike të poetit tonë. Fishta jo
vetëm ka përzgjedhur me shije, në rrafshin gjuhësor, nga tradita popullore, por
edhe ka krijuar me aftësi prej gjuhëtari e poeti njëherazi dhe me ndjeshmëri estetike
të një shpirti artistik. Autorja e monografisë na tregon se si Fishta, nëpërmjet këtyre
mjeteve gjuhësore të shprehjes, zbulon vlerat historike e etno-kulturore të
shqiptarëve, veçoritë e jetës, të moralit, të mendësisë e të psikologjisë popullore,
doket e zakonet e trashëguara brez pas brezi, kodet e lashta gjenetike tradicionale
etj. Këtej vjen edhe vlera informuese e edukuese e veprës, jo vetëm si përmbajtje
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jetësore, por edhe si formë gjuhësore. Edhe te vetë mjetet gjuhësore të shprehjes që
përdor Fishta, zbulohen shumë vlera shenjuese, informuese, konceptore,
konotative, shprehëse, emocionuese, estetike, poetike, stilistike, ligjërimore,
sistemore, historiko-tradicionale, të fushës e të shtresës gjuhësore, të hapësirës së
përdorimit etj. Pra, edhe vetë gjuha e Fishtës ndikon për përvetimin e pasurisë së
shqipes shkencërisht e estetikisht.
Trajtimi i stilistikës gjuhësore të Fishtës përbën, sipas meje, arritjen më të
rendësishme, më interesante dhe më origjinale në monografi. Dhe kjo vjen nga vetë
lënda poetike e Fishtës. “Intensifikimet” logjike e emocionuese të shprehjes poetike
te Gjergj Fishta, siç e cilëson autorja e monografisë, sendërtohen me mjete
gjuhësore nga të gjitha rrafshet e këtyre mjeteve gjuhësore, - fonetik, morfologjik,
sintaksor, leksikor, fjalëformues, frazeologjik, semantik, - të dëshmuara gjerë me
stilema të përftuara me këto mjete në krijimet e Fishtës. Ato përbëjnë edhe tharmin
poetik vetjak të krijimtarisë së tij. Autorja mbërrin deri te pranimi i një “gramatike
stilistike” fishtjane, së cilës i kushtohet një vend i gjerë në monografi. Për autoren e
monografisë “gramatika poetike” e Fishtës zë vendin e gramatikës normativ,
kuptohet në sistemin gjuhësor të Fishtës, sepse ai është edhe përpunues i zellshëm i
gegërishtes, pasurues i pakufi e krijues dorëmbarë në gjuhë. Edhe fjalori i nxjerrë
në mënyrë elektronike tregon se sa shumë mjete gjuhësore e variante fonetike,
leksikore, fjalëformuese etj. ka vënë Gjergj Fishta në punë për arsye stilistike.
Vepra letrare e Fishtës, kjo “histori” e gjuhës shqipe në sinkroni e diakroni,
strukturohet sipas boshtit organizues përmbajtje - gjuhë – art. Autorja analizon në
monografi, shterueshëm e të dëshmuar me shembuj të shumtë, ç’mori Fishta nga
ligjërimi popullor, veçanërisht nga letërsia gore popullore: frymën e shpirtin
popullor të shprehur përmes gjuhës; mënyrën e organizimit të strukturave; leksik e
frazeologji popullore, por edhe mjaft huazime, kryesisht orientale; struktura
sintaksore popullore; ndërthurjen e ligjëratës së drejtë e të zhdrejtë; klishetë e
formulat gjuhësore poetike; formësimet tingullore e lëvizjet në nivelin e fjalës;
dendurinë e përdorimit të formave foljore në të kryerën e thjeshtë, në të tashmen
historike, në habitore pa ngarkesë habie; thirrmorin; mbiemra zbukurues e cilësorë
të tjerë; diminutivët e hipokoristikët; toponiminë e papërveçme; vargjet sinonimike
e çiftet antonimike; format enklitike; përshëndetjet, urimet e mallkimet; fjalët e urta
e proverbat; pleonazmat e aforizmat; gjedhet e figurshmërisë popullore me
krahasim, metaforë, hiperbole, epitet etj.; përsëritjen e fjalëve e të frazave në vargje
me funksion përforcues; enumeracionin e shkallëzuar, ngjitës e zbritës; anasjellën
në shprehje; përshkrimin konkret; mjete prozodike popullore (vargëzimin, metrin,
rimën e tonin) etj.
Me një shprehje të bukur, autorja e monogarfisë pohon që “Gjuha është një
tjetër dashuri e madhe e poetit ... Ana më e fortë e gjuhës së Fishtës është leksiku,
por jo kryesorja. Kryesorja është mënyra e përdorimit të tij, ... cilësia e shprehjes
gjuhësore”, e organizimit gjuhësor. Në këtë aspekt, ai vërtet “ka pushtet mbi
gjuhën”.
