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OLIVER JENS SCHMIT

BALLKANOLOGJIA SI DETYRË SHKENCORE
Ballkani paraqet një ndër hapësirat më të vjetra kulturore evropiane.
Ky supozim do të kishte sjellë me vete jashtë rajonit në fjalë para dy dekadash
e gjysmë më shumë kundërshtime se sot.
Brenda rajonit reagimet janë edhe sot shumë të ndryshme. Akademia e
Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, e cila me zgjedhjen e saj më nderon mua me
anëtarësimin a saj, e ka qendrën në zemrën e rajonit kulturor dhe historik të
ashtuquajtur Ballkan.
Dhe këtu, afër Ulpianës, në një rajon, i cili Perandorisë Romake i ofroi sundues
të rëndësishëm dhe i cili në antikitetin e vonshëm paraqiste njërën ndër shtyllat
kryesore të ushtrisë romake, trashëgimia kulturore jo vetëm shihet, por është edhe
pjesë e vetëkuptimit kulturor.
Kush e sheh Ballkanin si hapësirë historike, dhe kështu operon shumica e
hulumtuesve të shkencave shoqërore brenda dhe jashtë rajonit, e thekson zakonisht
trashëgiminë e perandorive të mëdha, të Bizantit dhe të Perandorisë Osmane.
Theksimi i kësaj trashëgimie është njëkohësisht edhe ai konsens që rrjedh nga
debatet e gjata rreth konstruktimit të hapësirave në 30 vitet e fundit. Por ky konsens
bazohet në një këndvështrim të shkurtuar, sepse lë anash antikitetin.
Roma e Parë, dhe jo vetëm e Dyta, ka pasur ndikim vendimtar mbi Ballkanin:
dëshmia më e mirë janë ato kombe moderne, të cilat rrjedhin nga shoqëri të vjetra
ballkanike, p.sh. rumunët dhe vllehtë e romanizuar si dhe shqiptarët e prekur
pjesërisht nga ndikimi kulturor romak.
Që Roma e Parë dhe etnitë e akulturuara nga ajo nuk është më pikërëndesë e
hulumtimeve jashtë-rajonale, kjo ka të bëjë me një përfundim të gabuar: mendimi
se historia e Ballkanit filloka me paraqitjen e elementit sllav dhe se ardhja e
sllavëve paska krijuar një tabula rasa.
Pse e paraqes këtë vështrim në fillim të shtjellimit mbi ballkanologjinë?
E bëj këtë me bindjen se ballkanologjia është ajo shkencë ndërdisiplinore, e
cila në kundërshtim me shkencat shoqërore me orientim kombëtar dhe të
interesuara vetëm për të tashmen, është e vetmja në gjendje ta përcaktojë vërtetë
rëndësinë e këtij rajoni në një kontekst evropian dhe mesdhetar.
Dhe sepse kjo është e vetmja shkencë, e cila edhe e ka kuptuar këtë.
Këtë tezë dua ta shtjelloj më hollësisht si vijon.
Në një hap të parë përpiqem të sqaroj se themeluesit jashtërajonalë të
ballkanologjisë e kanë parë qartë karakterin e plotësuar me elemente josllave, pra
shqiptare, vllahe, greke, rumune dhe më vonë edhe turke dhe rome dhe e kanë
realizuar këtë në praktikën e tyre shkencore.
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Në një hap të dytë do të paraqes mendimin mbi Ballkanin, se si është kuptuar ai
si hapësirë unike historike dhe kulturore brenda rajonit në shkencë – këtu do të
bëhet fjalë për ndërlidhshmërinë mes ballkanologjisë, federalizmit ballkanik dhe
ballkanizmit si strategji të thurura ekspansioniste kombëtare.
Në këtë kontekst hyn edhe historia e ballkanologjisë në kohën e Luftës së
Ftohtë si instrument shkencor-politik për kapërcimin e linjave konfliktuale
ndërrajonale.
Në një hap të tretë dhe të fundit përpiqem të vë në pah mundësi të hulumtimeve
të sotme mbi Ballkanin.
Interesi për gjuhët dhe kulturat e hapësirës së Ballkanit është ngjeshur rreth
fundit të shekullit 18 sidomos në hapësirën gjermanishtfolëse.
Për t’u theksuar në këtë kontekst është se edhe këta përfaqësues të hershëm të
një ballkanologjie avant la lettre shtruan pyetje që diskutohen edhe sot mbi kulturën
e rajonit dhe u përpoqën të japin përgjigjet e para: p.sh. raportet reciproke midis
gjuhëve të vjetra të Ballkanit, pra raportet midis shqipes, rumanishtes dhe
greqishtes, si dhe pozita e tyre ndaj gjuhëve sllave dhe ndaj turqishtes.
Johann Thunmann trajtoi sidomos gjuhët e vjetra të Ballkanit, pra ato jo sllave.
Përfshirja e gjithë kompleksit gjuhësor dhe kulturor pasoi pastaj në Vjenë
nëpërmjet themeluesve të mirëfilltë të një filologjie sistematike të Ballkanit, si
Bartholomaus Kopitar dhe Franz Ritter von Miklosich. Interesi i monarkisë
austriake për këtë hapësirë sqarohet lehtë.
Censura në periudhën pararevolucionare në vitet 1815-1848 kishte për të
kontrolluar një numër të madh gjuhësh të monarkisë.
Kontroll pa kuptim, kontroll pa normim është vështirë e mundur të ketë. Dhe
kështu erdhën paralelisht censura, normimi i gjuhëve dhe kontrolli i tyre. Por
kufinjtë gjuhësorë nuk përputheshin me kufijtë politikë.
Në kohën e Kopitarit dhe të Miklosichit hapësira e Ballkanit ishte kryesisht
njësi politike nën Perandorinë Osmane; shteti i vogël grek i përzier etnikisht në
periferinë jugore dhe shteti i pavarur dhe po ashtu i vogël serb nuk luanin pothuaj
fare ndonjë rol.
Nga Vjena këta dijetarë shihnin një hapësirë politike unike, gjë që ua lehtësonte
përfshirjen e një hapësire më të madhe kulturore.
Kjo pasojë e raporteve politike ndaj drejtimit të strategjive hulumtuese nuk
duhet nënvlerësuar: sot do të shihnin të njëjtit hulumtues një numër të madh
shtetesh të pavarura, çfarë të shtyn të fokusosh më shumë struktura nacionale se
struktura rajonesh më të mëdha.
Jo kot u përpilua në Vjenë një koncept i një hapësire kulturore të Evropës
Juglindore, ai koncept që përdoret deri më sot paralelisht me termin Ballkan.
Kopitari dhe Miklosichi e kuptonin qartë këtë hapësirë si një rajon të ndikuar jo
tërësisht nga sllavishtja: pikërisht larmia gjuhësore dhe kulturore qëndronte në
qendër të vëmendjes së këtyre dijetarëve. Kopitari ndikoi edhe në një fushë tjetër
themelore të hulumtimeve ballkanike të Vjenës:
më 1829 ai punoi i pari në të ashtuquajturin „Balkansprachbund”, pra lidhja
gjuhësore ballkanike: shqipja, bullgarishtja dhe rumanishtja paskan një „formë
gjuhësore” të përbashkët me tri „materie gjuhësore”.[1]
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Prandaj linguistika moderne ballkanike e sheh Kopitarin si njo tip paraardhësi,
i cili themeloi studimet krahasuese të gjuhëve sllave, të gjuhëve të vjetra ballkanike
si shqipja (te Kopitari akoma jo greqishtja e vjetër), të gjuhëve romane
(rumanishtja, vllahishtja, judezmo/ spanjishten hebraike e sefardëve), pastaj
turqishtja dhe gjuha rome.
Miklosichi më 1849 u bë profesor i një katedre sllavistike në Vjenë, por puna e
tij shkencore duhet të shihet si gjithë-ballkanase, sepse ai ndiqte parimet e
Kopitarit.
Në vitet ,30, mund të dallojmë pra shumë qartë mes një ballkanologjie, e cila
përfshinte Ballkanin si hapësirë kulturore, e pranishme qysh prej antikitetit dhe e
karakterizuar nga shumëgjuhësia dhe kontaktet e ngushta kulturore dhe një drejtimi
shkencor juglindor, i cili i shërbente sidomos legjitimimit shkencor të një strategjie
ekspansioniste të politikës së jashtme.
Ky diferencim hapësirash në hulumtimet për Ballkanin dhe për Evropën
Juglindore në hulumtimet e Evropës Qendrore nuk mund të mbivlerësohet në
rëndësinë e tij, sepse ai vazhdon edhe pas vitit 1945. Hulumtimet juglindore nuk
kanë qenë vetëm fillimisht të politizuara.
Programi ishte qartë historik shkencor dhe përbërja e stafit punonjës garantonte
përfshirjen e trashëgimisë imperiale të bizantinëve dhe osmanëve.
Natyrisht kjo revistë u shua me pensionimin e shumë protagonistëve. Debati i
filluar sidomos nga Maria Todorova në lidhje me keqpërdorimin e termit Ballkan
shtyu shumë studiues të kalojnë në termin Evropë Juglindore.
Por, siç do të tregohet në një hap të dytë, termi Ballkan është politizuar po
ashtu ashpër brenda vetë Ballkanit nga intelektualë dhe studiues ashtu si edhe
jashtë rajonit.
pandan shkencor ndaj kësaj ideje të Ballkanit të institucionalizuar – por duhet
kujtuar, se në kohën mes dy luftërave botërore ideja e një Ballkani që duhej të
bashkohej politikisht, përjetoi fazën e lulëzimit.
Internacionalja Komuniste pas vitit 1918 e kishte ripërtërirë idenë e një
Federate Ballkanike, e cila në fund të fundit rridhte nga koncepti kushtetutor i
Rigas Ferraos Velestinlis.
Në anën tjetër fuqitë e mëdha antirevizioniste në rajon ndiqnin strategjinë, që ta
popullarizonin idenë e Ballkanit, p.sh. nëpërmjet Olimpiadës Ballkanike.
Me Ami Bouë, Felix Kanitz dhe Johann Georg von Hahn u zgjeruan nga
dijetarë që nuk kontribuonin në universitete trajtimet për Ballkanin me fusha si
gjeografia dhe antropologjia.
Pak a shumë vonë erdhën edhe hulumtimet historike, për të cilat si
paradigmatik shihet Konstantin Jirecek, i cili fillimisht në qendër të vëmendjes
kishte historitë bullgare dhe serbe, por në një fazë të vonë ai u mor intensivisht
edhe me historinë shqiptare.
Por kur ky u bë profesor në Vjenë, aty kishte pasuar një ndryshim
paradigmash: pasardhësi i Miklosichit Vatroslav Jagic, një pansllavist i përbetuar,
la anash perspektivën ballkanike në favor të asaj sllavistike. Kjo do të thotë se
katedra e rëndësishme e reduktoi qenësisht dimensionin josllav të Ballkanit.
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Kjo pastaj u kompensua afërsisht me arkeologun Carl Patsch, i cili themeloi
muzeun shtetëror (Landesmuseum/ Zemaljski muzej) në Sarajevë dhe pas dëbimit
të tij nga mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve më 1918 edhe Institutin e
Ballkanit në Vjenë, në të cilin studiuan shumë dijetarë shqiptarë, (Buda dhe Cabej
janë më të njohurit). Patsch e fokusoi sërish qartë rëndësinë e antikitetit.
Kur më 1934 qeveria austriake mbylli Institutin e Ballkanit për shkaqe
financiare, ballkanologjia në Vjenë u mbajt me figura gjuhëtarësh si Nikolaj
Trubeckoj dhe Norbert Jokl.
Trubeckoj si përfaqësues i rëndësishëm i teorisë për „Balkansprachbund” dhe
Jokl si linguist aktiv klasik për Ballkanin me pikërëndesë albanologjike, por të dy u
bënë viktima të orientimit ideologjik të nacionalsocializmit, i cili propagonte
„hulumtime juglindore” (Sudost-Forschung).
Ato i afroheshin rajonit në mënyrë decidive nga veriperëndimi drejt juglindjes
dhe fillimisht u interesonte elementi gjerman dhe me këtë veriu i rajonit, i cili u
quajt Evropa Juglindore, pra kryesisht Hungaria.
Instituti Juglindor në Mynih i themeluar më 1930 i zgjeroi kompetencat e tij
dalëngadalë në drejtim të juglindjes dhe u mor pas vitit 1945 me gjithë rajonin nga
Morea deri te Karpatet.
Por ngaqë Hungaria u përfshi tërësisht në këtë konceptim, bëhej fjalë më
shumë për një kornizë heuristike se për një hapësirë kulturore të mirëfilltë me
kritere të qarta klasifikuese.
Paralelisht me këtë termi i Ballkanit vazhdonte të përdorej: në njërën anë në
ballkanologji, e cila në vendet gjermanishtfolëse (jo si në Francë) ishte zhvilluar në
një shkencë kulturore, që përfshinte sidomos letërsinë, antropologjinë,
sociolinguistikën dhe gjuhësinë klasike, por pak ose pothuaj fare historinë.
Ky program kulturor shkencor realizohet te revista „Zeitschrift fur
Balkanologie”, e cila merret me elemente lidhëse në kulturën materiale (si veshja,
mënyra e të ushqyerit, muzika) dhe në letërsi.
Në Munih, qendra e Institutit Juglindor me orientim historik dhe politik
shkencor, në vitet ,70 të shekullit të kaluar lindi një iniciativë e re, e cila solli në
fokusin e saj Ballkanin dhe jo Evropën Juglindore: një iniciativë dijetarësh të
universitetit me përkufizim nga Instituti Juglindor jouniversitar.
Revista „Munchner Zeitschrift fur Balkankunde” mbahej nga bizantinistë,
osmanistë, sllavistë dhe historianë për Ballkanin, të cilët, si Peter Bartl, treguan një
interes të theksuar për historinë shqiptare.
Ballkanologjia zbatohet sot kryesisht në Ballkan.
Por zhvillimi i institucioneve është nxitur nga dijetarë, të cilët kultivonin
kontakte të ngushta me botën shkencore gjermanishtfolëse dhe ishin të formuar
shpesh edhe në Vjenë.
Paradigma e Vjenës kishte ndikim të fortë sidomos në Serbi dhe Bullgari.
Zhvillimi i një fushe për hulumtime të Ballkanit në Serbi, e cila paraqiste fillimet e
ballkanologjisë (roli i pionierit?), kishte të bëjë në mënyrë të theksuar me
legjitimimin shkencor të kërkesave territoriale të shtetit serb ndaj territoreve të
Perandorisë Osmane dhe të Austro-Hungarisë.
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Për studiuesin e formuar në Vjenë, me kompetencë të lartë dhe tepër të
politizuar qëndron paradigmatikisht emri Jovan Cvijic, te historianët mund të
përmendej Aleksa Ivic ose Jovan Radonic.
Hulumtime të Ballkanit quheshin trajtimet e një hapësire vetëm pas vitit 1918,
në të cilën Serbia kërkonte hegjemoni politike.
Dhe këto hulumtime të realizuara në Institutin Juglindor të Beogradit kishin një
detyrë të qartë politike: ato duhej të legjitimonin shkencërisht Paktin Ballkanik të
vitit 1934 dhe të krijonin një identitet ballkanik, i cili duhej të distancohej nga
Gjermania nacionalsocialiste, Italia fashiste dhe Unioni Sovjetik komunist.
Në këtë Ballkan Jugosllavisë domethënë edhe Serbisë duhej t’i jepej roli
kryesor.
Në revistën e Institutit në fjalë botonin korifej të hulumtimeve të Ballkanit nga
gjithë Evropa, ndërsa në publikimet në gjuhën serbe propagohej „njeriu ballkanik”.
Brenda rajonit të Ballkanit as Shqipëria e as Bullgaria apo Greqia nuk ofruan
ndonjë
Ndërsa në këtë kontekst u fuqizua balancimi mes Greqisë dhe Turqisë,
Shqipëria dhe Bullgaria nuk i gjetën të pasqyruara interesat e tyre vitale në
konceptin e Ballkanit të përfaqësuar nga Jugosllavia.
I lënë jashtë konceptit ballkanik jugosllav ishte shtetit i dytë i madh fitimtar
Rumania.
Rumania, e cila vetëkuptohej si bastion kundër bolshevizmit dhe si shteti më i
madh i lirë ortodoks, e shihte veten si fuqi hegjemonale në një rajon, të cilin elita
rumune e definonte herë si Evropë Juglindore e herë si Ballkan.
Një Evropë Juglindore të madhe mbi një trashëgimi të vjetër ballkanike,
romake, bizantine dhe osmane përfaqësonte Nicolae Lorga, duke insistuar për
antikitetin, Bizantin dhe për një Perandori Osmane me ndikim bizantin, ai u caktoi
rumunëve, si grupi më i madh etnik, një rol udhëheqës historik, ndërsa serbët në
konceptimin e tij përbënin më shumë një element periferik: qendra e Evropës së tij
Juglindore shtrihej në Egje, në Bosfor, në Detin e Zi. Ishte e vjetër ballkanike,
romane dhe bizantine- greke.
Në vitet e hershme ,40 të shekullit të kaluar – pas margjinalizimit politik dhe
vrasjes së lorgas – në Bukuresht nën diktaturën e Mareshalit lon Antonescu u
themelua një Institut Ballkani, i cili iu besua Victor Papacosteas. Papacostea ishte
me prejardhje vllahe dhe ngriti një program, i cili duket jashtëzakonisht modern.[2]
Një studiues me prejardhje vllahe ndoshta ishte në gjendje ta perceptonte
Ballkanin si rajon me ndërlidhje të shumanshme, me theksim të elementit të vjetër
ballkanik, – ai fliste për një simbiozë kulturore të trako-ilirëve dhe grekëve, të
migracioneve dhe të proceseve të forta shkrirëse, në të cilat në lindje të Ballkanit
moti para Osmanëve ishin të përfshirë popujt turkë si protobullgarët, kumanët dhe
peçenegenët;
në mënyrë eksplicite ai bazohej te Thunmanni, Kopitari, Miklosichi, Gustav
Mayeri dhe te Gustav Weigand, i cili në Rumani ishte i njohur për hulumtimet
vllahe, pastaj te historianët lorga dhe Jirecek.
Etnitë e Ballkanit ai nuk i shihte si etnitete të ndara qysh nga kohë të lashta, por
më shumë e theksonte kontaktin kulturor, lidhjen gjuhësore (pra, Sprachbund), por
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edhe karakterin e fortë të perandorive romake, bizantine dhe osmane, elitat e të
cilave rekrutoheshin në pjesën dërmuese nga Gadishulli Ballkanik.
Me rëndësi është që mendimi i tij për Ballkanin ishte më pak politik dhe më
pak i kufizuar nga jashtë se së fundit koncepti serb-hegjemonal i Institutit të
Ballkanit në Beograd: Ballkani i Papacosteas ishte një rajon i hapur nga të gjitha
anët në lëvizje të fortë – vllahishtja në të menduarit e tij nuk duhet të
mbivlerësohet.
Bien në sy tërësia dhe largpamësia, theksimi i formave kulturore kalimtare, i
lëvizjes dhe i komunikimit.
Prandaj koncepti i tij përbën një programatikë shkencore të pjekur të një
studiuesi jokomunist.
Pas vitit 1945 të gjitha vendet e Ballkanit u morën me ballkanologji, më pak
Shqipëria, e cila fillimisht duhej të krijonte një shkencë kombëtare të veten: në
Beograd dhe në Sarajevë për të parën herë, në Solje, në Selanik (jo në Athinë) dhe
në Bukuresht, por jo në Turqi, e cila u tërhoq në histori kombëtare.
Pikërëndesat dhe interesat u përkufizuan sërish: perdja e hekurt shtrihej në mes
të Ballkanit dhe ndarja ishte shumë më e rreptë se mes fuqive revizioniste dhe
antirevizioniste para Luftës së Dytë Botërore. Por ngaqë rajoni u nda politikisht:
Greqia si pjesë e NATOs, Jugosllavia pa bllok, Bullgaria me luajalitet për
Moskën, Rumania me një kurs politik të jashtëm, i cili sa vinte bëhej më vetjak dhe
Shqipëria e vetizoluar, dalëngadalë Ballkani përbënte një zonë tepër komplekse të
Luftës së Ftohtë: marrëdhëniet shkencore paraqisnin një mundësi për të
komunikuar jashtë kufijve të bllokut.
Këtu në kuadër të UNESCOs termi Evropë Juglindore u përdor zyrtarisht, edhe
pse termi Ballkan paralelisht nuk u la anash. Organizata Association internationalie
des études sud-est européennes bënte pjesë në politikën e jashtme kulturore të
shteteve pjesëmarrëse dhe kishte gjithmonë karakter zyrtar.
Dhe ngaqë ishin të përfshirë edhe hulumtues nga perëndimi, UNESCO
kontaktit mes blloqeve i ofroi një platformë të rëndësishme.
Jo rastësisht qendra ishte në Bukuresht, në një vend të Paktit të Varshavës, por
që merrej për një vend më pak luajal ndaj Moskës. Ndërsa Beogradi luajti një rol të
rëndësishëm në e mosinkuadrimit (Blockfreie Beëegung?), Bukureshti shpresonte
një rol të madh në pozitën udhëheqëse simbolike në hapësirën e konceptuar nga
lorga, por edhe të mbushur me program shkencor nga Papacostea.
Sa e rëndësishme ishte kjo platformë para vitit 1989, aq shpejt u tregua si
sterilitet shkencor pas 1989-s – ajo ishte e paaftë të reagojë ndaj ndryshimeve dhe
shkatërrimit të Jugosllavisë, të nxitura nga nacionalizmi serb, por edhe ndaj
përmbysjes së qeverive komuniste në gjithë rajonin. Elita shkencore ishte tepër e
lidhur me sistemet komuniste.
Kjo krizë legjitimiteti ra me krizën e rëndë ekonomike, e cila zgjat deri më sot.
Shpërthimi nacionalist në Jugosllavinë e hershme nuk lejoi pothuaj fare më
disiplina dhe perspektiva tjera në shkencë përveç atyre kombëtare. Dhe jashtë
Ballkanit sulmi i Maria Todorovas sikur e nxori termin nga përdorimi.
Prandaj rreth vitit 2000 ballkanologjia brenda dhe jashtë rajonit u gjend në një
krizë të thellë.
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Por kjo ka ndryshuar shumë, dhe me këtë kaloj në pjesën e tretë të shtjellimeve
të mia. Këtë pjesë të tretë dua ta ndaj në dy hapa:
fillimisht tregoj në bazë të veprave të dy anëtarëve të jashtëm të kësaj
akademie, se si mund të merresh me ballkanologji si disiplinë evropiane. Pastaj
përpiqem të përfshij dhe të paraqes tendenca dhe botime shkencore, të cilat
përbëjnë potenciale për zhvillim të mëtejshëm të shkencës ballkanologjike.
Ndër anëtarët e kësaj akademie, nëpërmjet veprës së tyre në fushën e
ballkanologjisë, dy kanë treguar rrugë të rëndësishme, Victor Friedman në gjuhësi
dhe Noel Malcolm në histori – si historian më pak të vlerësoj veprën e Friedman-it,
por lejohen disa vërejtje.
Hulumtimet e tij në lidhje me „Sprachbundin” dhe me kontaktet e shqipes,
sllavishtes jugore dhe turqishtes qëndrojnë për një paradigmatikë të kuptimit të
Ballkanit si një hapësirë kulturore, e cila karakterizohej nga kontakte kulturore me
qindra, me mijëra vjet deri te marrëdhëniet simbiotike – një shtresim kulturor, të
cilin Friedman e bën të kapshëm me metoda gjuhësore.
Për këtë ai ndërmerr hulumtime gjuhësore në terren, merret intensivisht me
historinë e shkencës, të cilën unë fillimisht e skicova. Tri shtresat e historisë
gjuhësore – ballkanase e vjetër/ sllave/ turke dhe rome, të cilat ishin të lidhura me
rrjedhat e perandorive të mëdha, dalin në dritë qartë. Në rastin e Noel Malcolm-it
unë bazohem në librin e tij të sapobotuar „Agents of Empire”, në të cilin Malcolm
nuk ndërmerr asgjë të vogël, përveç se të shkruajë një histori evropiane me
shembullin e familjes shqiptare-katolike Bruni/ Bruti nga Ulqini.
Historia shqiptare është histori Ballkani, është histori evropiane – kjo mund të
merrej si moto në lidhje me këtë libër në gjysmën e dytë të shekullit 16:
Anëtarë të kësaj familjeje luftonin në poste të larta në betejën e Lepantit
(1571), shërbenin në Urdhrin e Johanitëve, fusnin me intriga në Stamboll princër të
Moldavisë dhe fitonin atje pasuri; ata ishin po ashtu edhe farefis me rrethe
shqiptare-myslimane në Stamboll dhe merreshin me politikë të madhe.
Një histori familjeje mes Maltës dhe Avignonit, Stambollit dhe la§it, një histori
spanjollësh, venecianësh dhe osmanësh, pas të cilëve gjendeshin shqiptarë katolikë
dhe myslimanë – ku një prej tyre hartoi në italisht përshkrimin më të vjetër të
Shqipërisë.
Shqiptarët shfaqen si etni evropiane në perandori të ndryshme dhe mes tyre,
gjithmonë besnikë ndaj zotërinjve të tyre, por pa harruar prejardhjen e tyre.
Nga farefisnia e largët e kësaj familjeje rridhte Veziri i Madh Sinan Pasha, i cili
njihet edhe këtu për vakëfin e tij sidomos në Kaçanik.
Sinani në Stamboll udhëhiqte grupin që mund të quhet lobi shqiptar-osman;
rivalët e tij ishin myslimanët serbo-boshnjakë rreth Sokolovicit. Se sa vlente gjuha
u pa qartë kur Sinani u ndie i fyer nga Dubrovniku, sepse vezirëve të mëdhenj dhe
personaliteteve të tjera stokavishtfolëse u bënë më shumë peshqeshe, ndërsa Sinani
shqiptar kishte përshtypjen se nuk u nderua sa duhet – gjë që Dubrovnikasit e
korrigjuan shpejt. Malcolm përdor burime dhe bibliografi në të gjitha gjuhët
evropiane, dmth. edhe në të gjitha gjuhët e Ballkanit dhe historia e tij mbi Brunit
apo Brutit tregon, se as historia shqiptare as e Ballkanit nuk mund të shkruhen si
histori e mbyllur.
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Kush do të shkruajë një histori të tillë, duhet t’i përballojë burimet në gjuhët
italisht, spanjisht, gjermanisht, frëngjisht, anglisht, osmanisht, sllavishte kishtare,
greqisht dhe rumanisht dhe paleografinë përkatëse dhe të punojë në Venedik,
Romë, Simancas, Dubrovnik, Vjenë, Innsbruck, Stamboll, Paris dhe Londër.
Ai duhet të dijë të lexojë shqip, bullgarisht, serbisht, rusisht – shkurt ai duhet të
jetë një intelektual evropian i vërtetë. Dhe këtu qëndrojnë fascinimi dhe
njëkohësisht edhe sfida e ballkanologjisë: merr një në dukje fenomen të vogël,
lokal dhe rajonal, dhe menjëherë gjendesh në ndërlidhje të mëdha, evropiane dhe
mesdhetare, pavarësisht se a e bën si historian, apo si gjuhëtar apo si arkeolog.
Çfarë na tregojnë këta shembuj?
Ata na mësojnë se duan menduar bashkë gjërat të cilave u përket të jenë
bashkë;
se shkenca moderne nuk ndan aty, ku ekziston diçka e rritur organike; se ne
nuk e përcaktojmë shkencën sipas kompetencave tona, por e kundërta i
përvetësojmë ato kompetenca që na duhen për një objekt kompleks si Ballkani si
hapësirë kulturore.
Një figurë tjetër shqiptare e sqaron këtë kompleksitet për kohën e re, një figure
që në Kosovë me të drejtë shihet si simbol i rëndësishëm:
Hasan Prishtina. Për ta kuptuar atë si figurë historike, duhet si për Brutin/
Brunin nga Ulqini, një këndvështrim mbarëevropian, studime nga Ankaraja deri në
Londër, nga Roma deri në Moskë, zotërim i të gjitha gjuhëve evropiane dhe njohur
nga të gjitha arkivat.
Hasan Prishtina lëvizte si Brutit/ Brunit në shumë botëra, por të cilat përbënin
një jetë – kurse historiografia deri më tash ka dështuar në kompleksitetin e
biografisë së kësaj figure.
Brutit/ Brunit në shekullin 16 dhe Hasan Prishtina në të tretën e parë të
shekullit 20 tregojnë paradigmatikisht se si një histori kombëtare – në këtë rast
shqiptare – kushtëzon historinë ballkanike dhe evropiane-mesdhetare.
Në vitet e fundit shkenca ka filluar në kontekste të tjera gurëve të shumtë
mozaikë t’u japë konture më të mëdha: kjo vlen sidomos për ortodoksinë në
Perandorinë Osmane, të cilën studiues si Raymond Detrez, Paschalis Kitromelides,
loannis Zelepos dhe Konrad Petrovszky nuk e lexojnë më në kategori nacionale,
por në shoqëri mbarëballkanase, në kuptim të një shoqërie romeike (romaikos)
ortodokse ballkanike.
Studiues francezë kanë përpiluar një bibliografi mbi islamizimin në Ballkan në
Perandorinë Osmane – por ne akoma dimë shumë pak në lidhje me pozitën e
Ballkanit në Perandorinë Osmane: konkurrenca e përmendur më parë e
myslimanëve shqiptarë dhe sllavë në oborrin sulltanor p.sh. duhet të studiohet
shpejt më thellësisht, ashtu si marrëdhëniet e trajtuara shqiptare-myslimane –
boshnjake në një kontekst tjetër të këngëve kreshnike.
Aktualisht historianë të historisë së vjetër shkruajnë nën drejtimin e kolegut tim
nga Vjena Fritz Mitthof për të parën herë qysh nga Theodor Mommsen një histori
të Ballkanit romak.
Në këtë rast studimet mund të bazohen në një radhë punimesh të detajuara, të
cilat janë zhvilluar sidomos në vende të Ballkanit nga gjuhësia, arkeoiogjia dhe
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historia – por që janë të shpërndara në qindra revista, monografi dhe vëllime
konferencash të rralla, të publikuara në shumë gjuhë.
Sipas mendimit tim një sfidë kryesore për një ballkanologji me orientim
historik paraqet pikërisht kjo, që kjo evidencë të bashkohet me teori përkatëse.
Këtë mund ta realizojnë studiues të formuar për këtë qëllim: pikërisht në një
kohë, ku kompetencat përkatëse filologjike reduktohen, është detyrë strategjike të
formojnë një grup të vogël studiuesish, dhe këtu akademitë duhet të marrin një rol
udhëheqës.
Realitetin historik të Ballkanit të thurur me Evropën dhe hapësirën mesdhetare
e paraqita më herët – ajo duhet të përfshihet, dhe me këtë sfidë shkencore dhe
kulturore duhet të matet ballkanologjia pordhe ballkanologët.
Por edhe sepse ajo është kaq e shumanshme, komplekse dhe e mundimshme, i
lejohet ballkanologjisë t’i kërkojë vetes të jetë një disiplinë e vërtetë evropiane.
Ajo qëndron për rrethanat evropiane për atë paradigmatike, se nuk përjashtojnë
njëri- tjetrin individualitete gjuhësore-kulturore të kombeve moderne - dhe faza të
hershme të identifikimeve përkatëse – si dhe përfshirje të mbirënditura (???)
Në këtë kontekst ballkanologjia e historisë evropiane ka për të thënë më shumë
nga ç’e ka bërë deri tash, e koncentruar në studime detajesh – por për këtë nevojitet
drejtim, një dorë drejtuese.
Kjo mund dhe duhet të jetë detyra e një akademie.
(Ligjëratë e mbajtur me rastin e inaugurimit të tij anëtar i jashtëm Akademinë së
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, të hënën, më 29 qershor 2015)
________________
[1] 1 Victor Friedman, Contact and Consciousness in the Balkan Sprachbund, në:
Friedman, Studies, 457 – 477, këtu 472.
[2] Victor Papacostea, La Peninsule balkanique et le problëme des ëtudes
comparëes. Balcanica 6 (1943) III – XXI.
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QEMAL MURATI

PËR NJË ALBANOLOGJI MË NORMALE DHE
MË PAK EKZOTIKE
“Gjuhësia është shkenca më e ndërlikuar në botë. Një gjuhëtar duhet së paku 20
vjet të përgatitet për t’u marrë me probleme të gjuhës.” – Ismail Kadare
“Dashuria për gjuhën shqipe duhet të vlerësohet – nëse e kemi edhe sot – por jo të
keqpërdoret duke u marrë me historinë e saj me amatorizëm.” - Ylli Polovina
Albanologjia shkencore dhe albanologjia diletante
1. Shkencat albanologjike (gjuhësia, historia, letërsia, etnografia, folklori etj.)
në këta dhjetëvjeçarët e fundit kanë njohur një zhvillim të ri e cilësor; janë shtuar
institucionet – katedrat albanologjike, janë thelluar interesimet dhe fushat e
studimit te një numër më i madh i studiuesve dhe gjithsesi janë shtuar revistat e
botimet e tjera me vlerë. Por, nga ana tjetër, kanë pësuar edhe degradim, sepse me
çështje albanologjike kanë filluar të merren të gjithë, edhe njerëz inkompetentë, në
emër të njëfarë patriotizmi primitiv; janë botuar dhe libra pa asnjë vlerë shkencore
të cilët në thelb e zhvlerësojnë prestigjin e albanologjisë. Kundër këtyre botimeve
të fundit nuk është mbajtur një qëndrim kritik nga botuesit, recensuesit, dhe as nga
lexuesit a studiuesit. Si të thuash është mbajtur një qëndrim indiferent dhe ato janë
kaluar në heshtje. Kjo dhe për shkak të “lirisë së shprehjes” dhe numrit të madh të
autorëve dhe botimeve të tyre të pafund të cilët diletantizmin vetjak e promovojnë
si “patriotizëm”.
Ndërkaq, ndaj këtyre fenomeneve të prodhimit dhe promovimit të
albanologjisë joshkencore, ku kanë nisur të hyjnë në të temperamente, karaktere
dhe paragjykime të ndryshme, nuk kanë munguar dhe zëra kritikë sidomos kundër
disa etimologjive pseudoshkencore në fushë të shqipes, nga gjuhëtari largpamës
prof. Idriz Ajeti. Prof. Ajeti vlerësonte se psudoetimologjitë toponomastike të disa
diletantëve në fushë të gjuhësisë nuk i sjellin asgjë të mirë shkencës dhe kulturës
sonë nacionale. Përkundrazi, e dëmtojnë rëndë atë. Ajo thjesht është
pseudoalbanologji.
Në përsiatjet e tij në fushën e gjuhësisë, prof. Ajeti këshillonte që:
“Albanologu i ri gjuhëtar, po pretendoi që rezultatet e kërkimeve të tij
të mbeten edhe në motet që do të vijnë e t’u kthehen atyre shpesh
gjurmuesit në të ardhmen, do të armatoset mirë me njohjen e degëzimeve
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përkatëse të shkencave albanologjike, do të marrë njoftime të hollësishme
mbi situatën linguistike dhe mbi qytetërimin paleoballkanik, të ketë dijeni
mbi gërshetimet, ndërthurjet e shoqishoqme të kulturave e të gjuhëve të
këtyre tërthoreve dje e sot!”.
Ai shtron para studiuesve të këtyre shkencave nevojën e të mbajturit qëndrim
sa më objektiv. Albanologu diletant, pa formim të duhur, nuk do të jetë në gjendje
të ndajë bykun nga drithi – pohon prof. Ajeti. Dhe qorton ashpër diletantët e
diletantizmin:
“Edhe ndër ne del dikush që diletantizmin e vet dëshiron ta shesë si
dije. Rraset në problemin e ndërlikuar të etimologjisë së fjalëve apo në
onomastikë, bie fjala, i trajton ndonjë historian, e s’merr erë prej atyre
çështjeve. Jemi të vetëdijshëm se një diletantizëm i tillë në radhë të parë e
dëmton albanologjinë.”
Në kohën e sotme të zhvillimeve të vrullshme shoqërore, të përcjella dhe me
një gjendje kaotike kur çdokush po na del “albanolog” dhe “etimolog”, ndër ne
kanë dalë në qarkullim dy histori gjuhësore:
1. Histori gjuhësore shkencore, e krijuar nga gjuhëtarë të mirëfilltë të shqipes
që ia kanë kushtuar gjithë jetën albanologjisë shkencore (Gustav Meyer, Norbert
Jokl, Holger Pedersen, Eqrem Çabej, Shaban Demiraj, Idriz Ajeti, Besim Bokshi
etj.), dhe
2. Histori gjuhësore e mitizuar, e krijuar nga diletantë që nuk çajnë kokën
aspak për fakte shkencore, e mbushur me teza e hipoteza mitike për prejardhjen e
shqipes nga pellazgjishtja, paçka se kjo është një hipotezë e mjegullt e shek. XIX
që nuk i ka qëndruar kohës, është joshkencore dhe e dëmshme për historinë e
shqiptarëve.
Po dhe prejardhja e shqipes nga ilirishtja nuk mund të merret si një fait
accompli (punë e kryer), që nuk kërkon diskutim, sepse “për shkak të njohjes së
mangët të gjuhës ilire, është pa dyshim një ekuacion i vështirë për t’u vërtetuar me
metoda shkencore në mënyrë të pakundërshtueshme, por ndoshta më i mundshmi,
më i ngjasshmi me burimet dhe mjetet që kanë në dispozicion shkencat historike e
gjuhësore në kohën tonë” (Seit Mansaku).
Shqiptarët e marrin prejardhjen e shqipes nga ilirishtja si një të vërtetë të
padiskutueshme, kurse të huajt e marrin me shumë rezervë.
Historiani anglez, Noel Malcolm, autor i librit “Kosova – një histori e shkurtër”
(Malcolm 2001), shprehet:
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“Edhe pse asgjë nuk është e qartë lidhur me origjinën e shqiptarëve,
sipas të gjitha gjasave, kanë prejardhje nga ilirët e lashtë. Mendoj se kjo
është përgjigjja më e mirë historike që mund të jepet dhe ka evidencë për të”.
Historiani Konrad Clewing, eksperti për Ballkanin, konsideron që:
“Argumentimi shqiptar i Akademisë së Shkencave në Tiranë se gjuha
shqipe dëshmon se shqiptarët kanë qenë gjithmonë aty, ku janë sot, kjo është
nga ana shkencore absurditet. Gjuha njëherë nuk dëshmon se ke qenë, ku
ndodhesh sot”.
Nuk është e vërtetë që shqiptarët ndodhen që prej antikitetit aty, ku janë sot dhe as
që maqedonasit ishin aty, ku ndodhen sot që prej mesjetës së hershme - pohon
Clewing. Ai më tej shprehet se:
“Nuk ka një të vërtetë shqiptare, një të vërtetë maqedonase për
Maqedoninë dhe Kosovën. Mund të ketë perspektiva shqiptare, perspektiva
maqedonase dhe këta duhet ta pranojnë kritikën e njëri-tjetrit me realizëm.
Është fakt që të vërtetat gjenden me vështirësi dhe është e sigurt se jo të gjithë
kanë jetuar atje, ku ndodhen sot. Kjo siç duket është e vështirë të pranohet”.
Shqipja moderne a duhet të quhet pasardhëse e gjuhës pellazge dhe
asaj ilire?
2. Temët që kërkojnë diskutim shkencor dhe të faktohen shprehen në këtë:
- Shqipja moderne a duhet të quhet pasardhëse e gjuhës pellazge dhe asaj
ilire?
- A mund të flitet për një vazhdimësi të pashkëputur pellazago-iliredardano-shqiptare?
- Si mund të përcaktohet se shqipja është vazhdim i ilirishtes?
- Cilat janë faktet më relevante gjuhësore dhe ato historike për vazhdimësinë
e shqipes së sotme nga ilirishtja?
- A ka marrëdhënie midis shqipes dhe dy gjuhëve klasike me greqishten e vjetër
dhe me latinishten?
Përgjigjjet në këto çështje, për aq sa ato mund të jenë të drejta, i gjejmë në
veprat dhe studimet relevante të një vargu të tërë dijetarësh indoevropeistë,
ballkanologë e albanologë, si: Franc Bopp, Gustav Meyer, Giuliano Bonfante,
Eqrem Çabej, Radoslav Katiçiq, Petar Skok, Shaban Demiraj, Idriz Ajeti, Besim
Bokshi etj., të cilët shqipen dhe ilirishten i kanë studiuar me metodën shkencore të
linguistikës krahasimtare. Për këdo që merr guximin të flasë për çështjen e shqipes
në raport me prejardhjen e saj nga ilirishtja a trakishtja, po nuk iu referua punimeve
të autorëve të përmendur këtu sipër, është e sigurt se do të rrëshqasë në
pseudofilologji e diletantizëm.
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Themelet e albanologjisë shkencore që i vendosi Gustav Meyer këtu e një
shekull më parë me veprën e tij themelore “Etymologisches Worterbuch der
albanische Sprache”, Strasburg, 1891 (e përkthyer në shqip “Fjalor etimologjik i
gjuhës shqipe”, vetëm pas 116 vjetësh, Tiranë, 2007, nga gjuhëtarja Anila Omari),
për të cilën mori asokohe dhe Çmimin “Werner” të Akademisë franceze, apo veprat
e bardit të studimeve albanologjike Norbert Jokl, të Eqrem Çabejt, Idriz Ajetit etj.
nuk duhet t’i rrënojmë sot si ata që rrënojnë statujat e Budës për të rrafshuar
gjithçka nga historia dhe tradita. Po ta parafrazojmë një mendim të E. Çabejt,
shqiptarët janë të fundit që të mund të kontestojnë rezultatet që janë arritur nga të
tjerët në shkencën albanologjike.
Me mite nuk mund të ndërtohet shkenca e albanologjisë. Këtë e kishte ndier
edhe linguisti gjenial Gustav Meyer, i cili në fund të Parathënies të Fjalorit të tij
etimologjik, parashikonte me intuitën e tij të hollë se ky fjalor nuk do t`u pëlqente
diletantëve, qoftë atyre shqiptarë apo grekë:
“Mendoj se patriotët shqiptarë dhe grekët nevojtarë për aneksim, të
cilët e kanë të domosdoshme dogmën për lashtësinë e madhe të çdo fjale
shqipe si mbështetje për teorinë e tyre pellazgjike ose çfarëdolloj teorie
tjetër, kur të marrin në dorë librin tim nuk do të gëzohen shumë për
mozaikun shumëngjyrësh që paraqitet këtu. Gjithashtu nuk besoj se tek ne
do të heshtin sakaq diletantët e llojit të të ndjerit Cornelius Fligier, të cilët
në ëndërrimet e tyre do të donin të vendosnin ilirishten në vend të keltishtes
së tërhequr prej kohësh – por edhe jo përfundimisht. Por në qoftë se unë,
sipas mënyrës së vjetër, do t`i jepja librit një urim që ta shoqërojë gjatë
rrugës, ky do të ishte që ai të shfaqet, krahas punimeve të dijetarëve të
mëdhenj, të cilëve u kushtohet, si një ndihmesë jo krejt e padenjë për
studimin e gjuhës shqipe”.
Gjuhësia shqiptare në një prapambetje të pafalshme
3. Mund të vërehet me habi se këto vitet e fundit në Shqipëri, kur gjuhësia
shqiptare ka rënë në një prapambetje të pafalshme, befas kemi një dukuri të botimit
të një numri të madh librash për gjuhën shqipe, të demonizuara nga lloj-lloj idesh
diletante dhe fantazmagorike. Kaq e vërtetë dhe e habitshme është kjo gjë, që
shumë diletantë që s’kanë formim minimal shkencor shpjegojnë me gjuhën shqipe
të gjithë gjuhët e botës, madje dhe gjuhët që nuk janë indoevropiane, dhe sulmojnë
pa të drejtë, duke hedhur baltë kundër Eqrem Çabejt për shkak të tezave të
etnogjenezës shkencore të gjuhës shqipe që ai ka mbrojtur dhe ka shtjelluar me
përkushtim dhe vetëdije të thellë (Moikom Zeqo).
Prof. Eqrem Çabej, qysh në moshën 21 vjeç, kur ishte në Qytetin Universitar të
Grazit në Austri, shkroi më 8 nëntor 1929 një tekst të fuqishëm polemik “Kundër
pseudofilologëve”, që mund të quhet si një hulli e institucionit të mendimit kritik të
polemikës filologjike.
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“Sot secili në Europën e qytetëruar, para se të merret me shkrime
filologjike, i shkon mjaft vjet në bankat e universitetit, atje ku gjuha
studiohet e analizohet me ekzaktitudë matematike, duke qenë se filologjia
është një nga dituritë më të shtrëngueshme (severe) e më ekzakte që mund
të jenë në botë.
Se të mos ishte kështu, nuk rrinte Gustav Meyer të merrej tridhjetë vjet
me radhë me albanologji, d.m.th me studimin e asaj gjuhe të shkretë, të
cilët “filologët” tonë të sodit, të dalë shpejt si kërpudhat pas një shiu, janë
duke u përçmuar në një mënyrë të tillë! Kurrkush nuk ka të drejtë të
shkruajë mbi gjuhë pa u pat marrë vite me radhë me studimin e vërtetë të
saj! Kurrkush!
Se gjuha është sendi më i çmueshëm i një populli, dhe për popullin
shqiptar është i vetmi thesar! Dhe mos e ngani thesarin e me duart tuaja,
zotërinj diletantë! Kush do të shkruajë mbi shqipen, më parë duhet të jetë
marrë me studimin e gjuhëve indoevropiane përgjithësisht, e pastaj duhet
të ketë studiuar gjithë shkrimtarët shqiptarët e gjithë albanologët e huaj,
numri i të cilëve është aq i math, sa studimi i tyre lyp vjet me radhë punë të
pareshtur. Se filologjia nuk është zbavitje, është larg nga diletantizmi,
është dituri, dhe që të kapesh me dituri, duhet të dish!”
Filologu i njohur Moikom Zeqo pohon me të drejtë se ky shkrim polemist i 21
vjeçarit Eqrem Çabej, që kishte marrë arsimim shkencor në një katedër të famshme
dhe gati proverbiale për gjuhën shqipe dhe përgjithësisht albanologjinë në
Universitetin e Grazit, nuk është thjesht një pamflet, për të goditur kundërshtarë
mediokër, ose imagjinarë, por një kredo e madhe për kërkimin e së vërtetës, një akt
besimi për shkencën mbi të gjitha trillimet, gënjeshtrat virtuale, paragjykimet,
thashethemnajat e pakuptimta dhe të neveritshme nëpër tavolinat e kafeneve për të
marrë në gojë, për të fëlliqur subjektet e mëdha të shkencës dhe të së vërtetës. Se
studimi gjuhësor është në kundërshtim antagonist me diletantizmin. Se shkenca
është dituri dhe dituria është një substancë universale, ku nuk mund të hyhet me
marrëzi dhe njerëz që nuk kuptojnë asgjë nga shkenca. Kur shkenca hibridizohet
me mitet, apo idetë e studimit të një gjuhe, shkëputen nga konteksti historik,
gjeografik dhe përgjithësisht filologjik, atëherë nuk ka më shkencë por
pseudomitologji.
Para këtij ndryshimi të madh shkencor të gjuhësisë kanë qenë të panumërt
librat e studiuesve të ndryshëm, të cilët e konsideronin gjuhën hebraike jo vetëm si
gjuhën e popullit të zgjedhur të Zotit, por dhe gjuhën absolutisht të vetme të botës,
që shpjegon dhe modelon tërësisht tërë gjuhët e tjera të botës. Po kështu mjafton të
shfletosh librat shkencorë të Umberto Ecos për të njohur katalogimin e shumë emra
dijetarësh të cilët kanë shkruar libra pafund për të treguar se gjuhët e tyre
kombëtare janë mëma e gjuhëve të tjera. Kështu danezët thoshin se gjuha daneze
shpjegon gjithë gjuhët e botës, gjermanët trajtonin të njëjtën sindromë, greket,
ruset, serbet, bullgaret, madje edhe finlandezët dhe hungarezët kanë shkruar libra të
kësaj kategorie absolutiste. Por studimi gjuhësor tregoi që gjuhët janë në familje të
ndryshme. Fjala vjen, gjuha e lashtë hebraike qe gjuhë e familjes semitike. Jo
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indoevropiane. Një familje e madhe gjuhësh është ajo e quajtur indoevropiane.
Shikoni si quhet familja gjuhësore në fjalë. Së pari fillon me “indo”, dhe pastaj
“evropiane”. Pra nuk ka asnjë kompleks se shtrati gjuhësor më i lashtë lidhej me
sanskrishten nga India dhe pastaj popujt kanë vërshuar në prehistori, në tri valë të
mëdha emigracioni, siç vërtetohet nga shkenca prehistorike në territoret e Europës
së sotme.
Studimi shkencor i gjuhës shqipe përtej çdo kompleksi të inferioritetit që çon
në kompleksin e madhështisë së rremë, duhet të mbetet përherë një çështje
substanciale e vetëdijes, dinjitetit dhe identitetit tonë në shekuj dhe në kohërat
moderne - Moikom Zeqo (Zeqo 2017).
Ilirët nuk mund të konsiderohen pasardhës gjenetikë të pellazgëve
4. Ilirët dhe helenët bashkëjetuan për shekuj me pellazgët dhe trashëguan jo pak
elementë të qytetërimit pellazgjik derisa i asimiluan, ashtu si pellazgët kishin
asimiluar nga ana e tyre popullatat e mëparshme mesdhetare. Asimilimi nënkupton
huazime elementësh kulturorë, por jo identifikim etnik. Dihet se nga përplasja e dy
identiteteve njëra prej tyre zhduket. Për këtë arsye, ilirët dhe helenët nuk mund të
konsiderohen pasardhës gjenetikë të pellazgëve. Për rrjedhojë, helenët dhe ilirët e
kohës antike, paraardhësit e grekëve dhe shqiptarëve të ditëve tona, i asimiluan
pellazgët, pa e humbur identitetin e tyre të veçantë etnik dhe gjuhësor helen dhe
ilir. Shkurt, pellazgët banonin në Epir para se të shfaqeshin në Ballkan helenët dhe
ilirët.
Në fund të epokës së Bronxit në Epir banonin popullatat protoindoeuropiane, të
cilat nuk i përkisnin as etnisë helene, as etnisë ilire, por botës pellazge. Këtë vizion
historik kemi edhe për Çamërinë e lashtë protohistorike, banorët e së cilës nuk i
përkisnin as etnikonit helen, as atij ilir, por banorëve pellazg.
Provinca e Epirit mori të paktën në shekullin IX p.e.s nga fytyrë etnike pellazge
në identitet etnik ilir. Prania e ilirëve në Epir vërtetohet të paktën në shekullin IX
p.e.s. Me përmbysjen dramatike që pësoi Gadishulli Ballkanik në fund të shekullit
VI dhe në fillim të shekullit VII nga dyndjet barbare dhe nga kolonizimi sllav
epoka antike mori fund. Ajo tërhoqi me vete edhe emërtimet gjeografike të
mëparshme si: Heladë, Iliri dhe Epir, e bashkë me to dolën nga qarkullimi dhe
emërtimet etnike: helenë, ilirë dhe epirotë (Frashëri 2015).
Prejardhja e shqipes nga pellazgjishtja nuk ka mbështetje mbi ndonjë
dëshmi gjuhësore
5. Për origjinën pellazge të gjuhës shqipe, me të cilën sot i japin vetes të drejtë
të merren të gjithë ata që nuk kanë asnjë kontribut të shquar në albanologji, por
thjesht janë diletantë të thekur në filologji, patriarku i albanologjisë shkencore prof.
Eqrem, Çabej, në librin e tij “Elemente të gjuhësisë e të literaturës shqipe” (1936),
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që në Hyrje do të theksonte postulatin se është koha që së paku në shkollë të mos
mbushen trutë e nxënësve me hipoteza të mjegullta të shekullit të kaluar (XIX)”:
“Në këtë pjesë trajtohen shkurtazi problemet kryesore të gjuhës dhe të
gjuhësisë shqipe sipas gjendjes së sotme të kësaj shkence. Nuk do të
mundim të kënaqim ata që edhe sot kanë besim të patundur në një origjinë
pellazge të gjuhës sonë. Përkundrazi, është koha që së paku në shkollë të
mos mbushen trutë e nxënësve me hipoteza të mjegullta të shekullit të
kaluar (XIX)”.
Kurse në fund të Hyrjes Çabej do të vinte në dukje:
“Në qoftë se ky libër ka një anë shkencore, kjo do të ishte jo zgjidhje
problemesh, por hedhje problemesh në lëmë të bisedimit”.
Me këto parime dhe vizione shkencore prof. E. Çabej prandaj është shkollë
linguistike. Çdokush që nuk e kupton apo nuk do ta kuptojë shkollën çabejane, ai
nuk mund të merret me gjuhësi, por merret me pseudogjuhësi.
Edhe gjuhëtari i njohur shqiptar Xhevat Lloshi prejardhjen e shqipes nga
pellazgjishtja e sheh vetëm si një trillim:
“Prejardhja e shqipes nga pellazgjishtja jo vetëm nuk ka mbështetje
mbi ndonjë dëshmi gjuhësore, por edhe po të gjendeshin, do të dilte se
ishte një gjuhë jo i.e., rrjedhimisht shqipja nuk do të mbahej si gjuhë i.e
dhe shqiptarët nuk do të ishin autoktonë, por të shpërndarë e të përzier me
gjithfarë etnish të tjera” (Lloshi 2013: 21).
Gjuhësia - shkenca më e ndërlikuar në botë
6. Gjuhësia nuk është një fushë me të cilën mund të merren të gjithë. “Gjuhësia
është shkenca më e ndërlikuar në botë. Një gjuhëtar duhet së paku 20 vjet të
përgatitet për t’u marrë me probleme të gjuhës” – pohonte Ismail Kadare në një
intervistë televizive (Kadare: Gjuha shqipe ndër gjuhët më të rëndësishme të
Europës, YouTube).
Çfarë është gjuha shqipe?
Rreth kësaj pyetjeje Kadare jep këtë përgjigje:
“Gjuha shqipe është gjuhë indoevropiane që qëndron më vete. Në
familjen indoevropiane ka tri gjuhë të cilat janë më vete: greqishtja,
shqipja dhe armenishtja. Janë gjuhë pa familje. Pra, një nga këto tri gjuhë
është shqipja. Gjuhë e vjetër. Ka më tepër karakteristika të gjuhëve
gjermanike se sa të atyre latine. Teksti i përkthyer nga shqipja në frëngjisht
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ka gjithmonë 2 për qind më shumë fjalë. Por edhe po ta përkthesh në
anglisht është e njëjta gjë. Sepse fjalëformimi në shqip është shumë i lehtë,
siç ndodh në gjermanishten apo greqishten e vjetër. Ndonjëherë mund të
bashkohen dy tri fjalë bashkë, pra të krijosh një fjalë të re nisur nga disa
fjalë të tjera ekzistuese. Ndërsa frëngjishtja është gjuhë shumë analitike,
është vështirë ta bësh këtë.
Shqipja ka gjithashtu një cilësi shumë të vjetër mitologjike. Mënyrën
dëshirore të foljes. Kjo e ka origjinën nga thellësia e mitologjisë, sepse në
atë kohë të gjithë mendonin se nëse dëshiroje diçka për mirë apo për keq,
ajo do të realizohej. Atëherë kjo u bë pjesë e gjuhës. Të gjitha foljet në
shqip mund të përdoren në këtë mënyrë. P.sh. në frëngjisht themi que tu
meure, por kjo s’tingëllon natyrshëm, apo jo? Ndërsa në greqishten e
vjetër dhe në shqip kjo realizohet shumë natyrshëm. Çdo foljeje mjafton t’i
shtosh si prapashtesë një –sh dhe kalon në mënyrë dëshirore. Ja pse është
e lehtë t’i përkthesh në shqip tragjeditë greke. Mallkimi është i ngjashëm. E
ka origjinën nga një mentalitet i vjetër”.
Gjuha shqipe ka dhe karakteristika të tjera që e dallojnë nga gjuhët e ndryshme.
“Shqipja është një gjuhë që përdor shumë foljen, ndryshe nga italishtja që përdor
shumë emrin” (Donika Omari).
U pëlqen njerëzve fakti që shqipja është gjuha e Perëndisë
6. Që shqipja është një gjuhë e vjetër apo një nga gjuhët e vjetra në Ballkan, në
Europë dhe në botë - kjo është një konstante shkencore e qëndrueshme. Konstantet
e tjera, që i dëgjojmë shpesh, se shqipja është gjuha më e vjetër në botë, e cila ka
lindur greqishten dhe latinishten dhe gjuhët e tjera indoevropiane, natyrisht janë
joshkencore dhe të paqëndrueshme. Janë tallje me vetveten dhe me ata që u
servohen.
Filologu arbëresh Gianni Belluscio, kur fliste në temën për
pseudoalbanologjinë, në çfarë përmasash është e përhapur “pseudoalbanologjia
sot” dhe sa e dëmton kjo shkencën e albanologjisë (në një emision televiziv dhe në
Radio Kosovë), shprehej:
“Shikoni, nuk e di si ta quaj këtë. U pëlqen njerëzve fakti që shqipja
është gjuha e Perëndisë, shqipja është gjuha më e vjetër, nëna e të gjitha
gjuhëve të botës e të gjitha këto bëjnë shumë përshtypje e shiten libra. Ne
merremi me shkencë dhe nuk merremi me pseudoshkencë.
Pseudoalbanologjia nuk është term që e kam thënë unë, e ka thënë Çabej
para shumë dekadash. Çabej e kishte treguar cili ishte problemi. Sot fakti
që ekzistojnë rrjetet sociale dhe interneti u jep shumë mundësi që të
botohen më shumë libra me shumë lehtësi se dikur, dalin teori të cilat nuk
kanë asnjë mbështetje shkencore.
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Shqipja është gjuhë si të gjitha e tjerat indoevropiane që fliten në
Evropë. E kjo tregon se është gjuhë natyrale dhe nuk është një gjuhë që
vjen nga një planet tjetër e që kanë folur nuk e di kush. Unë mendoj se nuk
është argument për t’u trajtuar, kushdo që të merret me fantashkencë le ta
harxhojë kohën. Nuk kemi dokumente, ne nuk kemi dokumente as për
ilirishten, kemi shumë pak, thuhet që shqipja është gjuhë ilire, argument të
cilin nuk kemi mundësi për ta vërtetuar, d.m.th. vlen edhe të thuash po
është me origjinë nga ilirishtja, por edhe të thuash të kundërtën. Për
pellazgjishten për të cilën bëhet shumë fjalë sot nuk kemi dokumente,
d.m.th. pa dëshmi nuk funksionon”.
Në çdo histori, po dhe në historinë e gjuhës, është e nevojshme të përcaktohet
kufiri nga i cili duhet të fillohet dhe momenti deri ku duhet të shkohet (A. Belić).
Për historinë e gjuhës shqipe ne duhet të nisemi nga gjendja e saj e sotme, nga
dialektet, nga përmendoret e saj shkrimore të dokumentuara në mënyrë më të plotë
me “Mesharin” e Buzukut (1555), pra në një kohë relativisht të re (të fazës së
shqipes së re), dhe pastaj me metodën krahasimtare të materialit me të gjuhëve të
tjera të dokumentuara më hershëm të arrihet në ndonjë rezultante më të
qëndrueshme. Ne nuk dimë asgjë nga pellazgjishtja, nuk kemi ndonjë material a
fragment të shkruar as nga ilirishtja. Atëherë si mund të bëhen afrime e
përngjasime të formave të sotme të fjalëve të shqipes me të gjuhëve respektive të
para 2000-3000 vjetëve, aq më tepër kur ato ndërmerren të bëhen nga diletantë të
thekur?
Në gjuhësi prof. Çabej ka formuluar në një mënyrë aksiomatike këtë qëndrim:
“Sa më të afërta që të jenë format e fjalëve të shqipes së sotme me ato
të një faze më të vjetër antike, aq më të pagjasshme janë barazimet që u
bëjnë disa atyre fjalëve, sepse fjalët pësojnë zhvillime të mëdha gjatë jetës
së tyre mijëvjeçare.”
Problemi i afërsisë së shqipes me ilirishten shtrohet si një çështje
probabilitetesh dhe mundësish, dhe jo si një përfundim shkencore
7. Për çështjen e historisë së gjuhës shqipe, të etimologjisë, të standardit, u
takon të flasin vetëm specialistëve të mirëfilltë të gjuhës, larg pasioneve të
diletantëve. Intelektualët publikë kur flasin për historinë e gjuhës duhet ta dinë ku e
kanë kufirin, ndryshe rrëshqasin në pseudoalbanologji dhe pseudokulturë.
Në mediet tona gjen deri edhe tituj të këtillë infantilë e populistë: “Kroatët nuk
na e njohin prejardhjen ilire, mos festoni për fitoret e tyre” (titull, Lajm,
12.7.2018). Prejardhja ilire nuk njihet nga shtetet, me dekrete politike ose me
referendum popullor, por njihet vetëm me argumente shkencore, kur dëshmohet me
fakte të pakundërshtueshme. Bash linguistët e mëdhenj kroatë Petar Skok dhe
Radoslav Katiçiq janë ndër studiuesit më të shquar në fushën e bashkëtakimeve të
ilirishtes dhe shqipes.
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Radoslav Katiçiq në kumtesën e tij “Antroponimia ilire dhe etnogjeneza e
shqiptarëve”, të paraqitur në “Kuvendin e Studimeve Ilire”, Tiranë, 1972, në
pyetjen: “Shqipja moderne a duhet të quhet pasardhëse e gjuhës ilire?”, jepte
këtë përgjigje:
“Për të vendosur një afri analoge midis shqipes dhe ilirishtes, do të
duhet të zbuloheshin analogji fonetike midis shprehjes së morfemave
gramatikore në gjuhët në fjalë dhe të vërtetohej nëse ekziston një
përshtatje fonetike midis nyjës së shquar të shqipes (-i/-u) dhe
morfemave gramatikore të ilirishtes, sidomos të përemrave të saj.
Duhen krahasuar mbaresat e shqipes me mbaresat e ilirishtes,
paradigmat e fleksioneve me paradigma fleksionesh. Por gjithë kjo del e
pamundur, sepse nuk i njohim fare elementet gjuhësore të ilirishtes që
do të duhej të krahasoheshin. Si rrjedhim të thuash se shqipja është një
pasardhëse moderne e ilirishtes së vjetër do të thotë, në vështrim teknik,
të pretendosh më tepër se sa ke mundësi të dish.
Duke pasur këtë parasysh duhet shtuar menjëherë se kjo “ignoramus”
nuk do të thotë aspak se diskutimi mbi origjinën ilire të shqipes është i
tepërt dhe i kotë. Pyetjet e ligjshme dhe me interes thelbësor nuk mund të
mënjanohen nga arsye metodologjike. Pyetja mbi marrëdhëniet gjuhësore
shqiptaro-ilire shtrohet vazhdimisht. Por, për ta diskutuar drejt, jemi të
detyruar, nga mungesa e burimeve ta shtrojmë problemin e afërsisë së
shqipes me ilirishten si një çështje probabilitetesh dhe mundësish, dhe jo si
një përfundim shkencore në fushën e gramatikës së krahasuar.”
Çështjes së prejardhjes së shqipes nga ilirishtja Katiçiq i sillet në një
mënyrë krejt të re me argumentimin gjeografik. Ai ka bërë hetime mjaft
sistematike mbi antroponiminë vendase të krahinave ilire të Perandorisë
Romake, me të cilat është marrë qysh prej afër dhjetë vjetësh, dhe kjo
antroponimi tregon mjaft qartë se trualli ilir mund të përcaktohet me shumë
saktësi nga ana onomastike. Sipas hulumtimeve të Katiçiqit:
“Në kohën e pushtimit romak ekzistonte një tip antroponimie i
përcaktuar mjaft mirë nga inventari i emrave karakteristikë, që sipas
dëshmisë së mbishkrimeve të hershme përdorej te vendasit midis grykës
së Hippius-it (Cetina) dhe kufirit të Epirit, domethënë Kepit
Acroceruania. Në brendësinë e gadishullit onomastike shtrihej, me sa
duket, deri te malet që ndajnë pellgun e Adriatikut nga ato të Danubit
dhe të Detit të Zi. Kësaj duket se i përkiste pikërisht shtresa e vjetër e
antroponimisë dardane.