Por, me të drejtë, në mënyrë të përligjur e të paanshme, në monografi shënohen
e interpretohen edhe dobësi të ligjërimit të Fishtës, disa prej të cilave janë vënë në
dukje edhe nga studiues të tjerë të veprës së tij: Fishta herë-herë ka thurur vargje
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dhe i ka botuar pa i latuar mirë; ndonjëherë duket tepër krahinorist; lëkundje ka
edhe në disponimin e tij krijues: ndihet më shumë fetar sesa i lejohet një shkrimtari
kombëtar, madje ndodh të shfaqet edhe ca ”inatçor” më shumë sesa i lejohet një
shkrimtari të madh; ka relativisht mjaft krijime me vlerë të paktë artistike, të
rënduara me moralizime, retorikë e formula deklamative; ka, edhe brenda strofash,
përsëritje mendimesh, idesh, pra edhe mjetesh gjuhësore e stilistike, deri në
proliksitet, pa funksione informuese a stilistike; përgjithësisht Fishta nuk arriti deri
te një standard gjuhësor kombëtar, madje edhe te një standard i përkryer brenda
veprës së tij, pavarësisht bazës dialektore; ai nuk u kujdes shumë për drejtshkrimin
e vet, ka mjaft lëkundje e mungesë sistemësie, jo për arsye prozodike (në
monografi shënohen mbi 15 lëkundje vetëm në dukuri fonetike e morfologjike
dalluese krahimore) etj. Prandaj autorja e monografisë e përmbyll mendimin që
disa krijime të Fishtës nuk kanë mundur dhe as nuk do të mund t’i bëjnë ballë
kohës, edhe për një arsye tjetër, - për arsye të mungesës së vlerës artistike.
V. Është e natyrshme që në një monografi dy vëllimshme (1124 faqe) për një
personalitet madhor si Fishta dhe me gjykime vetjake nga përvoja shkencore e
qëndrime subjektive, të gjenden edhe çështje, për të cilat mund të bëhen vërejtje e
të jepen mendime për vlerësime të tjera, për zgjidhje ndryshe a për t’u ndrequr,
nëse është e mundur dhe e pranueshme nga autorja me rastin e ribotimit të saj.
Monografia Gjergj Fishta - Gjuha dhe stili e prof. dr. Shefkije Islamaj, do të
pasurojë bibliografinë e studimeve gjuhësore për veprën e Gjergj Fishtës e, më
gjerë, bibliografinë e studimeve gjuhësore për autorë të shquar të letërsisë sonë,
duke krijuar kështu edhe një gjedhe me sistemin, strukturën e metodologjinë e vetë
studimit, sepse monografia është e arrirë plotësisht në llojin e vet, ka vlerat
shkencore e shkallën e duhur të cilësisë në gjithë përbërësit dhe do t’i shërbejë një
rrethi të gjerë lexuesish të saj si burim i sigurt për të kuptuar ç’janë gjuha e stili i
Fishtës dhe vetë krijimtaria e tij poetike.
Jani THOMAI
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RRUGËTIMI DREJT SHQIPËRISË – ‘PARAJSËS
HEBREJE’ GJATË HOLOKAUSTIT
(Skender Asani & Albert Rama, “Rrugëtimi – Патешествие - Journey”,
ITSHKSH - Acta Non Verba, Shkup, 2017)
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve dhe Shoqata
“Acta Non Verba” në Shkup, gjatë vitit 2017, me disa aktivitete konkrete iu
bashkuan botës së qytetëruar në përkujtimin e ngjarjeve të tmerrshme të
Holokaustit gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Kështu, me rastin e Ditës ndërkombëtare kundër fashizmit (9 maj), në Nju Jork
të SHBA-ve u promovua ekspozita dhe libri dokumentar tregjuhësor me titull
“Rrugëtimi - Патешествие – Journey
”, i autorëve Skender Asani dhe Albert Rama. Ndërsa, në shenjë përkujtimi të
“Natës së Kristaltë” (9 nëntorit 1938), kur në Gjermani filloi pogromi kundër
popullsisë hebreje, projekti i lartpërmendur u promovua edhe në Shkup dhe në
Prishtinë. Në të tri këto promovime, pati një jehonë të jashtëzakonshme në
opinionin shkencor dhe atë publik në përgjithësi.
Në të vërtetë, ky material i pasur dokumentar që u publikua në formë artistike
dhe shkencore, paraqet një thesar të çmuar për memoaristikën dhe shkencën
historike në përgjithësi. Kjo përbën një angazhim shumë serioz për dokumentimin e
ngjarjeve të padokumentuara mirë deri më tani, në aspekt të kristalizimit të
momenteve, të cilat gjatë sistemit të kaluar ishin shtrembëruar ose nuk ishin
prezantuar në dritën e vërtetë dhe objektive.