Emrat karakteristikë të këtij tipi antrponimie janë, ndër të tjera,
Anna, Gentius, Glavus, Grabus, Epicadus, Monnunnius, Pleuratus,
Teuta-na, Verzo. Disa prej tyre janë të njohur mirë në historinë ilire, në
kuptimin e përpiktë që ka marrë ky term në kërkimet e fundit. Ky tip
onomastik është pra i lidhur me entitetin historik ilir. Nuk do të ishte
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tepër e guximshme që ai të quhej me emrin ilir, në një vështrim konkret
dhe të përcaktuar mirë, madje etnologjik.
Shpërndarja territoriale e antroponomisë ilire, përsa ka qenë e
mundur të përcaktohet këtu, i përgjigjet pothuajse në hollësi truallit
gjuhësor të shqipes. Vetëm në veriperëndim ajo shtrihet shumë më larg
dhe hyn thellë në territorin e republikave jugosllave, Malit të Zi, të
Kroacisë dhe të Bosnjë-Hercegovinës, d.m.th. bash në truallin
gjuhësore serbo-kroat. Është e vështirë të thuhet nëse duhet
konsideruar me vend mendimi se në disa nga këto krahina ka mbeturina
të një pranie etnike shqiptare në Mesjetë.
Sidoqoftë trualli antroponimik ilir na sjell një saktësim të ri.
Shqipja, pra, nuk ka më si parashkues gjeografik një truall ilir të gjerë
dhe të papërcaktuar mirë, por një formacion të konkretizuar qartë,
pasardhësja reale e të cilit është ajo vetë. Trualli shqiptar, në dritën e
këtyre fakteve onomastike, nuk paraqitet më si një mbeturinë mekanike
dhe e cunguar e diçkaje të ndryshme, por si një transformim krijues e
jetësor, i një entiteti që përbën një element të përhershëm në jetën
historike dhe në kuadrin etnik të Ballkanit.
Vazhdimësia iliro-shqiptare fiton në këtë mënyrë një përmasë të re.
Nuk është më një abstraksion etnologjik i papërcaktuar dhe konfuz.
Arrihet të kapet realiteti historik dhe të shikohet formacioni etnik i
vërtetë që përbën substratin e kësaj vazhdimësie.
Argumentimi me të dhëna gjeografike në mbështetje të prejardhjes
ilire të gjuhës shqipe stërhollohet edhe më tepër. Mundësia që të jetë i
saktë shtohet së tepërmi. Në përgjithësi idetë tona mbi etnogjenezën e
shqiptarëve e humbasin pak karakterin e tyre prej ndërtimesh
përgjithësuese. Në sajë të këtyre përfundimeve të hetimeve onomastike
ato fitojnë gjak e mish historik.”
Në një studim tjetër të tij Provincat ballkanike, për supozimin që shqipja të
ketë prejardhje trakase ose ilire, Katiçiq shprehet:
“Hipoteza trake është vetëm një konstruksion interesant – dhe supozimi
që shqipja të ketë prejardhje ilire mbtetet për shkak të rrethanave
alternativa më e mundshmja, që në anë tjetër nuk është vërtetuar me
siguri” (Katiçiq 1984).
Që të mund të shkruhet diçka për prejardhjen e shqipes nga ilirishtja e
pellazgjishtja, duhet së pari të kemi lexuar “sa është gatuar për shqipen” (Frashëri
2017: 526) kuptohet nga ana shkencore deri më tani nga studiues eminentë të huaj
dhe shqiptarë, dhe “sa është gatuar për ilirishten” mbi baza shkencore, dhe jo të
priremi me mendësi pallanke (katundi). Ndryshe rrezikohet të rrëshqitet në botime
pa vlerë e pa bukë, siç edhe po rrëshqasin shumë “historianë” dhe “gjuhëtarë” të
pallankës.
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Po deshe të merresh me jetën a historinë e një fjale, problemit nuk mund t’i
sillesh vetëm nga ana e një gjuhe, por duhet t’i sillesh nga pikëpamja ballkanistike,
nga lidhjet e saj të ndërsjella edhe me gjuhët e tjera indoevropiane. Kurthimi vetëm
brenda gjuhës vetjake të çon në rrugë të parrugë.
Nga rezulton të jetë origjina e fjalëve shqipe?
8. Bërthama kryesore e shqipes është fondi autokton. Fjalët e trashëguara nga
gjuha indoevropiane, megjithëse në tërësinë e gjuhës ky fond nuk përbën shumicën,
është fond më aktiv nga i cili janë krijuar fjalët e tjera të prejardhura. Nisur nga ky
këndvështrim, këto përbëjnë bërthamën më të qenësishme të gjuhës shqipe.
Pastaj vijnë huazimet. Ndër to vendin e parë e zënë huazimet nga latinishtja,
sepse shqipja ka pasur një marrëdhënie rreth 10 shekuj me këtë gjuhë, duke
vazhduar më vonë edhe me italishten në periudhën e mesjetës. Huazimet e tjera
janë nga greqishtja, për shkak të fqinjësisë, por edhe nga kolonitë greke që kanë
qenë të përhapura në bregdetin e Adriatikut. Pastaj ka vazhduar ndikimi edhe në
periudhën e mesjetës nga greqishtja e mesme dhe nga greqishtja e re. Por me një
dallim cilësor të huazimeve, meqenëse huazimet nga greqishtja e re janë të
kufizuara në zonat kufitare, kryesisht në toskërishte, kurse në zonat e veriut janë
më të pakta. Huazimet e tjera janë huazimet sllave, sepse në periudhën e mesjetës
Shqipëria ka qenë e pushtuar nga fiset sllave, serbe, bullgare, të cilët kanë lënë
mjaft fjalë në fushën e bujqësisë dhe në fushat e tjera. Megjithëse ndikimi sllav ka
vazhduar edhe më vonë, ai është shtrirë më shumë në zonat kufitare. Së fundi vijnë
edhe turqizmat, që paraqesin një porcion të rëndësishëm të gjuhës sonë, por
shumica, ashtu si kanë hyrë edhe po dalin nga gjuha, pasi ka kaluar një mënyrë
tjetër jetese, ndryshe nga mënyra orientale. Tashmë jemi orientuar nga Perëndimi
(Kolec Topalli)
Për shqipen shpesh thuhet se është gjuha më të vjetër në Gadishullin e
Ballkanit. Por përse do të ishte kështu? Me çfarë argumentesh mund të vërtetohet
kjo? Për këtë ballkanologu i njohur amerikan Victor Friedman jep këtë shpjegim:
“Gjuhët që u bënë shqipe dhe greke nga dialektet e lashta
indoevropiane nuk janë gjuhët e para në Ballkan, por janë vetëm gjuhët e
para nga shumësia e sistemeve gjuhësore që fliten sot në Ballkan
(latinishtja ballkanike, gjuhët sllave, romishtja, hebraishtja, turqishtja).”
Gjuhësia shkencore dhe gjuhësia e sotme shqipe nuk duhet t’u lihen në dorë të
diletantëve. Kur aty hyjnë vetje të tilla, atëherë ajo nuk është më gjuhësi dhe nuk i
shërben askujt përveçse vulgut.
Historiani i njohur Oliver Jens Schmitt në ligjëratën e tij inauguruese në
ASHAK “Ballkanologjia si detyrë shkencore” (2015) ngrinte çështjen që trajtimet
për Ballkanin dhe ballkanologjinë të jenë në favor të perspektivës shkencore, sepse
vetëm kështu Ballkani mund të ketë perspektivë për të ardhmen. Teza themelore e
një libri të tij për “Shqiptarët” (2012) është kjo, që historia shqiptare është “më
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normale”, d.m.th. më pak e jashtëzakonshme sesa e perceptojnë shqiptarët, e
gjithashtu më pak “ekzotike” sesa pandehin shpesh fqinjët dhe të huajt e të tjerë. Të
përpiqemi dhe ne, secili në fushën e vet, të bëjmë një albanologji më normale dhe
më pak ekzotike, ta huazojmë titullin e tij - një albanologji si detyrë shkencore.
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XHEVAT LLOSHI

DEBATET E DHIMITËR KAMARDAS ME FRANC
BOPP-IN PËR ORIGJINËN E SHQIPES
Dhimitër Kamarda (Demetrio Camarda,1821-1882) ishte nga Hora e
Arbëreshëve në Itali, afër Palermos, domethënë nga një krahinë që kishte lidhje të
ngushta me Greqinë në lashtësi dhe kjo prejardhje ndikoi më pas edhe në studimet
e tij. Pasi mbaroi një kolegj në Romë, u vendos më Livorno më 1851 dhe aty bëri
pjesë në një Rreth Filologjik. Vepra e tij kryesore është “Sprovë e gramatologjisë
krahasuese mbi gjuhën shqipe” (1864), me një “Shtojcë” dy vite më vonë.
Në këtë punim, që u vlerësua edhe nga gjuhëtarë të njohur të Italisë të asaj
kohe, ai mbështeste mendimin, se shqipja bënte pjesë në “çiftin pellazgjik”, duke i
dalë e afërt me greqishten. Kamarda është interesuar edhe për përkthimet biblike në
arbërishten e Italisë dhe për këtë ka qëndruar në Londër te princi Lui-Lysien
Bonaparti, nipi i Napoleonit,i cili kërkonte të paraqiste përkthimin e pjesëve biblike
në 200 gjuhë të botës me rastin e Ekspozitës Botërore. Në nëntor 1878 i është
drejtuar A. Tomsonit në Stamboll, që ta ndihmonte për shpërndarjen e librave të
veta.
Një nga punimet e para në fushën e filologjisë diakronike për shqipen u hartua
nga filologu dhe folkloristi arbëresh Dhimitër Kamarda. Vëllimi i parë italisht doli
në Livorno më 1864 me titullin Saggio di grammatologia comparata sulla lingua
albanese dhe u pasua nga vëllimi i dytë Appendice al Saggio di grammatologia
comparata më 1866.
Që nga fillimi i shekullit XIX shqipja filloi të njihej si pjesëtare e pavarur e
familjes së gjuhëve indo-europiane. Gjuhëtari i njohur gjerman Franz Bopp-i e
vërtetoi prejardhjen e saj indo-europiane më 1854, porse për një kohë të gjatë mbeti
e hapur çështja, se me cilën apo me cilat gjuhë të kësaj familjeje ajo afrohej më
shumë.
Për shkak se një pjesë jo e vogël e lëndës folklorike ishte mbledhur prej
studiuesve të huaj nga goja e arbëreshëve të Greqisë, ishte përftuar mendimi më i
parë, se shqipja bënte pjesë në grupin helenik. Një ndër përkrahësit më të
rëndësishëm të kësaj hipoteze ka qenë pikërisht Dh. Kamarda. Ai ka bërë edhe një
paraqitje të kësaj hipoteze, duke kërkuar mbështetjen historike.
Nga dija shkencore që në vitin 1774 me autoritetin e historianit suedez H. E.
Thunmann-it ishte shprehur ideja për prejardhjen ilire të shqiptarëve mbi bazën e të
dhënave të historisë. Kjo ide e frytshme u mor nga arbëreshi i Italisë Engjëll Mashi
(Angelo Masci), i cili e shtjelloi në punimin “Ligjëratë mbi prejardhjen, zakonet
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dhe gjendjen e tashme të kombit shqiptar” (Discorso sull’origine, costumi e stato
attuale della nazione albanese), Napoli, 1807.
Këtë punim e përktheu frëngjisht gjeografi i njohur K. Malte-Brun dhe e botoi
në Paris më 1809 në revistën “Annales des voyages”. Meqë shqiptarët ndodheshin
mes grekëve të lashtë dhe romakëve, besohej se edhe gjuha e tyre zinte një vend
mes gjuhëve të këtyre dy popujve. Për pasojë, Malte-Bruni e vështronte shqipen si
një idiomë gjysmë greke.
Për Kamardën kjo u bë një pikënisje e vlefshme, madje prandaj edhe e
mënjanoi mendimin e shprehur nga diplomati, ushtaraku dhe studiuesi anglez Ë.
Martin-Leake në një vepër të vitit 1814 me titullin Researches in Greece, pjesa për
shqipen prej së cilës tashmë është botuar shqip me titullin Kërkime për shqiptarët
dhe për gjuhën shqipe (2006).
Libri shqip është pajisur me një parathënie të gjatë, në të cilën trajtohen mbi
bazën e dokumenteve të reja marrëdhëniet e tij me Ali Pashë Tepelenën, si dhe
ndërlidhjet me punën e Th. Kavaliotit (1770) dhe të Dh. Voskopojarit (1802),
veçanërisht nëpërmjet krahasimit të fjalorëve të tyre, në të cilët shqipja del krahas
greqishtes. Martin-Liku kishte vënë në dukje se elementi latin i shqipes është më i
madh sesa huazimet nga greqishtja. Kamarda e mënjanoi gjithashtu pohimin e
gjuhëtarit A. F. Pott, i cili e kishte vënë në dyshim marrëdhënien e shqipes me
latinishten dhe me greqishten.
Nga ana tjetër, Kamarda iu kundërvu me forcë pikëpamjes së autorit Mullach
(1844), i cili e kishte përfshirë shqipen si një “dialekt të shtrembëruar” të
cakonishtes së Peloponezit. Duke i hedhur poshtë mendimet e kundërta, Kamarda
ka cituar një numër jo të vogël autorësh, të cilët e pranonin marrëdhënien e ngushtë
të shqipes me greqishten dhe latinishten. Ndër këta autorë ishin: Malte-Bruni
(1809), M. Crispi (1836), A. Niebuhr-i, Gioberti (1844), V. Dorsa (1847), J. G. von
Hahn-i (1854), G. Stier-i (1854), K. Reinhold-i (1855), P. Aravantinosi (1856), A.
Pallis-i (1858), L. Benloew (1858), M. Müller-i, A. Schleicher-i (1861), G. I.
Ascoli (1861), G. Curtius-i (1862). P. Kupitori (1863) dhe D. Comparetti (1863).
Ndërkaq, kur trajton lëndën konkrete gjuhësore, Kamarda përdor kryesisht
mendimet dhe zgjidhjet që kishte dhënë ai, i cili mbahet si themeluesi i studimeve
albanologjike, J. G. von Hahn-i. Ka qenë fon Hani, i cili e kishte fornuluar në
mëyrë të prerë hipotezën se shqiptarët janë pasardhësit e drejtpërdrejtë të ilirëve,
maqedonasve dhe epirotëve. Për më tepër, së bashku me latinët dhe helenët ata në
kohët e largëta të lashta përbënin një racë të përbashkët, të quajtur pellazgë, duke
pasur gjuhën e tyre, pellazgjishten.
Ndërkaq, për mendimin tim, Kamarda nuk e njihte drejtpërdrejt punimin e A.
Schleicher-it; ndoshta ka përdorur informacionin që kishte gjetur në shkrimet e D.
Komparetit. Në drurin gjenealogjik të gjuhëve, që e kishte përpunuar A. Shlajheri,
shqipja gjendet në degën kryesore të gjuhëve helenike-italike-keltike, ndërsa më tej
dega vijon si dega e dytë e greqishtes. Ndërsa në të dy vëllimet e Kamardës nuk
përmendet ky dru i familjeve të gjuhëve, përndryshe do t’i kishte shërbyer si një
gur themeli për argumentimin e vet, sepse Shlajheri i dha autoritet të plotë teorisë
së prejardhjes pellazge të shqiptarëve dhe të gjuhës shqipe.
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Detyra themelore që i kishte vënë vetes Kamarda ishte ta vërtetonte këtë
hipotezë me fakte të fonetikës, gramatikës dhe etimologjive të gjuhës shqipe, duke
u mbështetur te metodat gjuhësore bashkëkohore, prandaj shkruante: “Jam
përpjekur në këtë punim, dhe ndoshta për një pjesë ia kam dalë ta çoj deri në një
përfundim jo të gabuar, të jap vërtetimin për afëritë organike dhe etimologjike (do
të thoja pothuaj përputhjet) ndërmjet idiomës shqipe dhe helene.” (I, f. 8).
Vlerësimi i Gustav Majerit për Dhimitër Kamardën
Për kohën e tij punimi i Kamardës ishte një vepër pioniere jo vetëm lidhur me
shqipen, por edhe për gjuhësinë italiane. Atë e çmonte lart G. I. Ascoli, i cili më
1877 e ka quajtur një zbukurim të literaturës filologjike italiane: “Libri i siguron
atij përgjithmonë një vend të mirë mes albanologëve dhe është një zbukurim i
vërtetë i literaturës filologjike të Italisë së sotme”. Kurse Gustav Majeri është
shprehur se “Emri i tij meriton të përmendet e të ngrihet në historinë e shkencave”.
(1885).
Që nga ajo kohë janë bërë përparime të thella në gjuhësinë si shkencë dhe sot
do të ishte fare e lehtë t’u bëhej një kritikë thelbësore ideve të Kamardës, porse nuk
mund të mohohet se ai dha ndihmesën e vet në fushën e kësaj diturie. Disa prej
vëzhgimeve, hipotezave dhe përfundimeve të tija mbeten të mbështetura edhe në
ditët tona, ndërkohë që ai ka qenë i pari që i ka formuluar. Po sjell vetëm një
shembull, duke iu drejtuar fjalëve të prof. E. Çabejt më 1973: “sikundër e vuri re
gjuhëtari arbëresh, Dhimitër Kamarda, mesopësorja (mediopasivi) në greqishten
formohet në vetën e parë njëjës me -mai, në të dytën me –sai, në të tretën me –tai,
e në shumës në të tretën me –utai. Ashtu si në shqipen…”.
Kamarda jo vetëm ka qenë ndër të parët që ka treguar në mënyrë sistematike
dallimet e dy dialekteve kryesore të shqipes, por edhe që i ka përdorur për të
shpjeguar faktet e ndryshme historike. Ai e ka diskutuar me vëmendje problemin e
standardizimit të shqipes, domethënë se si variantet e dialekteve vendore mund të
shkriheshin në një gjuhë të shkruar për të arritur që të njiheshin përgjithësisht dhe
të bëheshin një standard i pranueshëm.
Kamarda si nismëtar i alfabetit të shqipes
Mjaft prej propozimeve të tij për vendosjen e një alfabeti të përgjithshëm të
shqipes kanë qenë mjaft të afërta me zgjidhjen përfundimtare të çështjes më 1908.
Vëllimin e dytë (Shtojcën) e hartoi për të treguar pasurinë e shqipes, nivelin e
lëvrimit të saj dhe mundësitë shprehëse të folklorit e të letërsisë shqipe. Në fund të
këtij vëllimi gjendet një listë prej rreth 4000 fjalësh. Ishte fjalësi më i gjerë si
numër i shqipes, i botuar deri në atë kohë.
Gjurmimet rreth shqipes prej atëherë kanë ecur mjaft përpara. Për ta dëshmuar
këtë do të kufizohem vetëm me pak shembuj prej punimit të tij. Në kreun për
fonologjinë autori diskuton shkallët e zanoreve dhe ndërrimet e vetvetishme. Për të
treguar fatin e tingullit a- në krye të fjalëve, ai merr si shembull fjalën anije dhe e
ndan kështu: a-ni-a. Ne e dimë sot se rrënja e fjalës ka qenë “an” dhe nuk ka asnjë
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mundësi që të shkëputet prej saj një a-. Për Kamardën folja “dua” lidhet me sanskr.
day dhe greq.δεωμαι, mirëpo etimologët sot japin një shpjegim krejt të ndryshëm:
shq. dua, sanskr. jusate, gr.γευμαι.
Lidhur me formimin e fjalëve Kamarda i përfshin gjithë ndajshtesat në
korrespondenca të veçanta greko-shqiptare. Ky është përgjithësisht një prej
gabimeve të tij kryesore nga ana metodike. Te shembujt e tij gjejmë po ato
manipulime me dorë të lirë ndaj lëndës gjuhësore. Te folja “arnoj” ai gjen
prapshtesën –na-, mirëpo rrënja është arn- dhe jo ar-. Autori ynë gjen prapashtesën
–m(ë) te fjala “helm”, por sërish asnjë prapashtesë nuk ka kjo fjalë. Dhe është pak e
papritur që ai gjen po atë prapashtesë te fjalë “sermë”, e cila është një huazim prej
turqishtes.
Numërorët janë një pikë qendrore në diskutimet për marrëdhëniet ndërmjet
gjuhëve indo-europiane. Po edhe këtu Kamarda, duke e renditur shqipen me
latinishten e greqishten si gjuhë kentum, bën sërish një gabim të rëndë metodik.
Ndonëse kjo ndarje e gjuhëve indo-europiane sot vështrohet ndryshe, shqipja është
quajtur kryesisht gjuhë satem dhe i përket degës lindore.
“Akrobacirat” e sotme për etimologjitë e shqipes
Në kreun për morfologjinë Kamarda parashtron pohimin e pambështetur, se
kohët dhe mënyrat e foljeve të shqipes janë formuar rreptësisht në paralelizëm me
të greqishtes, madje shkon edhe më tej, duke thënë se zgjedhimi i foljeve është më
afër me trajtat që duhet të kenë qenë ne gjuhën helene.
Të njëjtin trajtim të papranueshëm u bën shembujve të veçantë. Ndajfolja e
shqipes “bashkë” sipas tij lidhet drejtpërdrejt me greqishten πας. Duke e kujtuar si
fjalë të shqipes huazimin nga turqishtja “abolla”, pohonte se kjo ndajfolje kishte të
bënte me greq. e vjetër αβαλε. Me prejardhje nga turqishtja λshtλ edhe ndajfolja
“gjoja”, por Kamarda kujtonte se ishte e prejardhur nga folja “gjuaj”. Sλ fundi,
kreu pλr sintaksλn λshtλ i varfλr me pohime tλ pλrgjithshme lidhur me njλjtλsinλ e
pλrshtatjes si nλ shqipen edhe nλ latinishten e nλ greqishten.
Gjithsesi, nuk λshtλ e padobishme tλ vihen nλ dukje pasaktλsi tλ tilla, sepse sot
po ndeshemi me njλ vλrshim shkrimesh plot me akrobacira pλr etimologjitλ e
shqipes, tλ cilat arrijnλ deri aty, sa tλ thonλ qλ, pλr shembull, edhe fjala “spital” na
qenka e shqipes dhe prej kλndej e paskan marrλ gjuhλt e tjera europiane! Mjafton
tλ shλnoj se kjo fjalλ, me prejardhje nga latinishtja, dλshmohet me kuptimin e
sotλm nλ frλngjishten vetλm nλ vitin 1675.
Njλ vepλr e gjerλ dhe qλ ka kλrkuar njλ punλ tλ madhe nuk mund tλ
frymλzohej vetλm nga njλ shtysλ e thjeshtλ shkencore. Λshtλ e qartλ se prapa saj
ka qenλ edhe njλ shtysλ ideologjike. Sipas Kamardλs, pλr shkak tλ pozitλs
gjeografike dhe tλ prejardhjes sλ kombit tλ vet, Shqipλria nuk mund tλ qλndronte e
veηuar nga Maqedonia, Epiri dhe gjithλ pjesa e Greqisλ. Qλ tλ dy kombet kanλ tλ
njλjtλn natyrλ dhe janλ nλ afλri gjaku. Shqiptarλt mund tλ quhen pellazgλ tλ rinj,
ashtu si grekλt e sotλm mund tλ quhen helenλ tλ rinj.
Madje J. Ksilanderi, autori i njλ libri me peshλ pλr shqipen (1835), kishte vλnλ
nλ dukje se Shqipλria mund tλ qytetλrohej vetλm prej Greqisλ. Nuk λshtλ e rastit
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qλ po i njλjti mendim λshtλ shprehur pλr tλ parin botim tλ Dhiatλs sλ re shqip mλ
1827 nλ Korfuz: njλ ndλrmarrje e tillλ nuk paska qenλ e mundur tλ bλhej prej
shqiptarλve, por vinte nga drita e kulturλs greke.
Këtë tezë e ka mbështetur edhe peshkopi i Korçës, Evllogji Kurilla në vitet
1930, prandaj kam botuar një libër të gjerë më 2012 (Përkthimi i V. Meksit dhe
redaktimi i G. Gjirokastritit), në të cilin mbi bazën e një dokumentimi të plotë, kam
vërtetuar, se ky përkthim u bë i mundur me ndihmën e kulturës europiane dhe
ndihmesën e drejtpërdrejtë të veprimtarëve të shquar europianë.
Ndërkaq, për Kamardën në secilën periudhë historike ka pasur marrëdhënie të
ngushta ndërmjet fiseve ilire-maqedone-epirote dhe fiseve eolike-dore-joniane.
Shqipja e re është ndoshta një binjake e greqishtes. Nga njëra anë, në shqipen është
ruajtur një pjesë e gjuhëve të lashte pellazge-eolike.
Shqipja përmban disa prej elementëve më të lashtë të së folmes greke. Ka disa
trajta gramatikore, përmes të cilave duhej të kalonte greqishtja për të arritur te
trajtat e mëvonshme. Shqipja ka një përpjesë më të madhe sesa greqishtja në
elementin pellazg-italik, ajo vete te zanafilla parake e greqishtes dhe e latinishtes,
sepse shqipja lidhet me trungun e përbashkët të këtyre dy gjuhëve të tjera.
Nga ana tjetër, njësimi i shqipes së sotme duhet të bëhet nëpërmjet rindërtimit
të elementit të përbashkët ilir-epirot. Shqiptarë nuk duhet ta humbasin gjuhën e
tyre, sepse ajo është relike e nderuar e kohëve shumë të lashta; përkundrazi, ata
nevojitet ta lëvrojnë më tej gjuhën e tyre. Si gjuhë zyrtare ata mund të përdorin
edhe greqishten, si një idiomë më e lëvruar për kohën. Si prift që ishte i ritit
bizantin, Kamarda e quante se ligjërata liturgjike greke ishte një shfaqje e
vazhdimësisë dhe e risisë së kontakteve të lashta.
Miti për origjinën pellazge të shqiptarëve dhe të gjuhës së tyre e përshkon
gjithë shekullin XIX dhe i ka frymëzuar përfaqësuesit më në zë të Rilindjes sonë.
Shumë prej tyre e adhuroni shkëlqimin e kulturës së lashtë greke dhe mitin pellazg
e shihnin si një provë të lidhjeve të vjetra ndërmjet popujve tanë, të cilat duheshin
përtërirë për interesat e përbashkëta të luftës për liri dhe për ringjalljen kulturore.
Sidoqoftë, Kamrada nuk ka qenë i vetmi shqiptar që ushqente të tilla ide.
Madje këtyre ideve romantike u drejtohen sot jo pak shkrime me
papërgjegjshmëri të rëndë historike dhe faktike në shtypin e përditshëm. Në këtë
shekull të ri nuk kemi nevojë për mite të atilla, por për një kulturë mbi baza
shkencore, e cila edhe na ushqen me dinjitetin e së vërtetës për kombin tonë, edhe
është e pranueshme nga dija europiane, për të cilën kemi nevojë që të na njohë e të
na mbështesë.
Sot e kuptojmë qartë se projekti ideologjik i Kamardës ka dështuar së bashku
me pjesën e paragjykimeve të tij gjuhësore. Por vepra e tij mbetet një piketë e
patundur në rrugën e historisë së gjuhësisë shqiptare. Më 1989 të dy vëllimet e
librit të tij u rishtypën në Horën e Arbëreshëve dhe kjo është shenja më e mirë se ai
nuk e ka humbur rëndësinë. Besoj se me rastin e 150 vjetorit nga botimi i parë këto
shënime do ta tërheqin vëmendjen te ky monument i dijes sonë.
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LATIF MULAKU

MENDIMET E DIJETARËVE GJERMANË TË
SHEK. XVIII E XIX PËR PREJARDHJEN E
SHQIPES DHE TË SHQIPTARËVE
Me çështjen e prejardhjes së popullit tonë shqiptar e të gjuhës shqipe qyshkur
janë marrë disa shkenca si edhe shumë dijetarë, që të zgjidhej në mënyrë shkencore
ky problem mjaft i ndërlikuar. Për këtë problem historik e linguistik, jo vetëm që
kanë shkruar shumë shkencëtarë të njohur të huaj dhe shqiptarë, por disa kanë bërë
edhe polemika shkencore, e ndonjëherë tendencioze, joshkencore. Është rasti këtu
të thuhet se edhe përkitazi me këtë problem vetëm objektiviteti shkencor dhe
argumentimi i së vërtetës kanë jetë të gjatë dhe vlerë të përhershme për shkencën
tonë kombëtare si dhe për atë botërore.
Për shkak të rrethanave të pavolitshme të popullit shqiptar gjatë shumë
periudhave të së kaluarës së tij historike, siç janë mungesa e shtetit të pavarur
nacional e, si pasojë e kësaj, mungesa e institucioneve arsimore, kulturore dhe
shkencore kombëtare, ka ndodhur që me historinë e me gjuhën e shqiptarëve më
parë janë marrë dijetarë të huaj, e më vonë vetë shqiptarët kompetentë. Prej të
huajve që i kanë gjurmuar këto çështje të parët e të shumtët janë dijetarët gjermanë,
kurse prej vetë shqiptarëve mendimtarët arbëreshë zënë një vend të dorës së parë në
këtë veprimtari kërkimore. Fatkeqësisht kjo veprimtari e të huajve (bile edhe e
arbëreshëve), për arsye të ndryshme, ka mbetur e panjohur prej pjesës më të madhe
të inteligjencës shqiptare, pa u përkthyer dhe pa u vlerësuar si duhet nga opinion
ynë shkencor.
Dijetarët më të shquar gjermanë, që janë marrë me kërkime albanologjike e që i
kanë vënë themelet kësaj shkence, janë: J. Tunmani, Fr. Bopi, J. Ksilanderi, J. G.
Hani, G. Majeri, P. Kreçmeri, G. Vajgandi, N. Jokli, M. Lamberci, G. Shtatmyleri e
të tjerë. Ka dijetarë gjermanë, veçanërisht gjuhëtarë, që edhe në kohën tonë merren
me punë kërkimore – profesionale albanologjike, si: V. Fidleri, O. Buholci, P.
Bartli, G. Grimi etj. Gjatë shekullit XVIII me gjuhësinë e me historinë shqiptare
janë marrë G. Lajbnici, J. Tunmani e J. Herderi.
Në këtë punim jam munduar të paraqes veçmas mendimet për prejardhjen e
shqipes e të shqiptarëve edhe të këtyre tre shkencëtarëve që u përmendën së fundi.
Kjo paraqitje bëhet sipas rendit kronologjik ose kohor të tyre. Patjetër duhet
theksuar këtu se përveç J.G.Hanit, themeluesit të shkencave albanologjike, Johan
Tunmani dallohet mjat shumë prej të tjerëve për rëndësinë e veprës së tij, e cila ka
për objekt studimi popullin shqiptar, përkatësisht gjuhën shqipe. Ai është një ndër
të parët që konstatoi që populli shqiptar dhe shqipja kanë prejardhjen ilire. Duke
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paraqitur mendimet e tyre, kam bërë shqyrtime të nevojshme dhe sqarime të
duhura.
Gotfrid Lajbnici (Gotfried Leibnitz, 1646-1716)
G. Lajbnici është një ndër filozofët dhe studiuesit më të mëdhenj gjermanë të
kohës së tij. Ai ka hapur rrugë në studimet e gjuhësisë shqiptare. Në të vërtetë, ai
tregonte interesim të veçantë për gjuhën shqipe, gjegjësisht për prejardhjen e saj.
Me sa dihet, kontributi i Lajbnicit në këtë fushë përfshihet në tri letra, që i ka
dërguar bibliotekarit mbretëror të Berlinit, të quajtura në botën shkencore si “letrat
shqiptare të Lajbnicit” (Leibnizens Albanerbriefe).
Në letrën e parëshkruar më 24 janar 1705, përveç tjerash, G. Lajbnici shkruan
“Përsa i përket gjuhës së shqiptarëve, unë dyshoj se ajo mund të jetë një gjuhë
sllave. Gabimisht atë e quajnë gjuhë ilirke (Lingua ilirica). Unë besoj se gjuha e
ilirëve të lashtë ishte një gjuhë krejt ndryshe”. (Autoktonia e shqiptarëve në
studimet gjermane, 1930, f.43-44).
Këtu duhet të japim një sqarim: termi lingua ilirica (gjuha ilirike) dikur
përdorej me kuptimin e gjuhës kroate, sllave perëndimore. Pra, G. Lajbnici me të
drejtë shpreh mendimin se “shqipja nuk mund të jetë një gjuhë sllave”.
Në dy letrat e vitit 1709, pasi i kishin rënë në dorë një libër dhe një fjalor i
gjuhës shqipe (vepra e P. Budit dhe Fjalori i F. Bardhit), G. Lajbnici shpreh
mendimin se shqipja është gjuha e ilirëve të lashtë, dhe se me shumë fjalë përputhet
me latinishten, përkatësisht me italishten, me greqishten e me gjermanishten.
Prandaj konstatoi i pari se shqipja ka prejardhje ilire dhe se përkon me gjuhët
indoeuropiane, ndonëse ka konstatuar një shekull para krijimit të gjuhësisë
krahasimtare, gjegjësisht afro një shekull e gjysmë para botimit të veprës së Fr.
Bopit “Për shqipen dhe lidhjet e afrisë së saj”, i cili shkencërisht argumentoi
përkatësinë indoeuropiane të gjuhës shqipe.
G. Lajbnici ndonëse ka shkruar pak për gjuhën shqipe, ai ka rëndësi historike
për arsye se qyshse në vitin 1709 konstatoi me të drejtë se shqipja ka prejardhje
prej ilirishtes dhe se është gjuhë e familjes indoevropiane.
Johan Tunmani (Johann Thunmann , 1746 – 1778)
J. Tunmani, historian i talentuar, iluminist i Universitetit gjerman të Halles,
është i pari dijetar i huaj që është marrë shkencërisht dhe posaçërisht me studimin e
prejardhjes së shqiptarëve e të shqipes në veprën “Untersuchungen über die
Geschichte der östlichen europäischen Völker” (Kërkime mbi historinë e popujve
të Europës Lindore), botuar në Lajpcig më 1774.
Kurreshtja e madhe shkencore e shtyu këtë iluminist që i pari të hapte shteg “në
një pyll, ku ende s’kishte hyrë sëpata”. Në parathënie të studimit të tij J. Tunmani
shkruan: “Shkenca e historisë në këtë shekull të iluminizmit ka hedhur hapa të
mëdhenj drejt përsosmërisë …Por në Europën Lindore gjendja e saj është krejt
ndryshe. Këtu ajo është një fushë e palavruar, e djerrë, e shkretë. Këta popuj , në
pjesën më të madhe, jetojnë në konjuktura të atilla që janë më të pafavorshmet për
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përmirësimin e historisë. Ndër europianoperëndimorët, të cilët kanë qenë më me
fat, nuk ka pasur as mundësi as vullnet për t’u kujdesur për disa popuj që në
sistemin e tyre të sotëm shtetëror nuk kanë fare ose kanë një ndikim krejt të vogël”.
Për të arritur në një përfundim shkencor të mbështetur në argumente e në
parime të drejta kërkimore lidhur me problemin kyç dhe të paprekur deri atëherë –
të prejardhjes së shqiptarëve dhe të gjuhë së tyre - ai u ka bërë një shqyrtim
analitik, kritik e të hollësishëm shënimeve të rëndësishme të autorëve të vjetër
grekë e romakë, si edhe të dhënave mesjetare sidomos bizantine ekzistuese e, nga
ana tjetër, të gjuhës shqipe dhe të lidhjeve të saj fqinjësore me greqishten, me
latinishten dhe me gjuhët sllave jugore. “Siç dihet, ky shqyrtim objektiv i të
dhënave, që kishte në dispozicion, e shpuri J. Tunmanin në përfundimin shkencor
se shqiptarët janë pasardhës të ilirëve dhe shqipja bijë e ilirishtes, një përfundim që
i ka përballuar kohës, që sot përfaqëson një të vërtetë historike”. Vepra e tij me të
vërtetë u ka shërbyer shumë shkencëtarëve të mëvonshëm si një bazë e fortë për
studimin e historisë, të origjinës, të autoktonisë e të formimit të popullit shqiptar e
të gjuhës shqipe.
Le të më lejohet të paraqes këtu edhe disa mendime të tija, të vjela prej librit të
përmendur e të përkthyera prej gjermanishtes.
“Asnjë popull tjetër i pjesës së botës, në të cilën jetojmë, nuk është aq i
panjohur për ne europianët e Perëndimit, përsa i përket prejardhjes, historisë dhe
gjuhës, sa shqiptarët dhe vllehtë (arumunët). E megjithatë, ata janë popuj kryesorë,
popuj të lashtë e të rëndësishëm; historia e tyre do të plotësonte zbrazëti të madhe
në historinë e lashtë e të re të Europës.
Tani do të vij në historinë e shqiptarëve e të vendit në të cilin ata banojnë. Ata
janë pasardhës të ilirëve të lashtë, po ashtu si fqinjët e tyre, - vllehtë, të cilët janë bij
të trakëve.
Cilët janë shqiptarët? Nga doli gjuha e tyre?
Populli i parë që njeh historia në këtë vend (në Shqipëri) janë ilirët, një popull i
madh dhe i fuqishëm, që banonte në bregdetin Adriatik, nga lumi Po deri në gjirin
e Ambrakisë e, në veri, deri në Danub.
Vendi që sot quhet Shqipëri (gjerm. Albanien) ka qenë i banuar nga fise të
ndryshme, që bënin pjesë që të gjithë në popullin ilir.
Në historinë e tyre (e shqiptarëve) unë nuk kam gjetur gjurmë të ndonjë
mërgimi të mëvonshëm: gjuha e tyre ka dhënë dëshmi të atilla për fatet e popullit,
sa që unë e kam të pamundshme të mos njoh në ta fqinjët e lashtë të grekëve dhe
qytetarët e Romës së lashtë (Perandorisë Romake-L.M.). Por të dyja këto më
tregojnë se ilirët e lashtë, shqiptarët, kanë marrë një numër fjalësh në gjuhën e tyre,
të cilat mund të dëshmojnë vetëm për fqinjësinë me sllavët, të cilët erdhën këtu nga
shekulli VII.
Kjo gjuhë (romake) gjatë Perandorisë Romake në Gadishullin Ballkanik
depërtoi edhe në malet e Ilirisë dhe u përzie me atë që flisnin banorët e lashtë. Në
regjistrin e fjalëve shqipe, që unë kam parashtruar këtu, gjenden shumë fjalë
romake (latine-L.M.). Gjatë tërë kohës, që grekët kanë qenë fqinjë të këtij populli,
nuk ka hyrë as një e treta e këtij numri fjalësh nga greqishtja. Grekët para
Perandorisë Orientale nuk kanë qenë komb sundues (pushtues) në këto troje.
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Në kohën kur popujt shtegtues shkretuan Perandorinë Romake, kjo pjesë e
Ilirisë (Epiri, Prevalisi etj.), thuajse ashtu si tërë provinca romake, iu nënshtrua
sulmeve të shpeshta të barbarëve të tjerë: të sllavëve, të avarëve, të hungarëve, të
longobardëve.
Qysh nga ajo kohë në veri, në veriperëndim e në verilindje sllavët u bënë
gjeografikisht fqinjët më të afërt të ilirëve.
Tani, më në fund, pasardhësit e banorëve të stërlashtë të kësaj pjese të Ilirisë do
të përmenden me emrin albanë ose arbanë.” – thekson ndër të tjera J. Tunmani
(N.R.Çabej, Autoktonia e shqiptarëve në studimet gjermane, f.53-55).
Mandej në librin e J. Tunmanit pason paraqitja e historisë së shqiptarëve gjatë
Mesjetës, veçanërisht gjatë periudhës së Skënderbeut, të cilën e quan të shkëlqyer;
Skënderbeun dhe shqiptarët i trajton heronj të famshëm.
Johan Herderi (Johann Herder, 1744-1803)
J. Herderi ka qenë një dijetar i gjithanshëm i shumë shkencave shoqërore : i
letërsisë, i folklorit, i historisë, i filozofisë etj.
Për ne paraqet rëndësi të veçantë vepra e tij e pambaruar “Ideen zur
Philosophie der Geschichte der Menschheit” (Ide për filozofinë e historisë së
njerëzimit) e shkruar në vitet 1784-1791.
Në faqen 99 të kësaj vepre të ribotuar në Lajpcig më 1868, duke shkruar për
shumë popuj të huaj të Europës Lindore, që i kemi lënë pas dore, përveç tjerash,
shkruan shkurtimisht për origjinën dhe autoktoninë e shqiptarëve si vijon : “Ende
më pak të drejtë kemi të fusim (për të huaj – L.M.) ata popuj që kanë dalë nga
ilirët, trakët dhe maqedonasit e lashtë, d.m.th. shqiptarët, vllehtë (arumunët),
arnautët. Ata nuk janë aspak të huaj, por popuj të lashtë të familjes europiane; dikur
ata kanë qenë kombe kryesore, kurse sot kanë mbetur si gërmadha të braktisura të
shumë popujve dhe gjuhëve”.
Ky pohim i tij ka rëndësi të madhe veçanërisht po të kemi parasysh kohën kur
ai e shprehu këtë mendim dhe autoritetin e madh të tij si dijetar me ndikim të fortë.
Siç shihet, nga kjo paraqitje e shkurtër, interesimi shkencor i dijetarëve
gjermanë për prejardhjen e gjuhës shqipe, përkatësisht të popullit shqiptar, është
mjaft i vjetër. Këto kërkime shkencore kanë rëndësi të shumëfishtë, veçanërisht për
faktin se në atë kohë populli ynë ishte nën sundimin e Perandorisë Osmane, e për
pasojë ishte në proces e sipër të asimilimit dhe për faktin se edhe atëherë
paraqiteshin e botoheshin mendime tendencioze, me të cilat mohohej origjina
(prejardhja) ilire e shqipes, përkatësisht e shqiptarëve.
Johan Georg Hani (Johann Georg von Hahn, 1811-1869)
J. Georg Hani ka qenë një ndër diplomatët më të shquar të Austrisë në
shekullin XIX. Në vitet e dyzeta e të pesëdhjeta ka shërbyer si konsull i Austrisë
në Greqi, e veçanërisht në Shqipërinë e Jugut, në Janinë.Gjatë qëndrimit të tij me
shërbim në këto vise është njohur me popullsinë arbëreshe (gr .arvanite),
d.m.th.shqiptare, e cila zgjoi interesim shumë të madh tek ai, prandaj mësonte me
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zell gjuhën shqipe. Në këtë punë i ka ndihmuar njohësi i shkëlqyer i gjuhës shqipe
K. Kristoforidhi. Në këtë mënyrë, respektivisht në veprat albanologjike që ka
krijuar e ka botuar, J.G.Hani u bë albanologu më i madh i shekullit XIX dhe
themeluesi i shkencave albanologjike.
Ky dijetar ndërmerrte herë pas here udhëtime kërkimore-studimore nëpër vise
të Gadishullit Ballkanik, e veçanërisht nëpër ato të Shqipërisë: nëpër viset jugore
dhe perëndimore të Shqipërisë deri në Shkodër e rrethinat e saj, pastaj prej
Beligradit nëpër luginën e Moravës, nëpër Kosovë e Maqedoni deri në Selanik; më
vonë përsëri , nëpër krahinat e Shqipërisë së Mesme dhe të Veriut, duke kaluar
edhe nëpër një pjesë të Kosovës (nëpër Prizren e rrethina të tij). Mandej vijon
udhëtimin nëpër viset e Drinit të Zi e të Liqenit të Ohrit. Përshkrimet e viseve të
vizituara dhe vëzhgimet e tija shkencore i ka botuar në veprat; Studime shqiptare
(Albanesische Studien, Jena, 1853/54) në tri vëllime; Udhëtimi prej Beligradit në
Selanik (Reise von Beligrad nach Saloniki, Wien,1868); Udhëtimi nëpër viset e
Drinit e të Vardarit (Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar, Wien,1869).
Këto tri vepra përmbajnë materiale të shumta dhe të ndryshme të asaj kohe me
vlerë të madhe shkencore, kulturore, ekonomike, juridike-shoqërore etj.
Mirëpo, për shkencat tona kombëtare gjithsesi e me të drejtë konsiderohet
vepër kryesore e tij libri madhor në tri vëllime: Studime shqiptare. Kjo kryevepër
shkencore e tij ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe për shkencat albanologjike. Në
bazë të burimeve të lashta greke dhe romake, si edhe të gjendjes së shkencave
historike, gjuhësore, arkeologjike, etnografike e të shkencave të tjera të kohë së tij,
J.G. Hani në kryeveprën e tij madhore “Albanesische Studien” (Studime shqiptare,
f. 215) për prejardhjen e shqiptarëve e të shqipes formuloi këto teza:
a) epirotët e maqedonasit (antikë-L.M.) ishin edhe në kohën e Strabonit
jogrekë, barbarë (ishin të huaj për grekë-L.M.);
b) epirotët, maqedonasit dhe ilirët kanë një prejardhje të përbashkët;
c) ka shumë shënime që epirotët e maqedonasit përbënin trungun origjinar
(burimor) të fiseve tirene-pellazgjike;
d) ilirishtja është gjuhë pellazgjike në një kuptim më të gjerë.
Me fjalë të tjera, J.G. Hani mendonte se të parët e shqiptarëve janë ilirët, duke
i përfshirë këtu edhe epirotët e maqedonasit (antikë): d.m.th. që të tre këta popuj e
fise sipas tij kanë një prejardhje ose një gjenezë të përbashkët, në të vërtetë, i bën të
ardhur prej pellazgëve. Po ta thjeshtojmë në formën më të shkurtër pikëpamjen e tij
del kështu: ilirët ishin pasardhës të pellazgëve të lashtë dhe paraardhës të
shqiptarëve të sotëm, rrjedhimisht ilirishtja është pasardhëse (bijë) e pellazgjishtes
dhe paraardhëse e shqipes.
Këto teza u bënë të njohura dhe u përhapën mjaft shumë në qarqet shkencore
dhe kulturore të Europës. Në mënyrë të veçantë teoria e prejardhjes pellazgjike të
shqiptarëve nëpërmjet të ilirëve bëri jehonë të madhe dhe u përqafua prej shumë
studiuesve dhe shkrimtarëve shqiptarë të Rilindjes Kombëtare, në radhë të parë prej
arbëreshëve të Italisë në shekullin XIX. Ata këtë teori e trajtuan përgjithësisht me
një entuziazëm patriotik, për të treguar lashtësinë e popullit shqiptar dhe
autoktoninë më të vjetër të tij në vendbanimet e sotme, në shërbim të afirmimit të të
drejtave kombëtare historike të tij.
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Për tezat e J. Hahnit, prof. Çabej, pos të tjerash, shkruan me të drejtë: ”Teoria e
tij në disa anë del e drejtë, në disa përgjithësime nuk mund të qëndrojë, por në
tërësi përmban një thelb të vërtetë. Teza që ilirishtja është pellazgjishtja në një
kuptim të gjerë nuk mund të mbahet, sepse pas të gjitha gjasave ilirishtja e
pellazgjishtja janë gjuhë të ndryshme “(Studime gjuhësore, III, Prishtinë f. 43-44).
Siç dihet, për shkak të mungesës së të dhënave gjuhësore, shkenca ende nuk e ka
ndriçuar karakterin gjuhësor të pellazgjishtes. Sidoqoftë, J.G.Hani, në bazë të
shumë argumenteve multidisiplinare shkencore, ka dëshmuar se shqiptarët janë
stërnipër të këtyre fiseve të vjetra të Ballkanit.
Vlen të shtojmë se ky dijetar i madh pas 15 vjetve, pra më 1868, në veprën
“Reise von Belgrad nach Saloniki” me rastin e vizitës së Kosovës shprehu në
mënyrë më të saktë se përpara mendimin për origjinën e shqiptarëve dhe të shqipes,
duke shkruar si vijon :”Kështu ne mund të pranojmë si të padiskutueshme se
shqiptarët e sotëm janë pasardhës të ilirëve dhe të epirotëve të lashtë”. Pra ,
karakterin ilir të shqipes ai e pohoi me këtë rast në mënyrë më të sigurt se më parë.
Mendimi i J. Hanit se shqipja rrjedh prej ilirishtes dhe se ilirishtja është një
gjuhë pellazgjike në një mënyrë “ishte në kundërshtim me tezën e përhapur në
shekullin XIX se shqipja lidhej me greqishten si gjuhë motra për shkak të
prejardhjes së përbashkët të shqiptarëve e të grekëve prej pellazgëve. Mendimi i tij
u shërbeu përfaqësuesve të Rilindjes Shqiptare si mbështetje për kërkesat e tyre, që
të njiheshin shqiptarët dhe të drejtat e tyre si një popull më vete me rrugë historike
të veçantë”.(Fjalori enciklopedik shqiptar,Tiranë, 1985, f.358).
Një rëndësi të veçantë paraqesin studimet e toponomisë historike dhe të
autoktonisë shqiptare të përfshira në këtë kryevepër të tij. J.G.Hani ka studiuar
toponomastikën historike shqiptare. Shumë toponime antike ilire i ka shpjeguar me
anë të gjuhës shqipe (Scodra : Shkodra, Ulcinium:Ulqin, Isamnus: Ishëm, Scardus:
Sharr, Drinus: Dri(n), Scupi:Shkup-i, Durrachi/um:Durrës, Aulona:Vlorë etj.) Ai ka
vërtetuar shkencërisht se shumë emra vendesh e lumenjsh të viseve shqiptare janë
vazhdim i drejtpërdrejtë i emërtimeve të lashta ilire. Edhe në bazë të kësaj ai arriti
në përfundim se shqipja është pasardhëse e drejtpërdrejtë e njërit dialekt ose e një
grupi dialektesh të vjetra ilire. Një meritë e posaçme për historinë e popullit
shqiptar ka J. G. Hahni për faktin se ai me argumente dhe me dëshmi shkencore,
duke u bazuar edhe në toponomastikën e shqipes, ka vërtetuar autoktoninë e
shqiptarëve në trojet, ku këta kryesisht jetojnë tani.
Për fat të keq J. G. Hahni vdiq relativisht i ri, në vitin 1869, atëherë kur ishte në
kulmin e pjekurisë shkencore, atëherë kur ishte shumë prodhimtar në studimet
albanologjike, ndonëse edhe ashtu mund të thuhet se për ne ka qenë dijetar i madh
dhe produktiv.
Gustav Majeri (Gustav Meyer, 1850-1900)
G. Majeri ishte albanolog gjerman respektivisht austriak. Ai ishte një ndër
themeluesit e shkencës së gjuhësisë shqiptare. Ka qenë edhe studiues i greqishtes
dhe i turqishtes; përndryshe edhe njohës i shumë gjuhëve. Për një kohë të gjatë
ishte professor i gjuhësisë krahasuese indoeuvropiave në Universitetin e Gracit.
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Në studimin e tij për gjuhën shqipe vendin kryesor e zënë kërkimet
etimologjike në fushën leksikore, pastaj fonetike dhe gramatikore. Në vitin 1891
botoi në Strasburg kryeveprën e tij “Etymologisches Wörterbuchder albanesischen
Sprache” (“Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe”), e cila është vepra e parë themelore
për studimet etimologjike në fushën e shqipes.
Ka botuar edhe shumë vepra të tjera si dhe studime të rëndësishme për
gjuhën shqipe, siç janë 6 vëllime me studime të gjuhësisë shqiptare (Albanesische
Studien, I-VI, Wien, 1883-1897). Vend të rëndësishëm zënë ato për të folmet
shqipe të Greqisë. Me vlerë të posaçme është punimi (artikulli) i tij “Vendi i
shqipes në rrethin e gjuhëve indoeuropiane”.
Ai ka botuar veprën “Kurzgefasste albanesische Grammatik”, Lajpcig,
1888 (Gramatikë e shkurtër e shqipes) e të tjera vepra.
Për çështjen që po e shqyrtojmë në këtë punim është me rendësi se G.
Majeri në disa studime ka shprehur mendimin se gjuha e sotme shqipe ka
prejardhje prej gjuhës ilire dhe populli shqiptar prej popullit të vjetër ilir. Sh.
Demiraj me të drejtë ka konstatuar se “G. Majeri mbrojti tezën e prejardhjes së
shqipes nga ilirishtja”.
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HIDAJETE AZIZI

ELEMENTE BURIMORE NË ANTROPONIMINË
E SHQIPTARËVE TË MAQEDONISË
Antroponimia e shqiptarëve të Maqedonisë ngërthen në vetvete emra me
prejardhje të ndryshme. Një pjesë e mirë e tyre janë emra me burim vendës, që
takohen në arealin e përgjithshëm truallsor të shqipes. Këta emra janë të
shumëllojshëm, të dalë nga leksiku konkret e abstrakt e të lidhur ngushtë me
historinë, toponiminë, folklorin, florën e faunën, astronominë, besëtytninë e me
fusha të tjera. E disa prej tyre janë edhe të lashtë, për të cilët, mbështetur në të
dhënat historike, gjuhësore e dokumentare, duket se gjejnë shpjegim e
përputhshmëri të plotë me rregullat e fonetikës historike të shqipes.
Vështruar nga aspekti kronologjik, është vërtetuar se çdo epokë ka repertorin e
saj të emrave vetjakë. Kjo, meqë fondi emëror ndryshon pandërprerë varësisht nga
faktorë të ndryshëm jashtëgjuhësor. Kështu ka ndryshuar edhe sistemi i emërtimit
në gjuhën shqipe, i cili megjithatë, ka arritur ta ruajë vijimësinë në sistemin e vet
antroponimik, që nga koha e periudhës ilire e deri sot. Mirëpo, numri i emrave ilirë
të trashëguar nga e kaluara e largët është relativisht i vogël. Arsyet janë të shumta.
Arsyeja më e fortë, sipas studiuesve që trajtojnë këtë çështje, është se nuk kemi
dëshmi të shkruara prej ilirishtes. Sipas tyre, shumë emra vetjakë nga kohët e
lashta, mund të jenë zhdukur, meqë mund të mos kenë qenë fare të regjistruar në
ndonjë shkrim, ose mund të jenë zhdukur bashkë me shkrimet ku kanë qenë të
regjistruar. Ndërkaq, shumë i vogël është numri i atyre emrave, që janë ruajtur në
shkrime e mbishkrime të ndryshme, dhe si të tillë, ia kanë dalë të arrijnë deri në
ditët tona.
Burimet që na kanë mbetur prej gjuhës ilire janë tepër të varfra. Këto burime
përfshijnë disa emra të vendeve e të personave (mbledhur fillimisht nga Hans
Krahe), dhe vetëm disa glosa (fjalë që na kanë lënë shkrimtarët e vjetër, bashkë me
kuptimet përkatëse greke a latine), e disa mbishkrime jo të plota.
Emrat ilirë që njohim sot, duke u thirrur në të dhënat e P. Dakës (1981: 106)
janë rreth 200-300 njësi, të cilat u nxorën nga burime të ndryshme dokumentare,
ndërkaq, Q. Lleshi (1998), për të përpiluar një fjalor të emrave me burim ilir ka
përfshirë 1.298 njësi (onoma) duke u mbështetur në tri lloje burimesh: burimet e
shkruara – historike që, sipas tij, paraqesin emrat më të lashtë ilirë, të cilët mund të
shkojnë deri në shekullin IV p.e.s.; mbishkrimet mbi rrasa guri, lapidarë, stela etj.,
të cilat trashëguesit u ngritën të ndjerëve të vet, me emrat dhe mbiemrat e
personave, ngandonjëherë të shoqëruar edhe me përkatësinë gjinore dhe vitin e
vdekjes e të cilat, çdoherë sipas Lleshit, paraqesin burimin kryesor dhe numrin
absolutisht më të madh për njehsimin e emrave vetjakë ilirë; si dhe mbishkrimet e
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emrave mbi vazo, amfore, monedha dhe helmeta, në të cilat burime, numri i
emrave është shumë i vogël (Q. Lleshi, 1998: 3). Edhe sipas Gj. Shkurtaj (2001:
24), emrat që përdoren sot, ato të dokumentuara ilire, janë të pakta, si: Bardhyl,
Dash, etj., por që duket se shpjegohen nëpërmjet fjalëve të shqipes, prandaj janë
parë si paraforma të saj dhe që i janë shtruar një evolucioni fonetik që hyn në
harmoni me zhvillimet e tjera fonetike të shqipes. Nga burimet historike, të cilat na
i sjell M. Korkuti (2003: 89), do të përmendim këtu sidomos veprat e autorëve
antikë që kanë arritur deri në ditët tona, të cilat japin emra vendesh, personash e
popullsish të formuar me rrënjën arb (alb) dhe që hasen kryesisht në territorin e
Ilirisë së Jugut dhe të Ilirisë Qendrore: arbaios - për arbër, mbishkrim i shek. III
p.e.s., gjetur në Finiq; qyteti Arbon, i përmendur nga historiani antik Polibi, shek. II
p.e.s.; qyteti Albanopoli si dhe albanët, që hasen në veprat e Ptolemeut, shek. II
e.s.; popullsia me emrin abroi dhe qyteti Arbon, me banorët e tij arbonios e
arbonites, të përmendur nga Stefan Bizantini, shek. VI e.s. Edhe në territorin e
Maqedonisë, me rrënjën arb / alb janë formuar një varg emrash vetjakë
(antroponime e patronime), emra vendbanimesh, emra lagjesh e emërtime të tjera
mikrotoponimike (për këtë shih më vonë) të cilat i gjejmë në mbishkrime,
nekropole e në defterët e regjistrimeve osmane.
Ndërkaq, emërtime të reja të burimit ilir, si: Artan, Altin, Neritan, Enkelejda,
Brikena etj., janë zbuluar më vonë, në vitet e ’60-ta të shekullit të kaluar, nga
gjurmimet arkeologjike të vendbanimeve ilire. Këto emërtime, sipas P. Dakës
(1981: 110), lindin ‘si kërkesë e njerëzve që t’u përgjigjen bindjeve të reja’, që do
të thotë se një numër i madh i tyre nuk u trashëguan brez pas brezi në gojë të
popullit. Mirëpo, këto zbulime tregojnë për faktin që emërtimet e tilla janë përdorur
dikur dhe prandaj, pasi janë zbuluar, sërish janë futur në fondin e emrave vetjakë të
sotëm të shqipes.
Përkatësinë ilire të mbishkrimeve në shqyrtim e kanë mbështetur një numër i
madh i shkencëtarëve të huaj e vendës të cilët hulumtuan drejtpërdrejt ose
tërthorazi emrat vetjakë ilirë. Ndër më të spikaturit nga shkencëtarët e huaj po
përmendim: H. Krahe, M. Lambertzi, P. Kretschmeri, A. Mayer, F. Nopça, V.
Cimohovski, F. Ribezzo, I. Russu, F. Papazoglu, R. Katiciç, N. Vuliç, P. Petroviç,
B. Dragojeviç - Josifovska, E. Cerskov etj., të cilët, para së gjithash u mbështetën
në shpërndarjen territoriale të antroponimisë ilire që i përgjigjet truallit gjuhësor të
shqipes.
Ndër gjuhëtarët shqiptarë të cilët flasin për një lidhshmëri të pashkëputur etnike
iliro-shqiptare, duke mbrojtur apo përforcuar tezën për përngjasimet antroponimike
iliro-shqiptare janë: E. Çabej, I. Ajeti, M. Korkuti, Sh. Demiraj, M. Domi, R.
Ismajli, I. Rexha, Q. Murati, R. Doçi e shumë të tjerë. Sipas tyre, emrat vetjakë që
kanë qenë pjesë përbërëse e kulturës ilire janë trashëguar nga shqiptarët, gjithandej
ku janë, përfshirë këtu edhe shqiptarët e Maqedonisë. Një trashëgimi e tillë
antroponimike mund të vërtetohet me anë të përngjasimeve që ekzistojnë ndërmjet
emrave vetjakë të ilirëve të hershëm, në një anë, dhe të shqiptarëve të sotëm, në
anën tjetër. Mirëpo, ashtu siç u konstatua edhe më herët, pjesa dërrmuese e emrave
me origjinë ilire, hyri në përdorim në fondin e përgjithshëm të emrave vetjakë,
shumë më vonë.
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Përdorimi i emrave ilirë në trevat shqiptare, ka filluar sidomos pas shpalljes së
pavarësisë së Shqipërisë. Në Shqipëri, këta emra u përdorën me një hov të madh
pas viteve të ’60-ta (P. Daka, 1981: 110). Te shqiptarët e Maqedonisë, ky hov nuk
u arrit asnjëherë (H. Azizi, 2014: 139), megjithatë ata janë përdorur dhe akoma
vazhdojnë të përdoren edhe sot e kësaj dite.
Nga materiali antroponimik i vjelë1 në terren në territorin e Maqedonisë kemi
veçuar një sërë emrash të cilët mendohet se mund të jenë me origjinë ilire. Për
lidhjen e tyre me kulturën ilire, jemi mbështetur kryesisht në studimet e autorëve të
sipërpërmendur. Argumentimi i përkatësisë ilire i një pjese të mirë të këtyre
emrave, gjen mbështetje më të madhe shkencore, ndërsa një pjesë tjetër e tyre
mbetet të argumentohet me fakte më bindëse.
Në vazhdim po paraqesim fondin e këtyre emrave, të cilët, qoftë vetëm me
rrënjën e tyre, qoftë me trajtën e plotë, shprehin lidhshmëri me botën e ilire. Ky
fond përfshin të gjitha format e mundshme fjalëformuese e drejtshkrimore të
emrave, ashtu siç i kemi gjetur në terren, të radhitur sipas dendurisë së përdorimit
te shqiptarët e Maqedonisë:
Për gjininë mashkullore: Arben (392)3, Agron (32)4, Mentor (28), Ilir (23),
Arbër (9) e Arber (1), Gent (2), Genti (1) e Gentian (6), Bardhyl (9), Altin (8),
Alban (7), Artan (7), Ardian (7), Albion (6), Dardan (6), Drilon (6), Taulant (5),
Andi (5), Genc (3) e Genci (2), Drini (5), Adi (5), Ardi (4), Arbin (3), Arbnor (3),
Bardhul (2), Bardul (1) e Bardhil (1), Uke (3), Uk (1), Blendi (3), Lorik (3), Albino
(2), Anil (2), Ilirijan e Ilirjan, Artim (2), Bledi (2), dhe me nga një paraqitje: Albin,
Albiond, Albrim, Arban, Arbi, Arbrim, Arbëror, Arbis, Arbon, Ardit,, Arnis, Art,
Asen, Bardhi, Baton, Bledar, Bledian, Blenor, Bojken, Denat, Didar, Drinor,
Geldon, Geni, Gerti, Glauk, Hanik (Anik), Ilirid, Liburn, Longar, Matjan, Mon,
Pleurat, Plator, Shkodran e Valdrim.
Për gjininë femërore: Albulena (14), Teuta (11), Albana (8), Arbresha (8),
Anila (7), Arbnora (7), Arta (5), Vjosa (5) e Vjosana, Genta(1) e Gentiana (5),
Iliriana (3) e Ilirijana (2), Albina (4), Albiona (2), Bardha e Barda, Ilirida (2), Ilira
(2) e Ilire (1) dhe me nga një paraqitje: Albërime, Alberina, Albesa, Albionda,
Albona, Altina, Arbana, Arbenita, Arbera, Arbesa, Arbeta, Arbena, Arbiona,
Arbina, Arbri, Arbulena, Ardiana, Ardiane, Artola, Arvenita, Aulona, Blenda,
Blendisa, Brikena, Dasara, Didare, Elona, Gerta, Gertiana, Gresa, Nertila,
Taulona, Oja, Olisa e Orgesa.
Trajtimi dhe zbërthimi i këtyre emrave nga aspekti semantik ka paraqitur një
problem shpeshherë të pakapërcyeshëm për studiuesit, e kjo, siç e thamë edhe më
herët, për shkak të mungesës së dëshmive të shkruara nga gjuha ilire. Megjithatë,

1

Që përfshin një korpus të emrave prej 11 000 njësi, gjithsesi që mund të jetë shumë më i
pasur e i larmishëm, po të përfshihen edhe gjithë ata emra që kanë mbetur jashtë trajtimit
tonë.