Përmes këtij projekti shumëdimensional, autorët pasqyrojnë ngjarje, dëshmi,
fotografi, dokumente dhe materiale të tjera arkivore, ku përmes trajektores së
rrugëtimit të hebrenjve drejt tokës së premtuar, që në atë kohë ishte Shqipëria, në
plan të parë vihet humanizmi, trimëria, besa dhe vlerat e lashta njerëzore të
shqiptarëve.
Bashkautorët e këtij libri janë shërbyer me dokumente të Arkivit Shtetëror të
Republikës së Maqedonisë, Arkivit të Qytetit të Shkupit, Arkivit Qendror të Shtetit
në Tiranë, Arkivit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë në Tiranë, si dhe
kronikat e Kuvendit – Kishës së Letnicës në Viti të Kosovës. Nëpër këto
dokumente, shumica e të cilave publikohen për herë të parë, përshkruhen ngjarjet
dramatike të Luftës së Dytë Botërore, me theks të veçantë të territorit të sotëm të
Maqedonisë dhe Kosovës, prej ku kaluan shumë familje hebreje në drejtim të
Shqipërisë. Kujtojmë se në zonat e qyteteve të Shkupit, Shtipit dhe Manastirit, u
mblodhën 7.144 hebrenj, apo 98% e popullatës së përgjithshme hebreje nga
Maqedonia e sotme, të cilët gjatë datave 22, 25 dhe 29 mars 1943, u deportuan në
kampet e përqendrimit në Treblinka të Polonisë, për të mos u kthyer kurrë. Ata pak
hebrenj që u shpëtuan (rreth 2 për qind), i falen bujarisë dhe kontributit të
shqiptarëve në të dy anët e kufirit.
Në pjesën e parë të librit pasqyrohen dokumente që flasin për gjendjen e
popullsisë hebreje në territoret e pushtuara nga Bullgaria dhe Italia. Pasojnë
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dëshmitë e protagonistëve kryesorë të atyre ngjarjeve dramatike, dëshmitarët
hebrenj si Shaul Gattenyo, Johanna Jutta Neumann, Ita Bartuf, Scarlett Epstein, por
edhe dëshmitë e familjeve shqiptare Pilku dhe Meliqi, të cilat ishin mbrojtëse të
hebrenjve gjatë atyre momenteve dramatike të luftës çnjerëzore.
Me këtë rast, është për t’u përmendur edhe kontributi i çmuar i ish-prefketit të
Elbasanit, Tafil Boletini, i cili asokohe kishte mundësuar strehimin dhe pajisjen me
dokumente të rreme shqiptare, për shumë hebrenj që kishin ardhur nga vende të
ndryshme të Evropës në prefekturën e tij.
Po ashtu, me shumë interes është edhe altruizmi i Veli Meliqit nga Rezhanca e
Hanit të Elezit, aty ku ndodhej kufiri mes zonës pushtuese bullgare dhe asaj italiane
(shqiptare). Duke qenë njeri filantrop, i guximshëm, por edhe burrë i besës, nëpër
duart e tij kishin shpëtuar mbi 16 hebrenj, duke i kaluar drejt Shqipërisë, derisa
regjimet fashiste po i ndiqnin të gjithë qytetarët me origjinë hebreje për t’i
asgjësuar në kampet e përqendrimit. Veli Meliqi ishte një hero i heshtur, për të cilin
tek tani bota do të dijë! Dosja Meliqi ndodhet në Qendrën Përkujtimore “Yad
Vashem” në Jerusalem, dhe shumë shpejt presim mirënjohjen e merituar. Heronj si
Meliqi shqiptaria ka shumë. Ata duhet hulumtuar dhe zbuluar. Jo vetëm për
mirënjohje, por për hir të së vërtetës, për hir të kujtimit të brezave dhe borxhit ndaj
historisë.
Për më tepër, shumë fotografi autentike të të mbijetuarve të Holokaustit
plotësojnë një mozaik të jashtëzakonshëm të kësaj historie me bujë botërore. Ato
flasin për bashkëveprimin e çiltër ndërmjet shumë familjeve shqiptare dhe hebreje
gjatë viteve të errëta 1943-1944, por edhe për rinjohjen dhe vazhdimin e miqësisë
pas dhjetëra viteve, që përcillen me rrëfime nostalgjike dhe rrënqethëse.
Ekspozita dhe libri dokumentar tregjuhësor “Rrugëtimi - Патешествие Journey”, i autorëve Skender Asani dhe Albert Rama, pa dyshim se është një
gjurmë e pakontestueshme e kontributit të shqiptarëve për shpëtimin e hebrenjve
gjatë Holokaustit. Është një rrugëtim i shumë fateve njerëzore me shumë befasi,
drejt ‘parajsës hebreje’ – Shqipërisë, që ia vlen të shihet, lexohet dhe rilexohet.
Sevdail DEMIRI
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