2
Në kllapa është dhënë numri i gjetjeve të këtyre emrave.
3
E. Çabej, 1976, f. 85; Q. Murati, 2012, f. 50, S. Gashi, 2007, f. 313.
4
Shih Q. Lleshi, f. 13
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duke u mbështetur në literaturën e shfrytëzuar,5 këta emra vetjakë i kemi klasifikuar
në tri grupe:
1. Emra vetjakë të formuar nga emra të njerëzve
Në këtë grup kemi përfshirë emra vetjakë të cilët nuk gjejnë shpjegim në
gjuhën e sotme shqipe e të cilët janë gjetur në burime të ndryshme dokumentare,
burime të shkruara historike e mbishkrime, nekropole e të ngjashme. Për
përkatësinë ilire të tyre mbështetemi kryesisht në fjalorin e emrave vetjakë ilirë të
Q. Lleshit (1998), e herë-herë edhe në fjalorë të tjerë emrash e në FESH.6 Nga ky
korpus emrash, në terrenin e Maqedonisë i kemi ndeshur emrat të cilët do t’i
paraqesim në vijim, e të cilët i bartin sot shqiptarët e Maqedonisë. Për gjininë
mashkullore: Agron (emër i mbretit ilir i fisit ardiat, i shek. III p.e.s., i biri i mbretit
pararendës ilir Pleurat dhe bashkëshort i mbretëreshës së ardhshme ilire, Teuta)7,
Altin (emër mashkulli iliro-mesap, i shënuar në shek. III p.e.s.), Andi (si emër i
gjinisë femërore Andia, është gjetur në zonën e Kosovës e të Maqedonisë, ndërsa
në trajtën e gjinisë mashkullore, Andin, sipas A. Mayer, është gjetur në Kaqanik),
Adi (emër i gjendur në një mbishkrim të shek. I në Dardaninë e lashtë), Anil (trajta
e gjinisë femërore Anula, Anyla, është gjetur në Durrës, në rrethin e Fierit dhe në
rrethin e Janinës në një mbishkrim të shek. II p.e.s.), Art (emër mashkulli ilir, i
gjetur në Ebersdorf, Arrabona), por që mund të jetë motivuar edhe nga shqipja e
sotme ‘i artë’, si edhe nga fjala ‘art’ me kuptim ndërkombëtar, Artan (emër
mashkulli i gjetur në Lubushki), Artim (te fjalori i Q. Lleshit e ndeshim me formën
Artem, e sipas V. Zoto mund të jetë formim nga emri Art, por edhe emër i
prejardhur nga shqipja ‘i artë’ + prapashtesa -im), Asen (emër mashkulli), Arijon /
Arion (emër mashkulli i formuar nga një emër mbi bazën e ilirishtes, por mund të
jetë motivuar edhe nga apelativët e shqipes së sotme ar + përemri jonë), Baton
(emër mashkulli, i gjetur në rrethin e Fierit), Bledi, me variantet Blendi, Bledian,
Bledar e Blenor (emër mashkulli mbi bazën e ilirishtes), Bojken (emër mashkulli, i
gjetur në Durrës), Denat (me formën Denata e hasim si emër femre, i gjetur në
Jezerinë te Bihaqi, ndërkaq Q. Lleshi, na e jep edhe formën Denion, për gjininë
mashkullore), Geldon (emër mashkulli, i gjetur në Alburnus të Dakisë antike),Genc
e Gent (emër mashkulli të cilin e mbante mbreti ilir Genthios, i biri i mbretit
pararendës ilir Pleurat (Pleuratos) dhe sipas Lleshit, i gjetur në 30 lokalitete
tejembanë Siujdhesës ballkanike dhe në 9 lokalitete të Siujdhesës apenine si dhe në
një mbishkrim më 1933, në fshatin Lopat të Kumanovës), Gentian (emër
mashkulli, i gjetur në Pogradec e Fier. Në fjalorin e Lleshit është dhënë edhe emri
5

E. Çabej (1976) , I. Ajeti (1978), Q. Murati (2008, 2012), B. Baliu (2012), R. Doçi (1983,
1990, 1994, 2005), H. Mujaj (1987), M. Ahmetaj (1987, 2009), S. Gashi (1979, 1978), I.
Rexha, (2005), Dh. Bello (2010), Q. Lleshi (1998),V. Zoto (2005) e të tjerë.
6
Fjalori enciklopedik shqiptar, 2008; Q. Lleshi, Emrat vetjakë ilirë, 1998; V. Zoto, Fjalor
emrash, 2005; A. Agai, Fjalor i emrave vetjakë 1995; H. Hasani, Emra shqip për fëmijë,
2010 e të tjerë.
7
Shpjegimet që jepen në kllapa mbështeten në të dhënat e fjalorëve të sipërpërmendur.
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Gentio me variantin Gention), Glauk (emër i mbretit të taulantëve ose i që të gjithë
ilirëve në gjysmën e parë të sh. IV), Anik (te fjalori i Q. Lleshit i regjistruar me
formën Hanik), Leonat (përveç në lokalitete të tjera, i gjetur edhe në Ohër, për të
cilin Q. Lleshi shpreh dyshimin që mund të jetë edhe emër maqedonas, përkatësisht
grek, por që sipas H. Krahe e I. Russu, mund të jetë edhe ilir), Longar (emër i
mbretit ilir dardan i sh. III p.e.s.), Lorik (emër mashkulli), Mon (me formën Monun
e gjejmë te fjalori i Lleshit, në cilësinë e emrit të dy mbretërve ilirë-dardanë),
Plator (emër ilir me një përhapje jashtëzakonisht të gjerë) dhe Pleurat (emër që e
mbanin një sërë mbretërish dhe princash ilirë).
Për gjininë femërore, nga korpusi i vjelë kemi veçuar emrat: Anila (i dhënë te
fjalori i Lleshit me formën Anula, Anyla), Arta (në fjalorin e Lleshit, i dhënë vetëm
për trajtën e gjinisë mashkullore, Art, ndërkaq, Zoto e shpjegon edhe me emrin e
vendbanimit në Greqi, Artës, me prejardhje nga emri ilir Arachtos, i cili në lashtësi
është quajtur Ambrakia dhe ka qenë kryeqytet i Epirit gjatë mbretërimit të Pirros),
Artola (i cili mund të jetë formim nga Arta, ndërsa me formën Artoria, si emër
femre e hasim te Lleshi), Benarta (mund të jetë kompozitë e formuar nga emri ilir i
gjinisë mashkullore Ben-i dhe Art-i, ndërkaq me trajtën Benar-i e hasim si emër
mashkulli), Blenda e Blendisa, trajta për gjininë femërore të emrit Bled, Brikena
(emër femre), Didare (në fjalorin e Lleshit, për gjininë femërore e hasim në trajtën
Didia e për gjininë mashkullore në trajtën Didi-u e Dida. Sipas Doçit (1990), ky
emër vjen nga rrënja did-, nga i cili ka dalë matronimi Didare), Genta e Gentiana
(nga Gentia), si dhe Gresa, Nertila, Oja, Olisa, Orgesa (të gjithë të trajtuar në
fjalorin e Lleshit si emra ilirë të gjinisë femërore) dhe Teuta (emër i bashkëshortes
së mbretit ilir Agron, i gjetur në mbishkrime në Zhugçe dhe në Epidamnus /
Durrës).
Në këtë grup e kemi përfshirë edhe emrin vetjak Bardh, i vetmi emër nga grupi
i emrave vetjakë ilirë që gjen shpjegim edhe në gjuhën e sotme shqipe, me
kuptimin ‘(i,e) bardhë’. Në cilësinë e emrit vetjak me trajtën Bard-i / Bardh-i, dhe
si emër i mbretit ilir të shekullit IV p.e.s me trajtën Bardyl-i / Bardhyl-i, e gjejmë te
Q. Lleshi (1998) dhe te shumë të tjerë, si te: Çabej (1976), Doçi (1990; 1994), H.
Mujaj (1987), M. Ahmetaj (1987; 2009), Gashi (1970), I. Rexha (2005), M. Halimi
(1994), P. Daka (1984), M. Korobar (1995) e të tjerë. Në korpusin tonë e takojmë
me variantet: Bardhyl, Bardul, Bardhil, Bardhi, Barda, Bardha, Bardhoke dhe në
kompozitat e formuara me mjetet e sotme të gjuhës shqipe: Fatbardha, Ditëbardh e
Lumbardh. Ky emër ka kaluar edhe në patronimi e toponimi, si bie fjala, te Frang
Bardhi (shek. XVII), Marin Barleti (XVI), që sipas Çabejt rrjedh nga emri
Bardheci; tek arbëreshët e italisë: Bardhushi etj.
Në territorin e Maqedonisë, në cilësinë e patronimit, me trajtën Bardhi e kemi
ndeshur në Shkup në një familje nga Tanusha dhe me trajtën Bardoniqi gjithashtu
në Shkup. Sipas Rexhës (2005: 99), me këtë trajtë haset si toponim në Rozhajë dhe
si toponim e patronim në Gjakovë dhe vjen nga Bard + on, sufiks grek, që ka dhënë
trajtën greke Bardon dhe me shtimin e prapashtesës sllave -iq që ka dhënë trajtën
sllave Bardoniq. Përveç trajtës patronimike Bardhi e Bardoniqi, ky emër, në
cilësinë e patronimit është regjistruar edhe me trajtën Bardhushi (Dibër). M.
Korobar (1995) e gjen edhe në patroniminë maqedonase, në bazën e mbiemrit
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Bardoski / Bardev. Në një rast tjetër, studiuesja në fjalë thirret te Ilieski, i cili
përmend një toponim Bardoec. Në toponimi, në territorin e Maqedonisë, studiuesit
e kanë hasur në këto trajta: Bardovci (katund në rrethin e Shkupit) i cili shfaqet në
një defter osmano - turk të vitit 1455 si Bardofce, sipas të dhënave që na jep R.
Doçi (1994: 194). Edhe I. Rexha (2005: 91) jep të dhëna se Bardofci i Shkupit
haset në defterin e hollësishëm të Sanxhakut të Rumelisë 1451/52 me formën
Bardofci dhe në defterin e Sanxhakut të Shkupit të v. 1568/69, në trajtën e shquar si
në shqip, Bardofci. Ky toponim mesjetar, sipas tij, është formuar në mesjetën e
hershme, me siguri mbi bazë të emrit shqip dhe të banorëve të vendosur në këtë
trevë para vendosjes së administratës sllave në Dardani, por siç shihet, administrata
sllave e ndryshoi trajtën e mirëfilltë të shqipes Bardi-Bardhi me prapashtesën –ofci
dhe –ovce, Bardofci dhe Bardofce, trajtë të cilën e shënoi edhe administrata
osmane, që do të thotë ‘fshati i Bardos’. Një trajtë tjetër e këtij emri është edhe
Bardova e Shtipit të cilën I. Rexha (2005) e gjen në Defterin e timareve të
Vojnukëve, të Sanxhakut të Qustendilit dhe të Krushevcit në vitin 1486, në rrethin
e Shtipit.
2. Emra vetjakë të formuar nga emra të përveçëm të vendeve, lumenjve,
maleve etj.
Në këtë grup kemi përfshirë antroponime të vjela në territorin e Maqedonisë e
që lidhen me toponime, hidronime e oronime ilire, etimologjia e të cilëve është
shpjeguar nga një numër i madh studiuesish të përmendur më parë. Në grupin e
toponimeve bën pjesë emri Shkodran (nga emri i qytetit të sotëm në Shqipëri
Shkodra + prapashtesa –an, e ky nga Scodra, të cilin Sh. Demiraj (1999: 143) e
sheh të formuar në përputhje me evolucionin e sistemit fonologjik të gjuhës shqipe.
Autori na bën të njohur se edhe autorët e vjetër grekë e romakë (Polibi, Livi, Plini,
Ptolemeu etj.) e paraqesin si qytet ilir i themeluar nga shek. IV p.e.s. Sipas të njëjtit
burim, Krahe-ja emrin e këtij qyteti e përfshinë në emrat gjeografikë të ilirishtes
ballkanike. Në këtë grup kemi përfshirë edhe antroponimin Ukë, që lidhet me
kuptimin e fjalës shqipe ‘ujk(ulk)’. Sipas Çabejt (1976: 243) e shumë studiuesve të
tjerë,8 është fjalë e fondit i.e. dhe haset në trevën gjuhësore të ilirishtes. Këtë fjalë
të vjetër të shqipes studiuesit e kanë lidhur me emrin e qytetit Ulqin, për të cilën
lidhje, Demiraj (1999: 149) thotë se kërkon hulumtime të mëtejshme. Për trajtën e
emrit të qytetit Ulqin, studiuesi në fjalë thotë që sipas Krahes e Mayerit, ky emër
paraqet një ndër emrat e lashtë gjeografikë me burim ilir, i dëshmuar në
dokumentet e shekujve të ndryshëm me trajtat Ulcinium/Olcinium. Në literaturën
onomastike, në cilësinë e antroponimeve të përdorura nga shqiptarët ndeshet me
variantet: Ukë, Uk, Ulk, Ujkan, Ukash, Uc, Ukshin, Ulkash për gjininë
mashkullore, dhe: Ujkije, Ujkije, Ulkie etj,, për gjininë femërore. Në fondin tonë të
emrave të vjelë në terren e takojmë vetëm në formën Uk e Uke, për gjininë
mashkullore. Ky emër ka gjetur përdorim edhe në patroniminë shqiptare, gjithandej
8

P. Daka (1984 : 144), Q. Murati (2008 : 192), M. Ahmetaj (2009 : 21), R. Mulaku (2005 :
254) etj.
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në territoret ku jetojnë shqiptarët, me trajtat: Uka, Ukaj, Ujkaj, Ujkani, Ujkashi,
Ukja, Ujka, Ukça, Ukella etj. si dhe: Ukramaj, Ukala, Ukmata, Ukmemetaj etj. Në
territorin e Maqedonisë, studiuesit e kanë gjetur në cilësinë e patronimit me trajtat:
Ukallet, Ukorret (në Kërçovë), Ukallarët (në Kërçovë e Tetovë), Ukshetina në
Çegran, Uklina në Ladorisht e të tjerë.9 Në fondin tonë të patronimeve të vjela në
terren, kemi veçuar vetëm trajtën Ukshini, të gjetur në Shkup.
Nga korpusi i emrave të vjelë në terren kemi veçuar edhe emrat në vijim të cilët
në fjalorin e V. Zoto shpjegohen si emra të qyteteve ilire: Arnis (në trajtën e gjinisë
femërore Arnisa, Zoto na jep të dhëna që sipas Ptolemeut, ishte emri i një qyteti të
fisit ilir të taulantëve), Armen dhe Armena (me këtë trajtë e ndeshim si emër
mashkullor me prejardhje nga emri Armeni, qytet ilir ose si variant i emrit Armend,
nga apelativët e shqipes ar + mend ‘mendjeart’), Elona (përmendet si qytet i fisit
ilir të liburnëve, i vendosur diku në brigjet e Kroacisë së sotme), Gerti, Gerta e
Gertiana (mund të jenë formime nga emri Geruntin që në fjalorin e V. Zoto
shpjegohet si emër i një qyteti në krahinën ilire të Dasaretisë. Njëkohësisht, ky
emër mund të jetë edhe shkurtimi i emrit me prejardhje nga gjermanishtja e vjetër
Gertuda ‘heshtë e fortë’ ose ‘Virgjinë luftarake’), Orgesa (emër i një qyteti të
lashtë të krahinës ilire të Dasaretisë); në grupin e hidronimeve na dalin emrat në
vijim: Drin (emër i lumit më të madh të Shqipërisë dhe i të gjithë anës lindore të
detit Adriatik dhe Jon, i cili kalon edhe në territorin e Maqedonisë). Sipas Demiraj
(1999: 155), vazhdimësia ilire-shqiptare e këtij emërtimi në përgjithësi nuk është
vënë në dyshim. Në shkrimet romake shënohet si Drinus. Sipas Gj. Shkurtaj (2001:
69), emri vjen nga rrënja dri/dre, variante të foljes indoevropiane dra, e cila kishte
kuptimin ‘ec, rrjedh’. M. Korobar (1999: 37), duke u thirrur te Ilievski, emrin e
lumit Drin e bie me burim ilir nga *dri/dru), Drilon (trajta e lashtë greke e lumit
Drin) dhe formimet nga ky emër, si: Drinor (nga Drin + prapashtesa –or),
kompozitat në shqipen e sotme: Valdrin e Valdrim për gjininë mashkullore dhe
Laudrina e Valdrina për gjininë femërore (me kuptim në gjuhën shqipe, por që në
bazë ka emrin e lumit Drin), Shkumbin (nga emri ilir i lumit Skampis, me
prejardhje nga emri Scampa i qytetit të Elbasanit, pranë të cilit rrjedh lumi, për të
cilin Demiraj (1999: 157) na bën të ditur se Krahe-ja e radhit ndër emrat
gjeografikë të ilirishtes ballkanike), Matjan (nga emri ilir Mathis, sikurse quhej në
lashtësi lumi i sotëm i Matit, burimin ilir e të cilit, sipas Demiraj (1999: 156) e kanë
pranuar Krahe, Jokli, Mayeri dhe Çabej, e dëshmohet në shek. IV ose V, ndërsa
antroponimi Matjan ka dalë si trajtë e prejardhur nga Mat + prapashtesa –jan,
mbase me kuptimin ‘banor i Matit’), Vjosa e Vjosana (përkatësia ilire e të cilit
mbështetet nga Krahe, ndërkaq Demiraj e has që në dokumentet antike në format
Aous, Aoos) dhe emri Tomor (nga forma e ilirishtes Tomarus i malit Tomor, që
ngrihet midis rretheve të Skraparit, Beratit dhe Gramshit, i përdorur shpesh edhe në
krijimtarinë popullore dhe artistike që nga kohët e lashta e deri sot).

9
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3.

Emra të fiseve

Këtu janë përmbledhur emrat e fiseve ilire, të cilat janë të shumtë në numër,
dhe të cilët edhe në korpusin tonë na dalin më të frekuentuar në krahasim me emrat
e grupeve të përmendura më parë. Të tillë janë emrat që në strukturën e tyre kanë
rrënjën arb-/alb. Për gjininë mashkullore, në korpusin e vjelë në territorin e
Maqedonisë i kemi regjistruar këta emra: Arbër, Arber, Arban, Arben, Arbi, Arbin,
Arbrim, Arbis, Arbon, Arbnor, Arbëror dhe Alban (tash më si emërtim i të huajve
për Shqipërinë/Albania, dhe si emër etnik për ‘shqiptar’), Albin (i përdorur edhe në
gjuhë të tjera nga fjala albus, me kuptimin ‘i,e bardhë’), Albino, Albion, Albiond
dhe Albrim. Për gjininë femërore: Arbana, Arbena, Arbera, Arbeta, Arbesa,
Arbnora, Arbëresha, Arbri, Arbina, Arbenita dhe varianti grek Arvenita, Arbiona,
Arbulena dhe Albana, Albona, Albina, Albiona, Albionda, Albesa, Albërime,
Alberina, Albulena (është edhe emër me prejardhje nga emri historik Albulenë, i
njohur ndryshe edhe Ujëbardha, pranë fshatit Gjorm të Mamurrasit të sotëm) dhe
Fjoralba (përveç rrënjës alb, ky emër mund të ketë edhe karakter ndërkombëtar, i
dalë si bashkim i emrit italian fiore, i cili ka kuptimin ‘lule’ me emrin latin alba, i
cili ka kuptimin ‘e bardhë’, që d.t.th. ‘lule e bardhë’). Janë gjetur edhe emra të
fiseve të tjera, si: Ilir me variantet: Ilirijane, Ilirjan, Ilirid, Iliriana e Ilirijana,
Ilirida, Ilire e Ilira; Ardian, Ardi, Ardit, Ardiana, Ardiane, Ardita; Geni, Mentor,
Taulant e Taulona; Labinot; Liburn, Dardan e Dasara.
Për fjalët me rrënjë arb-/alb-, përgjithësisht është pranuar mendimi se janë
emërtime të një fisi ilir. M. Korkutit (2003: 89), duke u mbështetur në thënien e
Ptolemeut se ‘në shpinë të Dyrrahut banonte një fis ilir me emrin arbër, albanoi’,
konstaton se kjo përbën bazën e përhapjes së përdorimit të dy emërtimeve
njëkohësisht. Në Fjalorin enciklopedik shqiptar (2008: 44) thuhet se albanët janë fis
ilir nga i cili morën emrin e hershëm shqiptarët. Edhe Q. Murati (2012: 50), thotë
që emërtimi Albët mund të rrjedhë nga emri i fisit Albanoi, e që më pas dhe emrin
etnik Albanët. I përmendur për të parën herë në shek, II të e.r. nga Ptolemeu, në
cilësinë e emrit të fisit ilir, ky emër është shtrirë ndër shekuj në tërë popullatën.
Në territorin e Maqedonisë, në rrjedhë të moteve, që nga antika e gjatë
mesjetës, këtë emër e gjejmë të përdorur jo vetëm në cilësinë e antroponimit, por
edhe në cilësinë e patronimit e toponimit. Gjatë përdorimit të gjerë, ky emër ka
marrë edhe trajta të gjuhëve të ndryshme. Q. Murati (2012: 51) na bën të ditur se
emërtimet me rrënjën –arb / –alb, janë gjetur në shumë vende të Maqedonisë. Në
cilësinë e toponimit, Q. Murati dhe I. Rexha (2005: 433), këtë emër na e përcjellin
me trajtat Arbanashko, Arbasanci, Arbanasi, Arbanasci, Arbinovë, Arvati, Arvanik,
Arbişiea, Arnaçi (i dalë nga Arnaut Koj, sipas modelit turk); Arbinesh, Arbun,
Albince, Labino (me metatezën sllave të likuideve al / la: *Albino:Labino,
Llabunishtë (me metatezën sllave dhe me zëvendësimin e fundores –an në –un te
popullsia arumune e këtyre viseve) e shumë trajta të tjera.
Në cilësinë e patronimit, nuk e kemi ndeshur këtë emërtim për shqiptarët e
Maqedonisë. Mirëpo, Q. Murati (2012: 58) e gjen me trajtat sllave: Arnaudovski,
Arnaudoski, Arnautovski, Arnautov, Arnaudov dhe Arnautova, Arnaudova të
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sajuara mbi bazën e variantit të gjuhës turke të emrit për shqiptarët në mesjetë.
Sipas gjitha gjasash, bartësit e këtyre patronimeve i takojnë etnisë maqedonase.
Emri Ilir në korpusin tonë ka dalë me variantet Ilirijan e Ilirjan, Ilirid, Iliriana
e Ilirijana, Ilirida, Ilire e Ilira. Sipas Çabejt (1976: 22), ky është emër nacional i
gjithë popullit ilir. Trajta më e vjetër e emrit ilir ishte Illyrii, e kjo nga Hilurii, i
dalë nga fiset rreth lumit Narenta në Bosnjë. Prej këtyre, ky emër u shtri dhe mbi
ilirët e tjerë duke u bërë emër nacional i gjithë popullit. Edhe sipas Sh. Demiraj
(1999: 24), ky emërtim mund të vijë nga një emër i një fisi të vetëm ilir, dhe i cili
është i dokumentuar te Herodoti (shek. V p.e.s.), te Straboni (në kapërcyell të e.s.),
te Appiani (shek. II) e gjetiu. Si emra njerëzish, Lleshi na i jep këto forma: Ilurika,
Illuria, Illyrika.
Emrat me rrënjën ard-, me variantet Ardian, Ardiana, Ardiane, vijnë nga emri
përgjithësues ardianët ose ardiejtë, fis ilir që banonin krahinën Ardia në Dalmati e
që përmenden në shek. IV p.e.r. (FESH: 94). Emri Ardi, mund të jetë varianti i
shkurtuar i emrit të fisit ilir Ardian. Emrat Ardite e Ardita, mund të jenë të formuar
edhe nga apelativët e shqipes së sotme ‘ar’ + ‘ditë’, por nuk përjashtohet mundësia
e motivimit edhe nga rrënja ard-.
Emri Dardan, rrjedh nga emri i fisit të madh ilir, dardanët, të cilët banonin
viset e tanishme të Kosovës, Serbisë dhe Maqedonisë, e që vërtetohet me dëshmitë
e të gjithë historianëve antikë: Strabo, Polyb, Amien, etj. Një numër i madh i
dijetarëve të huaj e vendës, si Hahni, F. Papazoglu, V. Cimohovski, Majeri, P.
Kretchmeri etj., si dhe Çabej, Domi, Doçi, Gashi, Rexha, Luka, Lleshi e shumë të
tjerë, e lidhin këtë emër me kuptimin e fjalës ‘dardhë’ të shqipes së sotme. Ky
emër ndeshet dendur në toponiminë e patroniminë e shqiptarëve, në territoret ku
jetojnë sot. Për praninë e tij në viset e Shqipërisë, Kosovës e Maqedonisë, na japin
të dhëna R. Doçi (1998: 77), B. Baliu (2012: 76), I. Rexha (2005: 122) e D. Bello
(2010: 674).
Në territorin e Maqedonisë, në toponimi është gjetur në Dibër, tek emrat topikë
Maj’e Dardhës e Qaf’e Dardhës dhe Zall i Dardës që na i sjell B. Baliu (2012: 74);
Lj. Stankovska, ka regjistruar edhe toponimet, që ne po i citojmë nga studiuesi
Qemal Murati (1990: 76): Darda, Darda Kula, të cilat dëshmojnë edhe për
ndikimin e shqipes në gjuhën maqedonase në fushë të leksikut përgjithësisht,
ndërkaq Doçi (1983: 63), na bën të ditur se një mikrotoponim të sotëm Darda e ka
shënuar edhe V. Pjanka, si duket gabimisht në vend të Dardha, në katundin Kocel
andej kah Ohri ose Prespa. I. Rexha (2005: 122) na jep të dhëna se një toponim me
emrin Dardashi e hasim në Ohër, i regjistruar në Defterin e timareve të Rumelisë të
shek. XV, nga rrënja e fjalës dard + ash, tash i panjohur. Një mikrotoponim tjetër
me emrin Darda, sipas tij, haset afër fshatit Zajaz, rrethi i Kërçovës, të cilin
shqipfolësit e quajnë Dardha, ndërsa mbi bazën dardë, dy kryefamiljarë të fshatit
Reçicë të nahijes së Tetovës, janë emërtuar me antroponime në formën Dardash, në
defterin e shek. XV.
Në korpusin tonë, emrin Dardan të fisit ilir, e hasim si antroponim me
formën Dardan, me një përdorim mjaft të dendur në tërë territorin e Maqedonisë,
por edhe si patronim në Shkup në formën Dardhishta e Darlishta.
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Emri Dasara, i pranishëm në korpusin tonë të vjelë në terren, i hasur në burime
dokumentare edhe me format: Dassa, Daza, Dasas, Dazas, Dasantis, sipas Çabejt,
Doçit e shumë të tjerëve, vjen nga emri i fisit ilir dasaretët që ishin një nga fiset më
të mëdha të Ilirisë juglindore, banorë të Dasaretisë, e cila përfshinte pjesën
perëndimore të liqenit të Ohrit, Korçën, Devollin, Kolonjën, Skraparin dhe arrinte
deri në Berat. Sipas Doçit (1994), si bazë e emrit mund të jetë emri ilir Dassus,
Dassius, që gjykohet se ka kuptimin ‘dash’ sepse e hasim edhe si emër ilir, i cili
duke u thirrur te F. Papazogllu, e cila i përmend antroponimet Dassi, Dassius ‘ndër
antroponimet më të zakonshme ilire në trevën e Dardanisë romake’ konstaton se ky
antroponim është përdorur dendur në antikë tek ilirët ndërsa sot e gjen në
patronimin Deshat të Dibrës (Shqipëri) dhe ndoshta në atë Deset të katundit
Novosellë të Tetovës.
Emri Geni me formën Gen, shpjegohet nga V. Zoto si emër mashkullor që
formohet nga emri genaunët, fis ilir në Mollosi, i njohur edhe me emrin genoait.
Emri Mentor, sipas Zoto, duhet të ketë prejardhje nga emri mentorë të cilët,
nga Plini i Dytë (23-79 të erës sonë) përmenden si një fis ilir në Liburni.
Për emrin Taulant, Çabej (1976: 22) thotë se me këtë emër është quajtur fisi
ilir, të cilët banonin në pjesën bregdetare të Shqipërisë, midis Vlorës dhe Durrësit.
Për gjininë femërore në korpusin tonë kemi gjetur formën Taulona.
Duhet përmendur edhe faktin që motivimi i përdorimit të disa emrave që u
përmendën deri më tani, dhe sidomos të atyre që gjejnë shpjegim në shqipen e
sotme, shpesh mund të jetë i ndryshëm, dhe jo çdoherë i lidhur me trashëgiminë
ilire. Kështu për shembull, emrat Bardh e Bardhyl, Ukë, Art etj., mund të jenë
motivuar nga kuptimi që bartin, nga faktori i trashëgimisë së emrave brenda
familjes ose nga ndonjë motiv tjetër.
Sipas dendurisë së përdorimit të tyre, nga pasqyra e dhënë, përdorim më të
shpeshtë të emrave të botës ilire ndër shqiptarët e Maqedonisë rezulton se kanë
emrat e fiseve (e sidomos ata me rrënjën arb- / alb- ) dhe emrat që mbanin mbretërit
ilirë (Agron, Teuta, Genc/Gent) për dallim nga emrat e tjerë vetjakë që kanë bartur
ilirët, e të cilët u zbuluan më vonë. Mund të supozohet se kjo kategori e emrave ka
qenë më shumë e njohur në historinë mbarëkombëtare të popullit shqiptar, e
rrjedhimisht edhe te shqiptarët e Maqedonisë, prandaj dhe dalin me përdorim më të
dendur.
\
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LISEN BASHKURTI

MAQEDONIA: DYGJUHËSIA, KULTURA,
SHOQËRIA DHE SHTETI
Në epiqendrën e krizës së sotme të Maqedonisë është vënë debati për
dygjuhësinë, Shqipen dhe Maqedonishten. Debati është tejet kontravers,
antikulturor, obskurant. Pra, kriza e sotme e Maqedonisë është jo thjesht politike,
etnike, kushtetuese, fqinjësore dhe gjeopolitike. Kriza e sotme e Maqedonisë është
e lidhur me qasjet krejtësisht të kundërta për konceptet themelore rreth gjuhës,
shoqërisë dhe shtetit Maqedonas.
1. Gjuha koncept kulturor
Gjuha është element qenësor në formimin etnokulturor të popujve. Në thelbin e
vet gjuha është mjet apo urë komunikimi. Nëpërmjet gjuhës ndërtohen njohje,
marrëdhënie, lidhje, bashkëpunim ndërmjet njerëzve, komuniteteve dhe popujve.
Nëpërmjet gjuhëve reduktohet mosnjohja, skepticizmi, frika, urrejtja dhe armiqësia
ndërmjet popujve. Gjuhët i shuajnë kobitë etnokulturore.
Gjuha në vetvete nuk bart as armiqësi dhe as miqësi. Përmbajtja e gjuhës mund
të shprehë miqësi dhe armiqësi sipas qëllimeve të përdoruesve të saj.
Gjermanisht kanë folur edhe Gëte e Shileri, edhe Kajzeri e Hitleri; frëngjisht
kanë folur edhe Volteri e Rusoi, edhe Bonaparti dhe Vishija; italisht kanë folur
edhe Dante e Galileo Galilei, edhe Emanueli e Musolini; rusisht kanë folur edhe
Tolstoi e Solzhenicini, edhe Stalini e Brezhnievi; kinezisht kanë folur edhe Konfuçi
e Menci, edhe Mao Ce Duni e Cu En Lai.
Nuk është gjuha në vetvete që prodhon urrejtje ndërmjet popujve, por është
përmbajtja e saj e shprehur nga njerëzit për qëllime të caktuara që e bën gjuhën
shumë kuptimore.
Gjuha prodhon kulturë dhe dije. Kultura është vlerë dhe si e tillë është thesar
njerëzor. Një gjuhë është dritare për vështrimin më të mirë e të qartë të botës,
popujve dhe individëve.
Në nivel botëror është gjuha angleze që i ka lidhur popujt, kulturat dhe vendet
deri në atë masë saqë globi është bërë shumë i vogël. Anglishtja është bërë ‘de
facto ‘gjuhë e dytë në shoqërinë globale. Thuajse kemi një botë “dy gjuhësore”, ku
anglishtja qëndron kudo si gjuhë e dytë krahas gjuhëve etnokulturore lokale.
Dija dhe kultura krijojnë paqen, demokracinë dhe prosperitetin njerëzor.
“Englishness”, duke e bërë botën dygjuhësore nuk ka kërcënuar asnjë shoqëri dhe
nuk ka rrënuar asnjë shtetas si gjuhë e vetme dhe as si gjuhë e dytë.
Në çdo nivel kultura dhe dija janë fuqi të organizuara. Përmes kulturës dhe
dijes shkon përpara civilizimi njerëzor. Por kultura dhe dija krijohen, përvetësohen,
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transmetohen dhe zhvillohen nëpërmjet gjuhëve në diakroninë dhe në dioptrinë e
tyre.
Niveli i kulturës varet nga dhe volumi i dijeve. Volumi i dijeve kushtëzohet
nga gjuhët. Të dyja së bashku, kultura dhe dijet kanë gjuhën në mes tyre. Gjuha i
lidh vlerat kulturore diverse me tërësinë e dijeve universale. Kultura, dijet dhe
gjuha reflektojnë nivelin e zhvillimit të shoqërisë njerëzore.
Zvicra, Kanadaja, Belgjika përbëjnë modele shumë të larta kulture e diturie
bazuar në shumëgjuhësitë e shoqërive dhe shteteve të tyre. Këto janë shoqëritë më
të civilizuara dhe shtetet më të qëndrueshme të kohës sonë.
2. Gjuha jo koncept politik
Gjuha nuk është koncept politik dhe as etatist. Gjuha është thjesht koncept
kulturor dhe dituror. Si e tillë gjuha u shërben lidhjeve dhe jo ndarjeve;
komunikimit dhe jo konfliktimit; dialogut dhe jo konfrontimit; miqësisë dhe jo
armiqësisë; paqes dhe jo luftës; prosperimit dhe jo rrënimit; zhvillimit dhe jo
regresit.
Elita shtesore dhe politike e Maqedonisë e prirë nga Ivanov - Gruevski e
interpretojnë dygjuhësinë Maqedone - Shqipe politikisht, si “rrënimi i themeleve të
shtetit”.
Cila gjuhë ka rrënuar shtete?! Sllavisht flasin afro 500 milionë njerëz që jetojnë
politikisht në vende, sisteme dhe struktura shtetërore me diverset.
Gjuha i bashkon sllavët kulturalisht. Politika i ka ndarë ato shtetërisht. Pra
është politika dhe jo gjuha që krijon apo rrënon shtete. Në botën sllave, mbi një
gjuhë shtrihen shumë shtete.
Nuk është gjuha që i ka ndarë politikisht Polaket apo Ukrainasit nga Rusët; nuk
është gjuha që i ka ndarë politikisht Kroatët nga Serbët; nuk është gjuha që i ka
ndarë politikisht Boshnjakët dhe Malazezët nga Serbët. Është politika qe i ka ndarë.
Në botën Arabe jetojnë shumë popuj me një gjuhë. Por gjuha e vetme e
përbashkët nuk ka krijuar unitet politik midis tyre, as brenda shteteve dhe as
ndërmjet shteteve.
Marrëdhëniet ndërmjet Sauditëve, Irakenëve, Iranianëve dhe popujve e
shteteve të tjerë arabfolës përreth nuk i ka konfliktuar gjuha, por politika. Gjuha
nuk është politikë. Politika përdor gjuhën.
Pra mbi një gjuhë janë ngritur shumë shtete, të qëndrueshëm dhe të
paqëndrueshëm, mike dhe armike ndërmjet tyre. Sikundër ka mjaft shtete që janë
ngritur dhe funksionojnë mbi shumë gjuhë, me stabilitet politik të brendshëm dhe
marrëdhënie ndërkombëtare të qëndrueshme.
Analiza krahasuese në botën e sotme dëshmon se gjuhët nuk krijojnë dhe as
nuk i pengojnë krijimin dhe funksionimin e shteteve dhe as marrëdhënieve
ndërmjet tyre. Gjuhët nuk bëhen pengesë për politikën dhe institucionet shtetërore
dhe as politikën ndërkombëtare. Janë politikat dhe institucionet shtetërore si dhe
politika të caktuara ndërkombëtare që bëhen përdoruese, shpërdoruese dhe
abuzuese të gjuhëve.
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3. Gjuha kohezion social
Në Maqedoni nuk është shqipja e as maqedonishtja, dhe as bashkëjetesa e tyre
në nivel zyrtar që rrënon themelet e politikës dhe shtetit. Përkundrazi janë shteti
dhe politikat e tij që po rrënojnë kohezionin social.
Pika e dobët e Maqedonisë është vënia e etatizmit mbi shoqërinë. Është vënia e
unitarizmit mbi diversitetin etnokulturor. Maqedonia vuan para së gjithash për
mungesë kohezioni social.
Shoqëria në Maqedoni është tejet e përçarë. Kjo sepse ka një asimetri midis
superstrukturës etatiste e politike unitariste dhe realiteteve etnokulturore diverse.
Shteti ngrihet mbi një realitet social. Realiteti social në thelb ngrihet mbi
komunikim. Komunikimi arrihet përmes gjuhës, e cila forcon realitetin social.
Në rastin e Maqedonisë dygjuhësia pasqyron realitetin social shqiptaromaqedonas dhe si e tillë përdorimi zyrtar i saj forcon realitetin social, sepse krijon
kohezionin social.
Kohezioni social forcon bazat e qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të shtetit.
Shteti është superstrukturë mbi themelet sociale. Është shoqëria që prodhon
superstrukturën shtetërore. Nuk është superstruktura shtetërore që prodhon
shoqërinë. Superstruktura shtetërore është pasqyrë e shoqërisë.
Nuk ka e nuk mund të ketë shtet te qëndrueshëm në shoqëri pa kohezion. Është
kohezioni social themeli i qëndrueshmërisë së shtetit dhe jo e kundërta. Shtetet e
ngritura mbi shoqëri pa kohezion social janë kala mbi rërë.
Madje edhe në nivele botërore qëndrueshmëria e sistemit politik ndërkombëtar
krijohet nga kohezioni social global. Faktori që më së shumti ka ndikuar në
kohezionin social global është ‘The englishness’, anglikanizimi i komunikimit
botëror ose bashkëjetesa shumëgjuhësore globale.
Anglikanizimi ose ‘The englishness’ kanë afruar njerëzit më shume se kurrë
dhe e kanë bërë botën sa një portokall. Për shkak të anglikanizimit njerëzit
komunikojnë më shumë, kanë më tepër mirëkuptim dhe bashkëpunim, kanë më pak
skepticizëm e fobi për njëri-tjetrin.
Akoma më tej. ‘The englishness’ ka ndikuar në krijimin e ‘world society’,
shoqërisë botërore, përtej kufijve, politikave, shteteve apo strukturave politike
ndërkombëtare. Në botën e sotme anglikanizimi ngrihet mbi diversitet. Diversiteti
bashkëjeton me anglikanizmin.
Së bashku, anglikanizimi dhe diversiteti kanë hedhur bazat e ‘world society’, të
‘shoqërisë botërore’. ‘Shoqëria botërore’ po ngre superstrukturën e politikës
botërore, që determinohet nga integrimet dhe globalizmi dhe jo nga nacionalizmi
dhe autarkia.
Rasti i Kosovës, me vetëm rreth 5 për qind pakica etnike, ngrihet mbi
dygjuhësinë Shqip-Serbisht. Dygjuhësia veçse ka forcuar kohezionin social e
multietnik në Kosovë. Asnjë e keqe nuk i ka ardhur shtetit të Kosovës nga
dygjuhësia.
Debati për dygjuhësinë në Maqedoni është pjese e një diskursi shterpe, fanatik,
të indoktrinuar dhe obskurant.
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Në thelb është debat ala ‘struc’, i cili tenton t’i fshehë realitetet me makineri
politike dhe propogandistike manipulative.
Realiteti dy-gjuhesor shqiptaro-maqedon ekziston, jashtë dhe pavarësisht
superstrukturës etatiste e politike.
Ky realitet dygjuhësor në Maqedoni është shumë më i vjetër se etatistët e
politikanët e Maqedonisë së sotme. Ky realitet dygjuhësor i Maqedonisë i ka
mbijetuar kohërave, tre ‘Jugosllavive’ si dhe disa sistemeve politike
ndërkombëtare.
Vetëm etatistët dhe politikanët e verbër të Maqedonisë së sotme nuk e pranojnë
këtë realitet etnokulturor dygjuhësor, duke dëmtuar kështu kohezionin social dhe
për rrjedhojë edhe politik dhe shtetëror të Maqedonisë.
Pjesa me dramatiko-komike e këtij debati kulmoi me deklaratën e pjellës së
fundit të fanatizmit sllav në Ballkan, Nikola Gruevskit, i cili tha…
” jam gati të futem edhe në burg që gjuha shqipe të mos zyrtarizohet…” dhe
me deklaratën e kadetit rus me besnik, Ivanovit se….” nuk dekretoj qeverinë për
dygjuhësinë”…
Natyrisht që Gruevski mund të prangoset, edhe Ivanovi mund të shkarkohet.
Por të dy këto pritshmëri të merituara nuk e prangosin dot gjuhën shqipe dhe as nuk
e fshijnë dot atë nga realiteti me dekrete presidenciale.
Maqedonia ka qenë dhe është dygjuhësore. Mbetet vetëm zyrtarizimi i saj. Më
shpejt më mirë.
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HAKIF BAJRAMI

SERBIA NË LUFTË PËR SHFAROSJEN E
SHQIPTARËVE DHE HEBRENJVE 1939-1945
Serbia ishte vendi më pronazist në Evropë gjatë viteve 1939-1945. Nga viti
1939 Serbia e kishte Programin e gatshëm për shfarosjen e Hebrenjve. Për këtë
Program krekosej sidomos intelegjencia e Serbisë ku printe partia politike naziste
ZBOR të cilën e drejtonte Dimitrije Lotiq. Më 1937 në Serbia u përpilua Programi
për shfarosjen e shiptarëve. Një vit më vonë Serbia lidhi Marrëveshje me
Republikën e Turqisë për deportimin e të gjithë shiptarëve në Anadoll me detyrim.
Më 1939 Dimitrije Lotiq e shpalosi Programin për Shfarosjen e Hebrenjve dhe kjo
shfarosje u arrit në kohë rekorde deri më 1942/3. Pas kësaj drame tragjike njerëzore
në Serbia filloi shfarosja e boshnjakëve në Bosnjë. Kjo shfarosje planifikohej nga
Stevan Moleviq më 1941 dhe Drazha Mihajloviq më 1942. Qëllimi final i tyre
synohej të arrihet më 1943. Atëkohë me kapitullimin e Italisë (shtaor 1943)
shfarosja e Hebrenjve kishte arritur fundin (JUDEN FRAi). Në vijim planifikohej
shfarosja e shqiptarëve.
“Kur Kost Peçnci të më japë urdhër, LLapi dhe Sitnica me Dri do të bartin dy muaj
koka dhe plisa të shqiptarëve!”
Çetniku Nikolla nga Kurshumlia
Kisha Ortodokse Serbe (më tej KOS-hb), do të lajmërohet në qershor të vitit
1941 se pajtohet me themelimin e qeverisë kuislinge në krye me Milan Açimoviqin
e pas disa muajve me drejtuesin më të besueshëm të Hitlerit në Ballkan 1941-1944
gjeneral Millan Nediq. Kjo qeveri do të quhet me insistimin e Kishës “ Qveria
shpëtimit popullor” , duke konfirmuar në të njëjtën kohë se Adollf Hitleri ishte idol
i saj, sidomos për pastrimin e Hebrenjve. Në të njëjtën ditë kur u themelua qevria,
në Beograd do të pushkatohen 7 (shtatë ) hebrenj, të cilëve u digjen edhe pasuria e
tërë që kishin. Kështu filloi ploja mbi një popullsi të vyer që jetonte nga dituria dhe
puna e pandërprerë, për të mirën ekonomike të popullit (Tomisllav Vukoviq,
Mozaik Izdaje, Zagreb, 1991, f. 62). Lidhur me këtë, arhirejët serbianë deklarohen
se do të luftojnë në anën e Gjenral Millan Nediqit. U deklaruan publikisht dhe me
shkrim këta arhirej (populli i qun popa: Josoifi i Shkupit; Venjamini i Braniqevës
dhe Nektarie i Tuzllës. Kur është fjala për këta prijës të KOS-it duhet shënuar se
më 22 korrik 1941 në kishën e Vokovës, pas liturgjisë do të mbahet një parastos për
Dragolub Drazha Mihajlloviqin, Gjeneral Millan Nediqin (vrasës i shqiptarëve,
sepse kishte shërbyer në Kosovska Diviziska Oblast-hb) dhe Dimitrije Lotiqin,
kryetra i “ZBORTIT” (Organizatë fashite serbe). Në këtë parastos zbulohet se këto
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ditë (korrik 1941) është bërë takimi në mes Millan Nediqit dhe Arhirejëve të KOSit, ku është diskutuar spastrimi i Serbisë prej Hebrenjve (“Glasnik” KOS , 1 IV
1942; “Novo Vreme”, 3 X 1941).
Kështu, nën parullën me Gjermaninë naziste nën flamurin serb, do të fillojë
regjistrimi i vullnetarëve për ‘bashkim’ të shtetit me kishën, për t` i shfarosur
hebrenjtë, shqiptarët dhe boshnjakët, e pastaj edhe kroatët, në vijim. Lidhur me
këtë “Nëna Kishë” me 22 shtator 1941, do të fillojë takimi i njësive vullnetare të
cilat “Zbori” i Dimitije Lotiqit i quan shpëtimtarë të gjallë të priftërinjve që janë në
kauzë të “pastrimit të gjakut” (T. Vukoviq, v. vit. f. 9; KOS 1II 1942). Dimitrije
Lotiq i rrethuar me grigjën e priftërinjve serbë, do ta fillojë operacionin gjenocidal
për Serbinë homogjene dhe integrale në “Evropën e Re”, të garantuar nga Adolf
Hitleri. Rrugëtimi duke bërë propagandë nazifashiste, do të ndodhë në çdo qytet,
sidomos në vjeshtë të vitit 1941, për çka çdo ditë nga ora 7 .10 në ndërtesën e
Gjeneralshtabit do të këndohen lutje se si do të vërsulet Serbia mbi hebrenj,
shqiptarë dhe boshnjakë-myslianë (Obnova, 24 X 1941).
Priftërinjtë serbë dhe ideologët çetnikë kusilingë- nediçevcë – lotiçevcë, më 5
XII 1941, do të shpërthejnë në një tubim të përbashkët: “Besojmë se Rajhu i Madh
Gjerman, nuk do të na e shkurtojë mundësinë të japim kontributin tonë në lëvizjen
për PASTRIM ( e ka fjalën për shfarosjen e hebrenjve, shqiptarëve, dhe
boshnjakëve) në Evropë. (Obnova 5 XII 1941). Dhe popat serbë vijojnë: “Ne
duhet t` ia ndërtojmë kulmin Serbisë Madhe, në të njëjtën kohë edhe idesë sonë të
lartë, për zgjerim kah Jugu dhe Perendimi, ku nuk do të ketë më shqiptarë dhe
boshnjakë; në qytetet tona nuk do të ndihet era e qelbur e hebrenjve. (Obnova, e
cenzuruar 5 XII 1941; AJ, Fondi ‘ Qeveria e kuislinge e Milan Nediqit 1941-1944;
Fondi ‘Ljeteçe jedinice za osevtu i obraz.). Në këto rrethana të kriminalizimit
ideologjik dhe praktik të Shoqërisë serbe (86% ishin deklaruar se e përkrahin
Nediqin dhe Hitlerin; se duhet veçuar Memorandumin dërguar gjenarlit nazist
Badreu – komandnat ushtark i Serbisë, ku në detaje pranohen pastrimet që po
bëheshin në Hercegovinë, Bosnje, Dalamci, Srem dhe drejt Sanxkaut, për të dalë
pastaj në Kosovën e “plisave të bardhë, ku pas një muaji nuk do të mbetet asnjë për
farë; ku LLapi dhe Sitnica do të bartin dy muaj koka të arnautëve, ku asnjë fëmijë
më nuk do të fliste shqip; ku ishin vijëzuar për likuidim 780 000 persona. (S.
Moleviq, Homogena Serbija VI 1941; AJ. Fondi : Milna Nediq, viti 1941,
“Program Osvete” pa numër). Për çka parashikohet të pastrohen të gjithë joserbët
më Serbi, përgjigje nuk japin oficerët por popat dhe disa intelektualë të bashkuar
rreth “Klubit Kulturor Serb” (shih në AJ. F. “Millan Nediq, Programi i Dragisha
Vasiqi, për asgjësimin e boshnjakëve, ciganëve dhe hebrenjve. Ky ideolog serb
ishte Nënkryetar i “Klubit Kulturor Serbian” dhe anëtar i Komitetit Qendror të
Shtabit çetnik më 1941 për shfarosje të joserbëve në Serbi, për t` u dukur Serbia
ashtu si e mendonte Karagjorgji dhe si e kishte bekuar të bëhet Kral Petri më 1912,
t’i bënin rrafsh me tokë të gjitha xhamitë; t’i shndërronin në stalla kuajsh të gjitha
medresetë dhe themeltat shkollore shqiptare”.
Drazha Mihajloviq në përkrahje të KOS-it në fillim të vitit 1942, do të
deklarojë pastrimin e të gjitha territoreve të Jugosllavisë dhe në te të Serbisë
Madhe, sidomos nga myslimanët dhe arnautët që jetojnë në fshatra, por edhe duke
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mos lënë të gjallë asnjë hebre që jetojë në qytete (AJ. Arkivi i M. Nediqit,
Elaborati: Aranuti, Bosanci i Jevreji 1941).
Qëndrimin e KOS ndaj ekspansionit të Serbisë në dëm të fqinjve, e zbulon nga
mesjeta e tutje Vasa Çubrilloviq, një ekzemplar origjinal i ideologut fashist serb. Ja
çka shkruan ai për KOS-in më 1941: “Kur Patrikana e Pejës më 1557 e fitoi nga
Stambolli (Padishahu) edhe privilegjin, kjo (KOS) e thekson territorin e saj që do ta
administrojë ( J. “Millan Nediq”: V. Çubrilloviq, Istoriski radovi, f.15). Me këtë
leje të Padishahut, Patrikana Serbiane , u zgjerua në Bosnje dhe Hercegovinë,
Dalmaci, Kroaci, Sllavoni, Srem dhe Hungari deri në Budim. E bënte këtë
Padishahu i Stambollit, sepse atij priftërinjtë i siguronin një harem të paharruar në
Stamboll, dhe posaçërisht nëse i vizitonte vendet ballkanike (Shih DASIPB J. J.
“Marambo”, Putopis jednog padishahog generalla 1826). Me këtë jursdiksion
admnistrativ politika pansllaviste serbe (e Naçertanijes 1844) e shtron kërkesën e
barazisë për drejtim edhe në aspektin shtetëror të këtyre trevave, duke krijuar
program parafashist siç është Načertanija 1844, “Arbanjija 1868”; “Prodor na
more 1881; respektivisht duke u mbështetur në rezultatet e luftërave 1877/8, në
vendimet e Kongresit të Berlinit dhe në luftërat kryqëzatë evro-ballkanike më
1912/13 dhe me vendimet imperialiste më 1919 në Versajë. Në këtë orientim KOS
i fut të gjitha trojet ballkanike në njëfarë “Index Librorum Prohibitorum”, që asnjë
trevë e Ballkanit nuk guxon të tjetërsohet pa lejejn e tyre, sepse atë e kanë nga
Padishahu si shpërblim për haremin e pasur që ia siguronin, prej vitit 1557. Në këtë
drejtim asnjë shkëndijë kulturore dhe arsimore, sidomos shqip nuk guxonte të lindë
në viset shqiptare. Këtë fakt popat serbë e kishin siguruar sidomos që në viset
shqiptare të mos lejohet asnjë shkollë shqipe, më 1830 me një dekret ( lloj
“Hatisherifi” që Kisha serbe e kishte dhe e ka në posedim edhe sot, por e përdori
gjatë viteve 1912-1941 si testament origjinal. Madje në viset shqiptare, në katër
Vilajete më 1876 ishin 3020 shkolla-mejtepe, prej tyre 1200 turke, 1200 greke, 600
shkolla ishin të drejtuara nga popat serbë, kurse vetëm një (1) u lejua më 1887, por
që u mbyll shumë shpejt, madje mësuesi i saj u vra me atentat!!! ). Përjashtim
bënin gjithnjë 1830-1912 për përdorim: serbishtja, greqishtja dhe turqishtja. Arsimi
dhe kultura shqiptare ishin në këtë indeks të Sulltanit dhe të KOS-it, të cilin indeks
e zbatoi pastaj Qeveria e Serbisë pa mbarim deri më 1999, me disa vakuume 19451989. Kështu lufta e KOS-it, partive, ushtrisë dhe shtetit serb (M. SKS 1918-1929;
M. J. 1929-1941), në viset e okupuara shqiptare, nuk do të lejojnë asnjë shkollë
shqipe, nuk lejohet kurrfarë administrate apo shenje shqipe për mbi një milion
shqiptar (populli i tretë në ish- Jugosllavi; Shih: Peticioni i Hasan Prishtinës,
dërguar Shoqatës së Kombeve në Gjenevë më 1929; Shih: Gjon Bizaku, Luigj
Gashi dhe Shtjefen Kurti, Pozita e Shqiptarëve në Mbretërinë Jugosllave, 1930,
Memorandum dërguar Shoqatës së Kombeve në Gjenevë, botuar shqip dhe
frëngjisht nga H. Bajrami në “Përparimi”, Prishtinë, 1988).
Lidhur me këtë realiteti që solli Rajhu i Tretë gjerman (1941-1944) në viset
shqiptare, nuk ishte ndonjë “privilegj” që lejohej shkolla shqipe private, lejohej
administrata dhe disa të drejta si: Flamuri, ishin veçori që shqiptarët shumë të
ndrydhur dhe të “pashpresë”, për perspektivë në trojet e veta, me profesion
kombëtar “për sharrëxhinj dhe pastrues të rrugëve” nëpër qytetet e Serbisë Madhe,
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menduan se fituan diçka 1941-1944. Lidhur me këtë, KOS-i në vend të luftës
antifashiste, planifikoi luftë totale kundër çifutëve, kundër shqiptarëve dhe kundër
boshnjakëve. (shih Fati i Bihorit 1942/3; shih: “Odbrna” 26 III 1942-Lufta kundër
çifutëve, masonëve dhe komunistëve, duhet të zhvillohet paralel me luftën kundër
arnautëve dhe boshnjakëve).
Në likuidimin e hebrenjve, shqiptarëve dhe ciganëve me boshnjakë (që flasin
serbisht), Millan Nediqi, Dimitrije Lotiqi, Drazha Mihjaloviqi dhe KOS-i do të
kërkojnë zyrtarisht nga Rajhu i Tretë që “Rojës Shtetërore Serbe “ t` i lejohet
organizimi i “rojeve të fshatrave” në nivel të njësive speciale nëpër qytete dhe
njëherësh rojet kufitare, forca këto që në operacionet naziste komandoheshin
gjithnjë nga Dragi Jovanoviqi, i cili i merrte instruksionet nga tre arhirej si dhe nga
kontrollori i Meisnerit në cilësinë e urdhëruesit suprem nazist. (AJ. Fondi: Millan
Nediq, viti 1941/2).Kështu, për të lëshuar urdhëresa Millan Nediqi dhe Millan
Aqimoviqi, me asistim të Dragi Jovanoviqit dhe tre arhirejve serbë, do të porositin
se duhet pastruar çdo pëllëmbë toke serbe, deri më 18 III 1942. “Ju natë e ditë
duhet të punoni për interesa të Kishës, shtetit dhe Rajhut të Madh, në luftë me
armiqtë dhe kudo të punoni pa pardon duhet të vrisni çifutë, arnautë, ciganë dhe
boshnjakë (“Glasnik S. Crkve”, 1 prill 1942; AJ, Fondi M. Nediqit. Plani për
pastrimin e viseve serbe, sidomos në Jug dhe në qytete, 1941). Edhe më hapur
Arhirejtë serbë që do të falsin në një tubim të “Rojës Shtetërore serbe”, del se duhet
bekuar për çdo varje që vijëzohet me këtë fjali: “Serbëve çdo gjë u është lejuar e që
asnjë vendi tjetër jo”!. Në tubimin e “Rojës…” maskarenjve nazifashistë, ministri
Atanasie Deniq, do të shprehet: “ Nuk është kurrfarë tradhtari bashkëpunimi i
sinqertë me nazistët… sepse këta po na ndihmojnë ta realizojmë atë mundësinë që
na e pat besuar Padishahu i Stambollit, t` i disiplinojmë të gjithë ata me të cilët
jetojmë apo jemi në fqinjësi”. Lidhur me këtë, Feliks Bencler (oficer i lartë i Rahut)
do të raportojë në Berlin se: “Rojet Shtetërore Serbe”, në Prapashticë, Keçekollë,
dhe Nishefc më 24 prill 1941, afro 380 arnautë: burra, gra dhe fënijë , pleq e plaka i
kanë deportuar së pari në Vrajë e pastaj në Nish, sepse kanë penguar qëllimin tonë
në dobi të Rajhut Tretë , të KOS-it dhe kryekomandantit Drazha Mihajloviq (Shih:
ANV-Arkivi Nacional Vashigton, mikrofilm i sjellë në AVIIB, i botuar në
publikimin Nemačka Deokumneta 1941, Libri i parë, me shifër, gjerësisht. Për këtë
mizori çetnike naziste kam shkruar më 1980 dhe kam diskutuar në Komisionin e
Historisë së Kosovës, por çetniko-komunistët ishin të mendimit se kemi “ të bëjmë
me ballistë; mendo ballistë para Shqipërisë në prill 1941! Ja deri ku kishte shkuar
urrejtja çetniko komuniste ndaj shqiptarëve. Dhe nuk është e rastësishme që më 21
shtator 1944 kur Bullgarët ia mësyjnë Kosovës, marrin urdhër: Vrisni gjermanë dhe
arnautë kudo që i gjeni - Dok, serb, nga viti 1944, k. 1112, i shifruar).
Falanga serbe po forcohet, shkruante një arhirej më 21. II 1942, sepse jemi të
favorizuar nga Adolf Hitleri, që ta pastrojmë hapësirën jetësore gjithandej kah
aspiron KOS dhe Sinodi i saj, në krye me Patrikun, e sidomos me këshillat e priftit
J. Velimiroviq ‘. (AJ. F. Milan Nediq, 1941/2. Bashkëpunimi i Parikanës Serbe me
Gjeralin M. Nediq, 12 XII 1941; Fjalimi i mbajtur mbi një kufomë të priftit të
vdekur aksidentalisht në punë të pista kriminale në Valevë, e në vijim edhe në
Sanxhak 1941.).
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Patrikana serbe për fëmijët arnautë dhe çifutë nëpër llogore 1941
KOS do të iniciojë “ Rojet Shtetërore Serbe”, të cilët do ta dhunojnë popullin
pa pengesa edhe në Qarkun e Mitrovicës (Llap, Vushtrri, Mitrovicë, Tregu i Ri)
duke i udhëzuar: “Nuk duhet të kemi mëshirë ndaj askujt. Edhe më tej shkonte
Sinodi ortodoks serb, duke i udhëzuar të gjitha njësitet e Millan Nediqit se: “Ju
nuk duhet të ndihmoni askënd , me përjashtim të atyre që kanë rënë për mbrojtjen e
shtetit të tij”. Nëpër llogore në Serbinë e “ popullit qiellor”, po masakroheshin edhe
fëmijët siç ngjan në Bani dhe në Majevicë të Bosnjës. Lidhur me këtë, më 22 maj
1942 në Llogorin e Bajnicës pushkatohen 88 hebrenj, prej të cilëve një numër
shumë i madh fëmijë nën moshën 14 vjeçare. Aty kishte edhe ciganë që flisnin
gjuhën serbe, kishte çifutë dhe 2 hungarezë nga familjet e përziera”. ( Banjica,
Istoriski arhiv , Beograd 1967, f. 65 cituar sipas Tomisllav Novakoviqit, Mozaik
Izdaje, Zagreb 1991,
Në llogoret serbe , të cilat kontrolloheshin nga nazistët, prefektët serbë do t` i
cilësojnë fëmijët çifutë si banditë të rrezikshëm . Në vitin 1945 kur do të hapen
gropat sikurse ato të Millosheviqit 1998/99, do të gjenden tri nëna çifute me fëmijë
në duar-kufoma të ngjizuara. Për këta fëmijë, Patrikana Serbe do të lëshojë
dokument duke theksuar tradhtisht se ndaj këtyre fëmijëve: “Kisha ka hequr dorë
duke vulosur fatin e tyre, se “nuk pranohen për serbë, edhe pse serbisht flasin,
madje rrjedhshëm”!. Lidhur me këtë, në Llogorin e Bajnicës sipas moshës
pushkatohen deri në 7 vjeç 22 fëmijë ; nga 1-14 vjeç 26 fëmijë; nga 14-17 vjeç 76
fëmijë ; nga 17-21 vjeç likuidohen 56 fëmijë , të gjithë vetëm pse ishin hebrenj
(çifutë) dhe ciganë. (Nga studimi: Teror u Beogradu, “Godishnjak Grada
Beogrda”, 1959, Libri VI . f. 490). Le të shikohet në Arkivin e Qeverisë kusillinge
të M. Nediqit se sa fëmijë, gra dhe pleq shqiptarë u maltretuan dhe u likuiduan
mizorishtë nga 24 prilli e deri më 5 maj 1941 nga Prapshtica e deri në Vranjë, e
prej këndej deri në Nish. Këta fatzinj do të qëndrojnë në Llogorin e Nishit për katër
muaj. Deri sa ishin aty tre popa do të provojnë t` i konvertojnë në ortodoksë.
(Deklarat të popullit të fshatrave : Prapashticë, Keqekollë, Nishefc më 1971.
Ekziston edhe videoincizimi nga : Nebil Durkau, Hakif Bajrami më 1973, por që
është ndaluar të emitohet në TV të Prishtinës. Atëbotë priftërinjtë serbë dhe
Radovan çetniku, kishin urdhëruar familjet koloniste serbe, që mbi kulmet e
shtëpive të tyre të vejnë kryqin me gëlqere, në mënyrë që avionët nazistë, kur të
bombardojnë, t` i dallojnë shtëpitë e shqiptarëve që ishin pa kryq dhe (më 3 maj
1941), të mos i dëmtojnë shtëpitë koloniste serbe. Vërteto në popull, ende ka njerëz
që e dinë dhe e kanë përjetuar ngjarjen mizore maj 1941, me nxitjen e priftërinjve
dhe Radovan Çetnikut serbn. Atëbotë isha kërcënuar se: “po do ta luash rolin e
Vizentallit!”- ndjekës i nazistëve! Madje në Komisionin e Historisë së Kosovës më
1975, Millutin Foliqi do të na quajë: “Nebil Duraku është i ndikuar nga lufta e
Shaban Polluzhës. Ndërsa Mr. Hakif Bjarami është agjent i Enver Hoxhës!. Qetësi
disa minuta në Komision, ku ishin të gjithë prijësitet kryesor të Luftës Antifashiste
të Kosovës. Do ta marr fjalën: “Për Nebil Durakun, e di se është gazetari dhe
shkrimtari ma i sinqertë në Kosovë. Kaq. Për vete (Hakif Bajramin), nëse është
fjala për objektivizëm të dokumenteve gjermane që i posedoj dhe ja ku janë, (ua
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tregoj fotokopjet), ku pasqyrohen krimet monstruoze të nazistëve dhe çetnikëve
ndaj shqiptarëve në Prapashticë, Keçekollë dhe Nishefc më 3-5 maj 1941, duke
dokumentuar çdo fjali , atëherë e pranoj se jam diçka më tepër se agjentë i ……
(Nuk e kam theksuar emrin Enver. Pas meje, Prof. Ali Hadri, do të shpërthejë, gati
i pakontrolluar: ”Të lumtë”!, me zë të lartë. Të gjithë heshtën si në varr! ).
Marrëdhëniet miqësore në mes KOS-it dhe Qeverisë kuislingë të Millan
Nediqit nuk do të zbehen kurrë gjatë viteve 1941-1944. Përkundrazi, me rastin e
vizitës të likatropit te Adollf Hitleri më 18 shtator 1943, e ngritin KOS-in në
piedestal, sepse lutej për shëndetin e Hitlerit, përmes hienave të vet (M. Nediq),
duke u ngjizur në emër të popullit serb, me nazizmin dhe luftën e tij, për “pastërti të
racës”. (Shih: “Novo Vreme”, 20 X 1943). Pas kthimit të Milan Nediqit nga
Berlini ku ishte në vizitë te Adolf Hitleri , ky do ta vizitojë Krushevcin. Aty
priftërinjtë Hranisallav Vukoviq (mëkëmbës i arhirejve ) etj., do të kërkojë që
“Berlini të na e dhurojë Serbinë e Shën Savës”. Pas mbarimit të ceremonisë
politiko-religjioze, në Kurushevc defilojnë forcat e “Rojës shtetërore Serbe”, duke
u kërcënuar se nuk do të “lëmë Aranutë të gjallë” (vërteto në A. Nediqt ). Në vijim
priftërinjtë do të i “lumturojnë” çetnikët e varë në luftën e Bihorit (janar 1943), ku
ishin masakruar mbi 4000 civilë boshnjakë, shqiptarë dhe 3 (tre) çifutë të
“konvertuar’ në shqiptarë myslimanë”. Atëbotë do të vërtetohet se tri bure sy ishin
nxjerrë nga trupat e të vrarëve. Këtë ia kam thënë me dokument S. V. Tempos në
Beograd por edhe në Prishtinë (64 shkencëtarë serbë si orgji nazifashiste) më 1988.
Dhe Tempo e ka pranuar faktin sepse nuk kishte mundësi të rrejë më (AJ. Fondi
Milan Nediq, viti 1943, dok. i pasistemuar).
Duke studiuar mizoritë naziste dhe nazifashiste serbe 1941-1945, më kanë rënë
në dorë shumë dokumente që e vërtetojnë një veprimtari ogurzezë shqiptare: të
spiunosh për pak para, për interesa të Serbisë çetniko-komuniste. Pothuajse kur
Serbi indipednete nuk kishte, kishte aq shumë spiunë shqiptarë, sa që turpërohem
se edhe sot mund të jetë gjendja e tillë. Faktet flasin se ruso –serbët me popat e tyre
janë në aksion edhe sot (2017), për dy gjëra: ta kthejnë historinë prapa, dhe të
luajnë me fatin e një Kombi si macja me miun. Shqiptarë, lereni zanatin e pistë, se
një ditë do të zbuloheni dhe do të i leni familjeve tuaja faqe të zezë. E thash këtë,
sepse e kaluara mësohet për të ditur sot diçka më shumë se dje, sepse nesër tradhtia
nuk mund të abortohet. Dokumentet janë. Ato një ditë dikush do t` i botojë, sepse
serbët e kanë traditë, çdo imtësi e shënojnë. Lexo: Zoran Mijatoviq, Opelo za
drzhavnu tajnu, Beograd 2004, ku figurojnë 64 dosje për UÇK-ën. Shumica
dërmuese e atyre dokumenteve janë siguruar nga faqezinjtë shqiptarë, për pak
para.!!!
Të kthehemi prapa. Nga vjeshta e vitit 1941 defilimi i kreut të KOS-it me
nazistët ishte dukuri e rëndomtë në të gjitha trevat e Serbisë, sidomos nëpër qytete.
Sidomos do të shquhet prifti ushtarak Dushan Nikoliq, i cili ishte dukuri e
rëndomtë në çdo masakër ku do të merrte pjesë së bashku me Dimitrije Lotiqin që
shquheshin më nazistë se nazistët, sidomos në praninë e 15000 srbëve në
Kragujevc më 19 XI 1941. (“Obnova”, 20 XI 1941; Shih: N. A. žalosno strelajnje u
Kragujevcu 21 Septembar 1941). Kështu në mitingje të shumta, prifti Dragosllav
Veliçkoviq, në ved se të gjykojë dhe ekskomunikojë kriminelët që kishin bërë
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plojë mbi popullin dhe fëmijët serbë pa asnjë faj, kërkonte edhe më tej gjak dhe
krime duke i quajtur fëmijët dhe mësuesit: “kundërshtarët e nazizimit” , “dezertues
dhe banditë komunistë”. (“Obnova”, 20 Xi 1941).Lidhur me këtë, një prift me
gradë protojerej (Radosav Simoviq me dituri mesatare, me një tekst të shkuar nga
agjentët e “Zborit” do të lexojë: “I përkushtohem më tej fesë, në mënyrë që Qeveria
e Shpëtimit Kombëtar t`i drejtojë në rrugën nacionale serbe të gjithë serbët pa
dallim, që do të thotë të nazifikohet tërë populli, dhe nuk ia huqi profecisë. E ajo
rrugë është për brezat që vijnë, do të thotë prifti tradhtar, sepse në kuadër të Rajhut
të Tretë, dhe me ndihmën e Adolf Hitlerit, ne do të fitojmë atë që e meritojmë “
(“Obnova”, 23 XII 1941). Me qëllim që t` i ik krijimit të urrejtjes nacionale, nuk
dua t’i përshkruaj metodat propaganduese monstruoze të popave mbi fëmijët
(meshkuj dhe femra) shqiptarë, krejt me qëllim që ky popull mos të ketë
trashëgimi. Janë tri elaborate, që as dr Resheri (mjeku nazist për eksperimente me
njerëz- hb) nuk i ka imagjinuar!
Gjithashtu në këtë studim nuk janë përfshirë spiunët shqiptarë, që u ishin shitur
shtabeve çetnike, për pak para. Ata janë, kanë mera dhe mbiemra. Dokumentet
flasin vetë. Serbët i kanë ruajtur edhe dëshmitë sa para ka marrë secili. Janë
shumë, si nga Shqipëria kontinentale ashtu edhe nga Shqipëria bregdetare. I ftoj
shqiptarët si historianë, që ta prapësojnë këtë zanat të fëlliqur që gjallëron edhe sot.
Përndryshe, ata janë kursyer deri tash me faktin sepse kanë familje të ngushtë dhe
të gjerë, e ato kur janë peshuar faktet (argumentet) as që e kanë ditur se për kë
punon akëcil spiuni, prej kah po i merr paratë. Pse jo, një ditë do të dalë ndonjë
historian dhe do t` i publikojë. Shumë traditë e pistë shqiptare, me spiunua për
vëllanë, mikun, shqiptarin.! Ta dini se serbët i kanë ruajtur të gjitha dokumentet,
duke menduar se u nevojiten në çdo kohë. Deri më tash ky zanat i pistë shqiptar, u
ka dhuruar agjenturave serbe fryte politike dhe territoriale.
Vetëm le të jetojë Serbia
Më 5 gusht 1941, kryetari i Këshillit të Komisarëve të Serbisë Millan
Aqimoviq, urdhëron që në pjesën e Kosovës (Llap, Vishtrri, Mitrovicë dhe Tregu i
Ri) të themelojë një qark, me qendër në Mitrovicë. Kontakti mes pushtetit kuisling
në një anë në këtë qark (e kryesonte Xhafer Deva) dhe shqiptarëve në anën tjetër
mbahej përmes ‘Lidhjes Popullore Shqiptare’, të cilën e drejtonte Ali Drga (djali i
Ferat Dragës).Në këtë qark nëpunësit dhe shkollat shqipe do të hapen për herë të
parë pas okupimit të Kosovës më 1912 nga Serbia. Lidhur me këtë, në fillim të vitit
1943, (2 II) Rrethin e Llapit do ta vizitojë Jovan Berkiqi, delegat i Ministrisë së
Punëve të Brendshme. Atë do ta presë në takim nënprefketi i Llapit me qytetarë
(posedohet dokumenti dhe fotografitë). Nga biseda me qytetarë ishte krijuar bindja
se shqiptarët dhe serbët jetuakan në paqe dhe lumturi, sepse kështu jetuakan prijësit
e tyre. Jovan Berkiqi kishte ardhur për ta mbajtur një miting në lokalitetin e
kolonistëve në Milloshevë. Tubimin e hapi prifti Simeon Gojkoviq. Pastaj fjalën do
ta marrë Jovan Berkiqi, i cili tha: “Për mua është kënaqësi kur i pashë Pop Novicën
në shoqëri me hoxhallarët shqiptarë në Podujevë. Në Kosovë nuk ka komunistë. Në
mitingun çetniko –kuislling në Milloshevë, do të merr pjesë edhe Ibrahim Lutfiu,
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prefekt i Qarkut Mitrovicës. Ky njeri nuk foli fare. Por në prani të Jovan Berkiqit
fjalën do ta marrë Pajazit Boletini, i cili do të thotë: “Jam i besimit dhe i bindur
duke iu drejtuar “Rojeve Shtetërore Serbe”, të cilat i komandoj në nivel qarku
(xhandarëve të Serbisë sepse ishte komandant i tyre), se do të mbeteni djemtë më të
besueshëm të Nënës Serbi, dhe se heroikisht do ta mbroni. Ju nuk do ta kurseni as
jetën e juaj, vetëm të rrojë Serbia si krenari dhe famë e popullit serb”. (shih:
“Glasnik Srpske narodne Strazhe, shtator-lipanj 1942, nr. 1. F. 6). Në Miting do të
flasë edhe Millutin Knezheviq, nënkryetar i nënprefketurës së Vushtrrisë. Ky
kriminel do t` u drejtohet popave të shumtë që kishin ardhur se :”Ju duhet ta bekoni
këtë tokë që gjuha serbe dhe fjala serbe të mbetet e bime, por asnjë ngjyrë tjetër kjo
tokë nuk do ta durojë, sepse kështu do Rajhu i Madh i Hitlerit, të cilit i jemi besnik
deri në pambarim’. ( Glasnik Srpske narodne strazhe, po aty).
Për Pajazit Boletinin, do të shkruaj një gjysmë shekulli më vonë kroati
Tomisllav Vukoviq, se nuk ishte serb, siç ishte paraqitur në mitingun e
Milloshevës, por ishte shqiptar, madje djali më i vjetër i Isa Boletinit. Më tej kroati
Tomisllav do të pyesë me ironi: “A e nxiti Pajzit Boletinin shpriti i Shën Savës,
sepse serbët e kishin shkolluar që të quhej “Veliko serbin”, ose “Roja shtetërore
Serbe” si legjion i të huajve që i ka pranuar të gjithë ata që janë të gatshëm për para
të luftojnë kundër çdokujt. Po, nuk ishte ky njeri i vetmi në xhandarmerinë e Millan
Nediqit në Kosovë, e që paguheshin prej Beogradit në ato vite të krimeve dhe
krematoroiumeve monstruoze naziste. Çuditërisht historianët serbë në kontinuitet
flasin poshtërsia për gjoja ballistët në Kosovë, e nuk flasin e as nuk shkruajnë për
mizoritë çetnikie që i planifikonin dhe i zbatonin ndaj shqiptarëve sidomos në
Kosovën Veriore, Sanxhak e thellë në brendi të Bosnjës. Tani si historian, më duhet
të theksoj se po të merrnin pjesë shqiptarët e okupuar nën Jugosllavinë, po në atë
nivel që morën pjesë shqiptarët e Shqipërisë bregdetare, në përqindje 75-85% në
luftën antifashiste, më 1945 as që do të diskutohej ndryshe, do të vendosej fati i
Kosovës të jetë pjesë e Shqipërisë. Këtë do të ma thotë Vladimir Dedier në Kranj
më 1976. Fatin e Kosovës pra e kanë dedikuar kuislingët serbë dhe shqiptarë, duke
akuzuar komunistët serbë dhe shqiptarë sidomos me këtë fjali se : “Ju shqiptarët
keni qenë me nazizmin dhe me kuislingët e tyre, me Millan Nediqin, të cilin i keni
shërbyer dhe prej të cilit keni marrë rroga deri më 1944, si nëpunësit, mësuesit
ashtu edhe xhandarët në shkallë qarku të Zonës Okupuese Gjermane të Kosovës.
Brigada çetnike që mori për detyrë shfarosjen e shqiptarëve në pjesën
verilindore të Kosovës
KOS kishte dëshirë që shqiptarët të mos rreshtohen me asnjë çmim me angloamerikanët sepse ata ishin me komunistët e Rusisë. Pop Novica për çdo ditë ishte
në terren në Llap ,Vushtrri dhe Mitrovicë me disa popa të tjerë. Prej tij në qarkun e
Kosovës, Sinodi serb do të kuptojë se kur është situata e volitshme për të marshuar
çetnikët në Kosovë. Madje në rrethin Llapit ishte themeluar një brigadë. Pasojnë
emrat e Brigadës çetnike të Llapit, me të cilën synohej shfarosja e shqiptarëve dhe
në Llap, Mitrovicë, Vushtrri dhe Tregun e Ri (në tërë Sanxhakun). Kjo brigadë i
kishte programuar tri detyra: të therë me thikë çdo shqiptar që ka autoritet, në
mënyrë që të tjerët të frikohen; të vrasë në prita dhe të ekspozohet me rrobe
shqiptare, se vrasësit “ishin shqiptarë’; të luftojë me të gjitha mjetet që Qarku i
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Mitrovicës (Llapi, Vushtrria, Mitrovica dhe Tregi i Ri (Sanxhaku) të shfarosen,
ashtu si e kishte paraparë Konventa Jugosllavo-Turke më 1938, për deportimin e të
gjithë shqiptarëve në Anadolli. Atë detyrë e kishte marrë Brigada çetnike e Llapit,
në kuadër të Korpusit çetnik të Kosovës. Brigada përbëhej prej disa batalioneve:
Batalioni i parë
Ja emrat e çetnikëve aktivë, që kujdestaronin në shkallë ushtarake dhe e pritnin
momentin e urdhrit për vrasje masive: Ivoviq Petar (organizator i brigadës çetnike e
njëherësh e drejtonte Batalionin e parë), Xhumoviq Radulle, Llaiçeviq Boshko,
Musiq Mirko, Vuksanoviq Velko, Bojoviq Aleksa, Okuçiq Milladin, Vukoviq
Mullutin, Millunoviq Millorad, Bozhoviq Spasoje, Komadinoviq Miko, Radoshiq
Mija, Milliq Millovan, Çoroviq Millan, Miliq Miladin, Joshoviq Luba, Aleksiq
Radosllav, Jankoviq Momçillo, Jankoviq Xhorgjije, Ristiq Nedelko,Leçiq Bogdan,
Bashoviq Novica, Simoviq Vukoje, Medenica Vellisha, Koziq Mihajllo, Ivoviq
Millosh, Dajoshiq Vuksan, Bosoviq Jovo, Sariq Radenko, Ivoviq Jefto, Sariq
Milisav,Barac I. Mihajllo, Llakiçeviq Sekulle dhe Jankoviq Milladin. Të gjithë
ishin aktivë nga viti 1941, por ishin uniformuar një vit më vonë. Disa prej tyre
kishin veshje kombëtare shqiptare. Këta në vijimësi ishin të armatosur me revole
dhe me nga dy thika, për masakrimin e viktimave shqiptare. Të gjithë ishin shumë
larg forcave gjermane, sepse nuk dëshironin të zbulohen.
Batalioni i dytë
Lista e oficerëve aktivë dhe rezervë që ishin mobilizuar në Batalionin e dytë të
Brigadës së Llapit dhe rrethinës ishin: Simonoviq Kosta nga Zakuti, Brkiq Llazar
nga Podujeva, Begoviq Ivan nga Kurshumlia, Veloviq Novica komandant Brigade,
ish- drejtues i xhandarmërisë në Kurshumli, Ivanoviq Drago komandant i Batallonit
të dytë, Miroviq Mirosllav, komandant çete, Çejoviq Nastadin, Ivanoviq Radomir,
Çejoviq Rade, Xhukiq Ballazho, Miliq Novo, Ivanoviq Kosta, Garqi Vuqeta,
Radulloviq Vojisllv, Dokriq Mihajllo, Arsiq Dragutin, Makragiq Vlladisllav, Saviq
Borivoje, Miniq Jovan, Biserçiq Borisav, Popoviq Stojan, Xhukiq Milivoje,
Vuksanoviq Dobrivoje, Glishiq Sllavimir, Maksiq Rajko, Stamenkoviq Vukosav,
Stojiq Ratko, Sekulliq Zhivko, Steviq Petar, Popoviq Svetisllav, Vukasanoviq
Petar. Ky batalion prej 30 çetnikëve, 16 ishin të uniformuar me rroba ushtarake,
ndërsa 14 ishin të veshur me rroba kombëtare shqiptare. Prej tyre 6 kishin plisa,
ndërsa të tjerët kokat i kishin të mbështjella me shall të bardhë.
Batalioni i tretë
Batalioni përbëhej prej këtyre çetnikëve 1941-1944: Dobernjak Radivoje,
komandant i Batallonit të Tretë. Jelliq Radovan, Radojeviq Boshko, Komleniq
Millutin, Veliçkoviq Millosav, Komnenoviq Novak, Bozhoviq Gjorgje, Dragoviq
Petar, Joçiq Budimir, Jovanoviq Novica, Simiq Radoje, Millaçiq Pavle, Llakiqeviq
Xhorgje, Jelliq Momir, Jelliq Dragolub, Markoviq Svetozar, Joviq Stojan,
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Sekulloviq Shako Tomasheviq Timotije, Toshoviq Lluka, Kecojeviq Savo,
Miliçeviq Mirosllav, Radulloviq Radenko, Miliçeviq Dragutin, Joviq Millun,
Llakiçeviq Vukashin. Kjo njësi prej 28 çetnikëve terroristë, kishte për detyrë të
plaçkitte familjet shqiptare dhe t` i hasmërojë shqiptarët në mes veti, duke dyshuar
se këta që ishin me veshje kombëtare shqiptare “janë shqiptarë”. Dhe , me qëllim
në shumë momente dëshironin të duken se janë shqiptar, të gjithë me plisa. Të
gjithë ishin bekuar para popit se do t’i shërbejnë çështjes serbe me çdo mjet të
mundshëm. Madje komandanti i tyre Radivoje Dobernjak e ksihte kidnapuar Lin
Prekun dhe në prani të katër shqiptarëve të tjerë që ishin kidnapuar gjithashtu, do t`
ia rjepnin lëkurën me brsik të rrojës. Të tre shqiptarët tjerë do të pësojnë duke ua
prerë nga dy gishta dhe ishin lënë të lirë që të tregojnë dhe ta frikësojnë popullin.
Kufomën e Lin Prekut do ta varrosë Mulla Abdullah Xhakja, Mulla Bajram
Dumnica, Mulla Shaqir Halili (Hoxhë Visoka) dhe një masë e madhe popullore.
Populli kishte marrë frikë. Për këtë shkak do të themelohet Roja vullnetare e
Kufirit.
Batalioni i katërt
Batalioni vrastar ishte themeluar për aksione diverzive ndaj gjermanëve për t`
u mveshur diverzionet shqiptarëve. Por, me që fshatrat shqiptare ishin në tërësi të
pastra, shumë vështirë e kryen ndonjë aksion, me përjashtim që organizuan më
1941 ta vrasin dhe e vranë Nur Shatrin, një hero të luftës shqiptare për liri nga viti
1910. Nura ishte topxhi në njësinë e Hazhi Sadrisë në mars 1910. Ishte autoritet jo
vetëm në Llap dhe rrethinë. Atë Isa Boletini e kishte shpërblyer me dhjetë lira
turke, për heroizëm në Aksionin e Kulinës kur u zbrazën tri gjyle topi (mars 1910).
Ja emrat e çetnikëve 1941 -11944: Stevoviq Jovan, koamndnat batalonit katërt,
Miliçeviq Arso, Leroviq Gjorgjije, Mirosllavleviq Millosh, Miçunioviq Mlladen,
Pavlloviq Petko, Miçunoviq Millovan, Gruiq Rashko (vrasës i Smajl dhe Xhemajl
Mehanës, ku merrte pjesë edhe njëfarë Vuçko dhe Mana Vukoviq, anëtarë të
batalionit çetnik, që nuk ishin të uniformuar si çetnik), Gariq Nikodin, Gariq Kosta,
Gjukiq Vidak, Miroslavleviq Nenad, Nikoliq Velko, Cajiq Cajiq, Vukajlloviq
Jovan, Milladinoviq Zharko, Smiq Radoje, Sekulloviq Vukoje, Qolliq Rajko,
Uzellac Nikolla, Mirilloviq Jovan, Vukmiroviq Proko, Gariq Vuksan, Urosheviq
Sreten, Mrvoviq Jagosh, Xhokiq Rajko, Mrvoviq Novica, Damanoiq Savo, Radosh
Shçekiq, Vjiçiq Dragisha, Vasileviq Svetozar, Tomo Millaçiq, Popoviq Mitar,
Millenkoviq Illija, Damanoviq Llazo, Sekulliq R. Sekulla, Drenovac Bozho,
Drashkoviq Millutin. Në numër 39 ishin në uniformë ushtarake dhe kishin për
detyrë të operojnë jashtë rrethit Llapit, në Vushtrri, Mitrovicë dhe Prishtinë me
rrethinë e deri në afërsi të Ferizajt. Detyra e tyre kryesore ishte ta likuidojnë Smajl
Goranin në Ferizaj dhe Bajram Ajvazin në Prishtinë.
Batalioni i pestë
Batalionin e përbënin: Petroviq Dushan, komandant batalioni, Jovanoviq
Obren, Jovanoviq Lleka, Radoslavleviq Milisav, Kilibarda Petko, Rogliq Millorad,
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Komlenoviq Mileta, Toshiq Stanko, Bllagotiq Millan, Arsiq Vladimit, Simiq
Dragutin, Joviq Çedomir, Jelliq Mirosllav, Jelliq Stanimir, Tatiq Dragosllav,
Jovanoviq Milija, Gashiq Dragosije, Grçak Çedomir, Petroviq Nukolla,
Radosavleviq Lubisav (Dokumenti është i përpiluar në Ravogorski Shtab
Komande Jugosllovesnke Vojske u Otaxhbini 16 aprill 1942, u slobodne srpske
planine).
Njësia speciale për masakrime e shqiptarëve me armë të ftohta
Njësia speciale e Brigadës së Llapit me detyrë masakrimi ishte e përbërë prej
53 çetnikëve. Komandant i kësaj njësie ishte Bashoviq Novica, i lindur në Vasilefc
, në moshë 62 vjeç. Armatimi i tij ishte: dy thika, një pushkë të shkurtër me 150
fishekë, Dragoviq Paviq nga Vasilefci 46 vjeç, me 50 fishekë dhe dy thika me dy
teh, Lleçiq Bogdan në moshën 42 vjeçare, me një pushkë me 50 fishekë dhe dy
thika me dy tehe, Lleçiq Bogdan nga Maçastena, 46 vjeç, i armatosur me një
pushkë me 50 fishekë dhe një thikë me dy tehe, Milliqeviq Dragutin nga
Degermeni 36 vjeç, i armatosur me një pushkë me 50 fishekë dhe dy thika,
Millovanoviq Miodrag 31 vjeç, i armatosur me një pushkë me 50 fishekë,
Stojanoviq Nikodin nga Vasilefci, 50 vjeç, i armatosur me një pushkë me 30
fishekë, Preleviq Vlladimir nga Kosanica 31 vjeç, i armatosur me dy thika, Lleçiq
Vuko nga Vasilevci 40 vjeç, i armatosur me një pushkë me 40 fishekë dhe një
thikë, Stojanoviq Konstantin nga Vasielvci 41 vjeç, i armatosur me një pushkë me
30 fishekë dhe dy thika, Bozhoviq Gjorgje nga Degermeni 42 vjeç, i armatosur me
një pushkë me 20 fishekë dhe një thikë me dy tehe, Çoroviq Millan nga Terpeza
,55 vjeç, i armatosur me dy thika, Jankoviq Rade nga Terpeza, 28 vjeç, i armatosur
me 1 pushkë me 50 fishekë dhe dy thika, Sekulloviq Shako nga Merdari ,47 vjeç i
armatosur me dy thika, Bakiq Millina nga Maçastena , 48 vjeç, i armatosur me dy
thika, Kecojeviq Savo nga Degermeni 38 vjeç i armatosur me dy thika, Krstoviq
Radulle nga Vasielvci 30 vjeç, i armatosur me një pushkë dhe 50 plumba dhe një
thikë me dy tehe, Vuksanoviq Marko nga Maçastena , 40 vjeç i armatosur me dy
thika, Radojeviq Boshko nga Merdari, 60 vjeç, i armatosur me 1 pushkë me 20
fishekë dhe një thikë, Pejçinoviq Radovan nga Merdari 35 vjeç, i armatosur me 1
pushkë dhe 20 fishekë, Gjuriçiq Mirko nga Merdari ,42 vjeç, i armatosur me një
pushkë me 50 fishekë, Dokniq Radovan nga Vasilevci 37 vjeç, i armatosur me një
pushkë me kacaturrë dhe 50 fishekë, Saviq Dragutin nga Përpellaci , 40 vjeç, i
armatosur me dy thika, Bojoviq Stevan nga Përpellaci 40 vjeç, i armatosur me dy
thika, Stajiq Zarija nga Përpellaci 40 vjeç, i pa armë zjarri por me dy thika me dy
tehe, Otoviq Millosh nga Vasilefci, 34 vjeç, pa armë zjarri por me dy thika,
Dragoviq Stanoje nga Merdaari, 20 vjeç, pa armë zjarri, me dy thika me dy tehe,
Dragoviq Nikolla, nga Vasilevci 20 vjeç, një pushkë me 20 fishekë, Dragoviq
Dragomir nga Vasilevci 18 vjeç me një pushkë me 20 fishekë dhe një thikë me dy
tehe, Preleviq Milladin nga Matarova, 32 vjeç, pa armë zjarri, me dy thika me dy
tehe, Gjuriiq Ilija nga Merdari 36 vjeç, me një pushkë me 20 fishekë, Gjuriçiq
Milladin nga Merdari 20 vjeç, me një pushkë me 20 fishekë, Gjuriq Lubomir 23
vjeç, pa armë zjarri, me dy thika me dy tehe, Bozhoviq Danillo nga Degermeni , 18
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vjeç, pa armë, me dy thika me dy tehe, Miniq Vojisallav nga Degermeni 21 vjeç, 1
pushkë me 30 fishekë, Drobnjak Mirosllav nga Merdari, 23 vjeç, 1 pushkë me 100
fishekë, Miliçeviq Radojko nga Degermeni 42 vjeç, 1 pushkë me 7 fishekë dhe dy
thika kuzhine, Kesheleviq Stevan nga Degermeni 30 vjeç, me dy thika, Sokoliq
Veselin nga Vasilefci, 41 vjeç, 1 pushkë me 20 fishekë, Popoviq Bozhidar nga
Vasilevci, 32 vjeç, i armatosur me 1 pushkë me 55 fishekë, Toshoviq Radovan nga
Vasielvci, 23 vjeç, i armatosur me 1 pushkë me 30 fishekë, Radojeviq Millosh nga
Merdari 23 vjeç, 1 pushkë me 30 fishekë, Ristoviq Vidak nga Perpellaci 41 vjeç, 1
pushkë me 40 fishekë e dy thika për therjen e bagëtive, Ristiq Dragutin 28 vjeç, 1
pushkë me 50 fishekë, Ristiq Dragutin nga Peërpellaci 28 vjeç, 1 pushkë me 50
fishekë, Llakiçeviq Gjorgje, nga Përpellaci 52 vjeç, 1 pushkë me 40 fishekë,
Aleksiq Milorad nga Vasielvci 23 vjeç, 1 pushkë me 50 fishekë, Spaçiq Zarija nga
Tërpeza 22 vjeç, 1 pushkë me 50 fishekë, Saviq Dobrivoje nga Tërpeza 18 vjeç, 1
pushkë me 50 fishekë me dy thika, Ristiq Stanoje nga Terpeza 35 vjeç, 1 pushkë
me 50 fishekë dhe një thikë kuzhine, Milliçiq Injat nga Merdari , 36 vjeç, pa armë
me dy thika, Stojanoviq Radivoje nga Vasilevci 46 vjeç, pa armë, me dy thika me
dy tehe, Krstoviq Radoje nga Vasielfci 32 vjeç, pa armë zjarri, me dy thika,
Vukoviq Millojko nga Vasilefci 42 vjeç, pa armë zjarri, me dy thika me dy tehe
(Raporti jepet nga Pozita, i nënshkruar nga komandanti i Korpusit të Kosovës, Rad.
Z. Dragiqeviq, më 14 I 1944. Kjo njësi ishte aktive nga shtatori i vitit 1941.
Fotokopja nga origjinali i dokumenteve posedohet, por nuk do t’i shënoj shifrat
sepse një pjesë e shkruesve po thirren pastaj në to sikur t`i kenë hulumtuar vetë. E
kur ka qenë koha për të hulumtuar, kanë ndenjur nëpër kafene dhe kanë shitur
“patriotizëm”).
Detyra e Brigadës çetnike të Llapit, në mesin e së cilës ishin tre (3) popa, që
jepnin instruksione se si duhen asgjësuar shqiptarët, për çdo ditë do të bëjnë
bekimin dhe do të japin këshilla se si duhet të hyjnë në fshatrat shqiptare. Pre
plumbave dhe thikave të tyre janë masakruar 63 shqiptarë, prej tyre 4 plaka që ishin
në cilësinë e barinjve, 5 barinj në moshën 10 vjeçare. (Dokumenti nga Arkivi
çetnik në AVIIB, i pabotuar. Së pari, sipas tyre duhej likuiduar ose me therje në fyt,
ose me atentate. Së pari, parashihej të likuidohet Paria shqiptare, si prioritet. Për
këtë arsye Hysen dhe Shahin Gerdofci do ta themelojnë Rojën e Kufirit në mes
Kosovës dhe Serbisë, i cili është edhe sot.
Këto njësi terroriste kishin për detyrë spastrimin e popullsisë shqiptare në
Krahinën e Sanxhakut. Atje detyrë e parë ishte likuidimi Kryetarit Ahmet Daci,
pastaj sekretari i Sanxhakut Aqif Efendi Byta dhe pastaj Qazim Dukagjini. Pas
likuidimit të tyre vinte në radhë i tërë populli (Arkiva çetnike në AVIIB. Kosovski
Korpus).
Kush duhej të likuidohej nga njësitet e Brigadës çetnike të Llapit?
Brigada quhej e Llapit, por radiusi i saj për mizori mbi shqiptarët ishte shumë
më i gjerë. Ja përshkrimi se deri ku e kishte me program veprimtarinë terroriste kjo
brigadë dhe jo vetëm kjo. Po e them këtë, sepse në etapa në trevën e Kosovës do të
përpiqet të veprojë edhe Brigada e Moshan Gjuroviqit, Njësia vrastare e Kosta
Peçancit, njësia e Luba Novakoviqit, por me rastin e themelimit të Rojës kufitare
shqiptare, puna e tyre do të pamundësohet, ashtu si e planifikonin.
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Në Prishtinë duhej të likuidoheshin: Hysen Prishtina, kryetar gjyqi, Shukri
Begu - sekretar, Qamil Begu arkëtar, dhe Qazim Efendia, drejtues i forcave të
sigurisë.
Në Llap duhej të likuidohej së pari Bajram Ajvazi , i cili jetonte në Prishtinë,
por “kokën dhe shpirtin e kishte në Llap”. Së dyti, duhej të likuidohej Jahja Fusha,
drejtues i rrethit, pastaj sekretari Xhemë Simnica, Ali Ahmeti –Nolja, Mehmet
Gradica, Mehmet Xhakja, Ukë Toverlani, Hajdar Kaçanolli, Hakif Rimanishta,
Hoxhë Visoka, Bislim Batllava, Halit Duli, Mulla Sabit Sfeçla, Mulla Avdullah
Xhakja, Zymer Maqastena, Jonuz Shamalluku, Ramë Maqastena. Met Podieva, etj.
Në Gjilan parashihej të likuidohen: Sejdo Isamili dhe Ramush Osamni. Lista e
çetnikëve që kishin marrë detyra për mizori ishte prishur, dhe nuk figuron në
dokumente sekrete. Ajo listë është krijuar më vonë, më 16 VI 1944, dhe mbetet
temë në vete sepse në këtë trevë janë bërë mizoritë më të mëdha në vijim, ku nuk
është ditur kush është çetnik apo komunist. Të gjithë ishin në një front, të ndihmuar
nga tre oficerë bullgarë (Shih: Urdhri i Komandantit bullgar në koordinim me atë
serbo-maqedon; “Duhet të vrisni vetëm gjermanë dhe arnautë, shtator 1944.
Dokumentin e nënshkruan Sojimir C. Parlliq, me gradë ushtarake toger.).
Në Ferizaj parashihej të likuidohen: Smajl Gorani, Shaban Saiti nga Lipjani,
Seim Dobrija. Këta persona i kanë drejtuesit nëpër nënkomitete në të gjitha
lokalitet. Kur të fillojë spastrimi i tërësishëm këta duhet të vihen në ballë. Ferizaj e
kishte shtabin më të egër, që parashikonte shfarosjen e shqiptarëve në vijën:
Mitrovicë-Vushtrri-Prishtinë-Lipjan-Ferizaj-Kaçanik-Shkup. Shtabin e tyre e
drejtonte Petar Trkula. Ndihmësit e tij ishin: prifti Millosh Vujoviq, Prifti Mira
Peroviq, Borivoje Peroviq, Kosta Nikoliq, Rade Mikariq, Todor Sllavkoviq,
mësuesit: Mlladen Rexhiq dhe Çedomir Millosavleviq. Këta të fundit ishin betuar
se: “Çdo fëmijë shqiptar që e shohin me abetare në dorë, do ta shënjojnë për
likuidim”. Ferizaj e kishte komplet udhëheqësinë politike në krye me Dragolub S.
Kujunxhiqin. Këtij i ndihmonin mësuesi Serafim Jovanoviq, kryetari i komunës
Spiro B. Slepçeviq, kryetari i Nerodimes Lubomir K. Tasiq, kryetari i Kosonës
Stojan T. Stoshiqq, kryetari i Shtimjes Janiçije A. Ristiq, kryetari i Babushit
Radomir N. Borisavleviq, kryetari i Talinofcit Nikolla B. Elezoviq, Kryetari i
Gatnjës Velko Z. Rexhiq, kryetari i Shtërpcës Milisav S. Lubiq, kryetari i
Gotovushës (do të caktohet më vonë, thuhet në dokument) (shih: AVIIB. Arkiva
çetnike. K. 101/15/1, liçno strogo poverlivo , 28 sept. 1942; S. –V-17030/15).
Në Rahovec duhet të likuidohen Mustaf Derguti, Haxhi Jaha, Murat Bajraktari
dhe Qazim Bajraktari. Këtyre likuidimeve duhet të asistojë Ali Draga që jeton tani
në Beograd (1943). Por ky duhet të likuidohet i fundit. Me rëndësi është ta kemi
planin që për çdo ditë t` i likuidojmë ose deportojmë nga 5000 arnautë. Së pari,
duhet të vihet në pushkatim Ibrahim Lufiu, e pastaj një pjesë e ylemave të cilëve
do t’u propozohet: o vdekje, me varje, o shpërngulje ashtu siç e keni Marrëveshjen
me Turqinë nga viti 1938.
“Më 6 prill 1944, thuhet në dokumentin kryesor, për arsyet e larttheksuara,
shqiptarët e kanë hetuar kohën kritike dhe kanë filluar të mbajnë tubime ku po u
flasin paria e tyre. Me rëndësi është se kjo pari po flet vetëm për mbrojtje, por nuk
po e përmend fare rolin e Gjermanisë. Lidhur me këtë Kuvendi i parë është
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mbajtur në një lokalitet të Vushtrrisë, është në Maxhun. Aty ka folur Ibrahim
Lutfiu. Pastaj tubim është mbajtur në Mitrovicë, ku ka folur Xhafer Deva. Por këtij
populli ia ka kthyer shpinën sepse ende po mendon se gjermanët do të këndellën.
Nga ky tubim Xhefer Deva ka udhëtuar për Berlin, për të kërkuar armatim për ta
themeluar një ushtri shqiptare prej 150 000 personave. Nëse ndodh kjo, nëse i
armatosin 150 000 shqiptarë gjermanët, atëherë përpjekja jonë që të hyjmë në
Kosovë mbetet vetëm ëndërr e mirë. Ndoshta do të na ndihmojnë komunistët, sepse
ata tani i kanë disa divizione dhe nuk do të ketë rezistencë ndaj tyre, sepse fjalorin
e kanë afrues e jo refuzues si ne. Çka do të ndodhë do të shihet shumë shpejt.
(Arkiva çetnike: Raport sekret, prill 1944). Lidhur me këtë, duhet të themi për të
satën herë se: Kryesia e AVNOJ-it më 21 XI 1944 i amnistoi të gjithë çetnikët.
Këta shumë shpejt i rruan mjekrat dhe u bënë “partizanë”, të cilët do t` ua kalojnë
programeve të tyre me mizori, gjithnjë në emër të “çlirimit dhe bashkim
vëllazërimit”, të cilit mision i patëm besuar një kohë verbërisht gati të gjithë, sepse
i fituam shkollat, e shkolla (Universiteti) na e solli UÇK-ën, çlirimtare.
Kisha Ortodokse Serbe në rolin e kasapit të Hebrenjve nëpër ‘Serbinë
homogjene”
KOS-i i bart eshtrat e ish- despotëve për ta destabilizuar shoqërinë, për ta
fashizuar shtetin dhe për të dominuar mbi të në çdo etapë historike, sikurse më
1941 e tutje, deri më 1999. Në të gjitha liturgjitë neofashiste nuk do të mungojë
meri i Drazha Mihajloviqit, Kosta Peçancit, ku mitropoliti i Shkupit Josifi si
zëvendës i patrikut Gavrillo, e shumë arhierj të tjerë do të shtrojnë si prioritet
pastrimin e Serbisë dhe bërjen e saj homogjene, duke shfarosur në rend të parë
hebrenjtë (Shih: “Novo Vreme”, 33 Vi 1943; 23 Vi 1944; “Obnova” 29 VI 1944,
gjithnjë duke marrë si jubile Luftën e paqenë të Kosovës 1389). Lidhur me këtë,
sipas Mitropolitit serb në Kragujevc, në shator 1941 “asgjë nuk ka ndodhur”. Por
dërgimi i fëmijëve hebrenj në Gjermani për “aftësim profesional”, në
historiografinë serbe kurrë nuk është studiuar dhe potencuar, sidomos është
injoruar kjo temë nga komunistë e çetnikët serbë, duke u përpjekur që ta mbajnë
primatin se: “janë të afërt me çifutë në miqësi”! Kjo hipokrizi duhet të zhvishet me
fakte. Dhe nëse duam ta zhveshim duhet cituar organin “Odbrana” të 16 IV 1943 ,
ku hapur ftohet çdo njësi e armatosur në Serbi, që ta përkrahë pushtetin e Rajhut të
Tretë (Adolf Hitlerin) e kundër atyre që “nuk janë të pastër “ siç konsideroheshin
çifutët, ciganët dhe boshnjakët (Shih gjerësisht: Tomisllav Vukoviq, Mozaik izdaje,
Zagreb 1991, f. 149). Në vijim potencohet nga KOS dhe kuislingët NediqAqimoviq, duke mos lënë anash Dimitrije Lotiqin, se: “ Duhet ta luftojmë me të
gjitha mjetet Mosha Piaden, sepse nëse këtë e tolerojmë e kemi nënçmuar P. P.
Njegoshin, për “pastrimin e turkoshakëve-arnautëve dhe boshnjakëve nga trojet
sllave” (shih: Novo Vreme 19 Vi 1944).
Herman Nojbaheri kur shkoi në Cetinje (Obnova 16 II 1944), kërkoi për ta
përkrahur Vojvodën Pavle Gjurishiq, që po masakronte në Bosnje dhe
Hercegovinë, Sanxhak dhe planifikonte të hyjë në Kosovë e gjetiu, ku të gjithë
josllavët, duhet patur për konsideratë se edhe KOS është aty (shih: Lovçen 11X
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1944). Në këtë koniunkturë kriminelësh që gjurmonin çdo fshat për të gjetur çifutë
të “maskuar”, apo të konvertuar, duhet mos të mbetet pa u zhveshur nga “fama”
anti çifte, edhe Patriku Gavrillo Dozhiqi dhe sidomos episkopi i Zhiçës, Nukolaj
Velimiroviq me deklaratën e tij më 6 (prill) 1941, kur do të shpallen të “arratisur”,
për të humbur gjurmë. Por pas disa ditësh nazistët do t` ua mësojnë adresat dhe
Gavrillo Dozhiqi do të kthehet në Beograd, ndërsa episkopi nazifashist Nukolaj
Velimiroviq do të mbetet në Manastirin Lubostinje skaj Trstenikut. Këtu qëndron
nga 28 VI 1941 e deri më 16 XII 1942 për t` u transferuar pastaj afër Pançevës në
Manastirin Vojlovica, për të hapur një kapitull kriminal duke kolaboruar me
nazistët, çetnikët, lotiçevcët në fushatën e shfarosjes çifutëve, arnautëve dhe
boshnjakëve në mbarë hapësirën e Serbisë homogjene” (Tomisllav Vukoviq,
Mozaik Izdaje, Zagreb 1991, f. 198/9; AJ. Fondi i “Millan Nediqit”, Elaborati i
Zborit: “ Borba za čistu i homogenu Srbiju” 1941, ku në rend të parë për shfarosje
janë çifutët e ku KOS do të ketë prioritet të dëshmojë se cilët çifutë janë
konvertuar, cilët çifutë janë serbizuar, cilët çifutë janë larguar nga Serbia e Shën
Savës. Me shërbimet e tij Nikollaj Velimiroviq, do të shquhet (jo vetëm ky por
edhe një grigjë e tërë popash), për bashkëpunim me Zborin e Lotiqit, një organizatë
politike tipike naziste, që nuk la gurë pa lëvizur, për t` i shfarosur të gjithë çifutët
me program (Shih: Dimitrije Lotiq, Drama savremenog čovečanstaava, Beograd
1940, gjerësisht mbi shfarosjen e hebrenjve. Këtë Program e ka botuar në gjuhën
shqipe “Kosova sot” në tërësi në 15 vazhdime).
Kisha Ortodokse Serebe dhe gjenocidi mbi Hebrejë në Serbi 1941-1944
Nazifashistët do të hyjnë në kasaphanën më të egër ndaj njerëzimit me moton
për krijimin e “Botës së re”, të pastruar prej hebrenjve. Me këtë devizë për “Serbinë
e re”, do të hyjnë në luftën gjenocidale çetnikët dhe një pjesë shumë e madhe e
popave serbë si prijës të KOS-it, duke iu bashkangjitur këtyre edhe shumë
intelektualë. Fushata kundër çifutëve do të fillojë 7 ditë pas hyrjes së nazistëve në
Beograd, sepse Lotiçevcët dhe popat që bashkëvepronin, nuk ishin të gatshëm ta
kursejnë asnjë çifut dhe përnjëherë do t’ ia fillojnë “dasmës së madhe të
përgjakur”, ashtu si e kanë pasur zakon të veprojnë ndaj shqiptarëve më 1877,
1912, 1918 dhe 1945-1999, për ta plaçkitur tërë pasurinë e çifutëve, shqiptarëve,
boshnjakëve, sepse ato krime konsiderohej si kapital i madh për nevojat e tyre
kriminale . Së bashku me nazistët, lotiçevcët dhe çetnikët, e pastaj edhe kuislingët
do ta pranojnë urdhrin nga lart që në Serbi të regjistrohen të gjithë çifutët. Të gjithë
çifutëve do t` u lëshohet një dokument më 19 prill 1941, që të gjithë të shkojnë në
radhë dhe të regjistrohen në Tashmajdan (shih: Tomisllav Vukoviq, Mozaik izdaje,
Zagreb, 1991 . f. 203).
Së pari regjistrimi do të përcillet me themelimin e ”Policisë për hebrenjtë”,
puna e së cilës mbikëqyrej nga një oficer gjerman. Me rastin e regjistrimit, seicili
hebre (çifut), e merrte katronin me të cilin i dëshmonte të dhënat personale. Me
rastin e regjistrimit në tërë Serbinë nazifashiste , çdo çifut ishte i detyruar ta bartte
një trakë në dorë që quhej “Zhuta” e ku figuronte shkrimi “Jevrein-Jude” (shih:
“Politika” 28 IV 1989; T. Vukoviq, Mozaik izdaje, Zagreb, 1991, f. 203). Kështu,
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punën për evidentimin e çifutëve në Serbi e mbikëqyr oficeri i Gestapos Harold
Turner, drejtues ushtarak për Serbi. Ky oficer i lartë do të përpilojë një Elaborat,
për të grumbulluar informata për çifutët dhe ciganët, ku shumë shpejt do të
rekrutohen një pjesë e poplave serbë, do të rekrutohen edhe ca oficerë dhe
pushtetarë kuislingë serbë të komanduar nga Millan Aqimoviq, por edhe një pjesë
jo e vogël e intelektualëve, ku printe Kryetari i Klubit Kulturor serb S. Jovanoviq, i
cili me profesion ishte jurist i njohur (shih: AJ. Fondi: Milan Nediq, Elaborati i
regjistrimit të hebrenjve-çifutëve më 6 VI 1941, ku përparësi i jepet grumbullimit
të çifutëve nëpër qytete, në mënyrë që të mos shpërndahen kah jugu, ku do të
maskohen te shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipërinë Bregdetare.
Regjistrimi i çifutëve (hebrenjve) do të kryhet shumë shpejt, sepse çifutët nuk
ishin njerëz anonim në asnjë mes. Ata ose ishin mjekë, ose farmacistë, ose tregtarë,
avokatë ose intelektualë virtuozë që i njihte i tërë rrethi dhe për një kohë fare të
shkurtër do të asgjësohen nga vetë serbët pa vështirësi fare (AJ. Fondi i M. Nediiqi,
për viti 1941/2 kur u likuiduan mbi gjysma e çifutëve).
Cilat ishin rregullat naziste dhe serbe për shfarosjen çifutëve?
I. Çifutët
Urdhëresa për çifutët dhe ciganët: (…) Neni 2. “Çifutët duhet të lajmërohen në
afat prej dy javësh në tërë territorin e pushtetit policor serb. Neni 3. Çifutët në çdo
hapësirë komunikatave duhet të bartin në dorë shenjën e kaftë me shkronja
“JUDEN”. Neni 4. Çifutët nuk mund të janë më nëpunës publikë. Largimin nga
institucionet duhet ta kryejnë pa përjashtim pushtetarët serbë menjëherë. Neni 5.
Çifutëve nuk mund t` u lejohet ta kryejnë veprimtarinë e avokatit, mjekut, dentistit,
veterinarit dhe farmacistit. Neni 7. Çifutëve u ndalohet viziat në teatër, film dhe
tubime publike në tërë Serbinë.
II. Ciganët
Neni 18: Ciganët janë të njëjtë sikurse çifutët. Lidhur me këtë detyra e pushtetit
serb përshkruhet në nenin 21 të Urdhëresës ku thuhet: “Pushteti serb është
përgjegjës për ekzekutimin e urdhëresave që i përmban kjo Urdhëresë”. Në kreun
IV sanksionohen “masat ndëshkimore” me neni 22: “Kush e kundërshton
Urdhëresën, do të dënohet me burgim dhe dënim me para. Në rastet e rënda dënimi
do të jetë me burgim të gjatë e deri me pushkatim”, kuptohet ai, os e ata, që u
ndihmojnë çifutëve ose ciganëve, të maskohen kudo nëpër Serbi (Burimi: Lista e
urdhëresave të përfaqësuesit ushtarak për Serbi nr. 7, nr. 8 nga 31 V 1941; Novo
Vreme , 3 VI 1941. Urdhëresa është nënshkruar nga Turneri më 29 V 1941 në
Beograd, në prani të Milan Aqimoviqit, Dimitrije Lotiqit dhe zëvendësit të Patrikut
serb).
Në pjesën e Dytë të Urdhëresës janë dhe disa udhëzime se: Çifutët nuk mund të
janë parapagues të telefonit dhe përpos kësaj u ndalohet posedimi i telefonave te të
tjerëve t` i përdorin. Kush e shkel këtë urdhëresë dënohet shumë ashpër (Burimi
nga Krajskomnda: “Novo Vreme’, 24 V 1941).
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Më 27 V 1941 pason një urdhëresë tjetër ku thuhet: “ Të gjithë çifutët janë të
detyruar në afat prej pesë (5) ditësh t` i dorëzojnë radiot e tyre, t’ i dorëzojnë
frigoriferët dhe aparatet elektrike për ftohje. Dorëzimi i radiove të tyre dhe
frigoriferëve do të kryhet në ndërtesën e shkollës “ Rruga e Deçanit” nr. 8 dhe kjo
me këtë orar: Ata çifutë që nuk i përmbahen kësaj urdhërese do të dënohen me
gjobë të rëndë. Urdhëresën e nënshkruan Kryetari i Komunës dhe drejtuesi i qytetit
të Beogradit, Drag. Jovanoviq (shih: Novo Vreme’, 27 V 1941).
Shtypi nazist në Serbi
Në vijim nazistët kishin përpiluar edhe një urdhëresë për shtypin në Serbi
(paragrafi IV). Paragrafi 2 i kësaj urdhërese sanksiononte se: “Leja për publikime
nga profesioni redaksional lejohet të bëhet vetëm akëcili: nuk është e lejuar çifuti e
as cigani, por nuk lejohet edhe ai që është i martuar me çifute ose cigane të
publikoi asgjë”. Pason nënshkrimi i përfaqësuesit ushtarak për Serbi më 20 V
1941 në Beograd.
Në Serbi kanë qenë të markuar edhe muzikantët çifutë dhe ciganë që të
izolohen dhe të likuidohen përmes popave dhe kuislingëve të pushtetit: M.
Aqimoviqit e pastaj M. Nediqit pandërprerë deri më 1944. Lidhur me këtë:
“Shoqata e muzikantëve të Serbisë”, lajmëronte muzikantët çifutë dhe ciganë se
puna muzikore e tyre është në kundërshtim me rregullat ekskluzive ekzistuese, nuk
do të lejohet puna, prandaj drejtimi i tyre është i pavlerë nëse i drejtohen Shoqatës.
Kjo do të thotë se edhe muzika ishte nazifikuar në tërësi në “Serbinë e Shën Savës”
(shih: ‘Novo Vreme’, 18 V 1941).
Urdhëresa për drejtimin e teatrove në Serbi
Në paragrafin 2 të Urdhëresës thuhet: “Serbët, si persona që janë në martesë
me çifute dhe cigane nuk mund të marrin leje për drejtimin e çfarëdo pune. Në
paragrafin 5 thuhet: “çifutët dhe ciganët si dhe personat që janë në martesë të
përzier nuk guxojnë të punojnë në teatro ose të janë të punësuar aty. Ky urdhër vlen
nga 1 V 1941 ( “Novo Vreme’, 25 V 1941).
Në Serbi çifutëve u ndalohet udhëtimi me tramvaj ose me autobus. Në shtypin
e kohës thuhet se : “Dje në tramvajet e Beogradi u panë shpalljet në të cilat
shkruante se: çifutëve u ndalohet udhëtimi me tramvaj. Ky aksion u mor sepse në
urdhëresë shkruante që meshkujt prej 20-50 vjeç të lajmërohen në orëpn 8 në
Tashmajdan. Kush nuk i përgjigjet thirrjes do të dënohet. Ftesa ishte nga Policia
speciale serbe, me nënshkrim më 18 VI 1941. Të shënojmë këtu se në asnjë vend
ballkanik ku sundonin nazistët nuk kishte këso urdhëresash kurrë. Kjo do të thotë
se pushtetit gjakatar nazist i kanë ndihmuar popat dhe nëpunësit e fshizuar të
Zborit, Drazhistët dhe Nediqistët, pa asnjë kërkesë.
Në dokument pason urdhëresa për fëmijët çifutë prej 14-16 veç.” Të gjithë
çifutët , të cilët në dhjetë ditët e fundit nga diaspora janë vendosur në Beograd, pa
marrë parasysh a e kanë fituar shtetësinë jugosllave ose jo, ftohen që me 11 qershor
1941, në orën 8 para dite të lajmërohen në Komandën kujdestare te Tashmajadanit
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në Beograd. Pason nënshkrimi më 5 VI 1941 i personit të autorizuar e që nuk është
gjerman, por quhet Velimir Toshiqi. Aty jepet edhe kjo urdhëresë: “Të gjithë
çifutët meshkuj ose femra me shirita të kuq dhe të gjelbër në dorë, duhet
lajmërohen në Tashmajdan më 13 VII 1941 në orën 8. “Ftohen të gjithë çifutët që
të lajmërohen më 12 dhjetor 1941 në orën 8 në mëngjes në oborrin e Policisë
Speciale për hebrenjtë në rrugën “Xhorxh Vashington” nr. 21 . Sicili hebre mund të
marrë me vete gjësendet dhe shtroje, sa mund vetë të bartë. Banesës me rastin e
largimit duhet vënë drynin. Drynin e banesës dhe podrumit duhet të lidhën në një
karton me adresë të banesës, dhe atë duhet bartur me vete. Duhet marrë mjete për
ushqim, mbulojë dhe ushqimin duhet përgatitur për një ditë. Kush nuk vjen do të
dënohet. Shih: Tomisllav Vukoviq, Mozaik izdaje, Zagreb 1991, f. 206). Me këtë
thirrje serbo-naziste vuloset fati i të gjithë hebrenjve të cilët jetonin në Beograd dhe
në Serbi. Të gjithë pa dallim janë shfarosur, pushkatuar, djegur në krematoriume,
janë likuiduar për shkak se ishin të uritur në pikë të dimrit, ose janë hedhur në
lumin Danub, ose në afërsi të Zemunit, ose janë hedhur në mbeturina, do të më
thotë Vizental, me rastin e takimit me të në Vjenë. Kështu, prej 11870 çifutëve
(hebrenjve) që jetonin në Beograd, deri në fund të vitit 1941, luftën e kanë
mbijetuar gjithsej 1115 persona. Këta janë shpëtuar në forma të ndryshme: ose janë
maskuar si serbë, sepse për ta nuk dinte KOS, nuk dinin Lotiçevcat ose
Nediçevacat me drazhisatë, që nuk i ndanin hebrenjjtë nga aranutët fare (shih:
Drazha Mihajloviq, Program za istreblenje Arnauta i Muslimana 1942 , ekstrakt
special në AJ. Fondi “Milan Nediq” 1941/2).
Kampet e përqendrimit në Serbi, nuk ishin risi, sepse kampe përqendrimi serbët
kishin themeluar më 1913 dhe 1919 special për shqiptarë në Nish, Leskovc,
Nikshiq. Në kampet e përqendrimit në Sajmishtë sipas dokumenteve në Fondin e
Milna Nediqit (Qeveria e M. Nediqit 1941-1944 si qeveria më stabile nazifashiste
–kuslinge në Ballkan), del se ishin burgosur mbi 14000 çifutë dhe pjesërisht ciganë,
të cilët gjatë verës vitit 1942 në tërësi janë shfarosur. Për këtë gjenocid, Shtabi i
Fyrerit në Beograd do ta lëvdojë Serbinë (Milan Nediqin), që “E para e ka zgjidhur
çështjen çifuto-cigane. (shih: Muharrem Kreso, Nemačka okuopaciona zona u
Beogradu 1941-1944, botuar në “Istorijski Arhiv Beogrda, Beograd, f. 112; Shih:
T. Vukanoviq, Mozaik izdaje, Zagreb, 1991 f. 207).
Si u bë Beogradi “Juden frei”, por edhe tërë Serbia e nazifashizuar
Me urdhrin e Gjeneral Turnerit, caktohet se hebrenjtë dhe ciganët duhet trajtuar
si peng lufte, pa luftuar fare. Të gjithë çifutët sidomos, pa dallim do të shfarosen në
vendin e quajtur Sajmishte. Ndërsa një pjesë e ciganëve do të zhvendosen në
brendi të vendit dhe do të përdoren si fuqi pune, në mënyrë që në fund të vitit 1943
të shfarosen sepse nuk ishin të aftë fizikisht të punojnë, por edhe me faktin se deri
te informatat erdhën oficerët e Gestapos.
Jo vetëm në Beogrd, por edhe në të gjitha viset e tjera të Serbisë kuislinge
pastrimi i hebrenjve me entuziazëm do të argumentohet në disa mitingje në Nish
dhe Leskovc. Në Nish një kohë të shkurtër çifutët do të numërohen si mënyrë
propagandiste për shfarosje, në kampin e Kryqit Kuq. Aty ku episkopi Jovan ku
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më 1921 ishin koncentruar 604 familje shqiptare, me qëllim që të shfarosen duke i
vrarë tinëzisht, ose duke i rralluar e shpërndarë nëpër Serbi, që të konvertohen,
sidomos fëmijët, ose të shpërngulen në Anadoll, nëse kishin mundësi t` i
korruptonin gardianët që t` i lirojnë dhe të marrin bileta treni për Stamboll (shih:
AJ. S. 14 . Telgramsko Odelenje K. 101). Në kamp edhe atëbotë ishin kryesisht
gra, fëmijë, pleq, plaka, familjarë të marrë peng nga shtëpitë e prijësve të çetës
nacional çlirimtare shqiptare, që e drejtonte Komiteti Mbrojtja Kombëtare e
Kosovës. Edhe atëherë një pjesë e atyre fatmjarëve do të shpëtojë me një mijë
mundime sepse kishin arritur ta fitojnë “pasaportën e Jansenit”, dhe me të kuptohet
largohen për Anadolli, pa të drejtë kthimi. I theskova këto raste, për të konkluduar
se Serbia parafashiste dhe fashiste kishte përvojë në likuidimin (pastrimin e tokave
të okupuara shqiptare më 1877; 1913; 1919) e atyre që nuk ishin serbë, qysh nga
koha e vitit gjenocidal 1877, siç kishte vepruar në Toplicë me 714 fshatra
shqiptare.
Në shumë qytete të Serbisë me të shpejtë do të kopjohen dhe legalizohen ligjet
raciste nga viti 1919-1922 për shqiptarë. Dhe tani më 1941, ato ligje do t`u
dedikohen çifutëve dhe ciganëve. Ja një shembull: “Pushteti në trevën e Obrenovcit
ka bërë regjistrimin e 38 familjeve hebreje (çifute) që i kanë dyqanet tregtare. Janë
regjistruar edhe 652 ciganë. Ndërsa çifutëve u janë shpërndarë shirita që duhet t` i
bartin në duar. Ndërsa ciganëve do t’u shpërndahen pa disa ditëve. (‘Novo vreme’,
20 VI 1941). Në këtë drejtim edhe ciganët e Çuprisë do të urdhërohen të
klasifikohen me shirita në duar në vende të dalluara, e që ishin të destinuar të
shfarosen në etapa në Sajmishte, ose në furrat e Borit.
Në fund të gushtit 1942, detyrën kryesore për ta zbatuar gjenocidin më tej ndaj
çifutëve në Serbinë e nazifshstizuar do ta marrë gjenerali Fon Leer. Ky komandant
për Juglindje do të sigurojë informata nga Harold Turneri, se si “në Serbi çështja e
çifutëve dhe ciganëve është zgjidhur definitivisht deri më 29 gusht 1942, dhe ky
vend shënon rekordin në Evropë, sepse kemi bashkëpunim të ngushtë me KOS-in,
qeverinë dhe disa organizata si: ZBORI , ORJUNA, SRNAO etj. Lidhur me këtë
është simptomatike se si Simon Wiesentaalh, gjenocidin ndaj hebrenjve (çifutëve)
në Serbi një kohë të gjatë e injoron në çdo informatë. E vërteta, terrorin “JUDEN
FREI” në Serbi, Visental përpiqet ta bartë vetëm kah trevat kroate ku kjo “zejtari“
gjenocidale naziste nuk ka qenë e pakontrolluar nga M. NEDIQI, por Wiesental e
injoron në tërësi fenomenin e shpëtimit të hebrenjve (çifutëve) në trevat shqiptare,
ku hebrenjtë kanë rënë në BESËN SHQIPTARE, dhe pastaj kanë qenë të sigurt,
sepse ky popull nuk ka prova se ka vepruar si racist kurrë (AJ. Fondi “Milan
Nediq”, Elaborati si raport: “Zašto Arnauti ne ubijaju jevreje i cigane, 1941-1943).
Si erdhën nga regjioni i Nishit çifutët në trevën e Llapit më 1942
Si erdhën 56 çifutë në lindje të Podujevës, në fillim të viti 1942 në Mirofc dhe
Borofc? Ata që ishin të gjithë burra të rraskapitur dhe të pangrënë, të plaçkitur dhe
të larguar nga Nishi, Prokupja, Leskovci dhe 2 nga Kurshumlia. Kishin pasur
lidhje tregtare me shqiptarë më 1918-1941. E njihnin mentalitetin e tyre dhe do të
qëndrojnë 3 muaj ilegalisht deri sa i zbuloi “Serpska Dobrovolačka Strazha”, e
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lajmëruar nga Nikolla Vidoviqi dhe Nikolla Bozhenoviqi, që ua kishte uzurpuar
pronat më të mira familjes Sheqë Mirofcit dhe Mehmet Xhakës. Të gjithë do të
koncentrohen, pas zbulimit dymujor në Podujevë në fillim të prillit 1942. Por
sipas informatave të kohës ata si burra që ishin të gjithë, do të dërgohen në një
kamp pune në Trepçë. Aty do t` i kujtojnë fshatarët shqiptarë që kanë punuar me
ta si punëtorë shumë të urtë dhe dinjitozë. Të gjithë do të fitojnë emra shqiptarë në
qershor të vitit 1942. Edhe aty do të zbulohen dhe do të maltretohen tej mase. Më
tepër për fatin e tyre nuk dihet, sepse janë transferuar për Kralevë, do të më thotë
Qazim Bajgora, një drejtues i Luftës Antifashiste në Shalë të Bajgorës 1941-1944.
Po ky Qazim Bajgora, do ta strehojë pastaj Ibrahim Lutfiun (deri më 1951) që i
kishte ndihmuar hebrenjtë.
Gjatë viteve 1941-1944, çifutët dhe ciganët nuk do të ndiqen për vdekje vetëm
nga agjenturat e Gestapos dhe Abverit, por në Serbinë e ‘Shën Savsë’ dhe Nikollaj
Velimiroviqit, Zborot dhe Milan Ndiqit do të zhvillohen gara se kush do të “jetë i
pari në kasaphane”. Lidhur me këtë të kthehemi pas. Më 15 VI 1941 çdo
Feldamndnaturë (qark), që ishte ndërtuar në Serbinë kuislinge, kishte urdhëruar
krasikoamndnaturta që të shënojë: “Llozhat e muratorëve të lirë “, e që janë të
religjionit hebraik nëpër komuna, nëpër sinagoga, personalitet dhe dyqanet dhe
punëtoritë hebrenjve, të evidentohen. Në këtë drejtim asnjë punë nuk është bërë pa
ndihmën e pakursyere të KOS-it, “Lotiçevcëve” , nediçëvcve dhe drazhistëve , të
cilët persekutonin në çdo hap çifutë, ciganë dhe arnautë-myslimanë, nëse hasnin
andej kufirit (përtej Perpellacit dhe Kopaonikut). Nga këto institucione nazifashite
serbe, është urdhëruar që pasuria e çifutëve, ciganëve, arnautëve, boshnjakëve të
sekuestrohet për nevoja të KOS-it (AJ. S. “M. Nediq” Gonjenje jevreja, cigana i
arnauta teče po planu”, 12 X 1941). Është i njohur aksioni i grumbullimit të
hebrenjve, që kishin mbetur ilegal nëpër Serbi. Të gjithë do të legalizohen; do të
grumbullohen në Banjicë dhe u likuiduan të gjithë pa dallim. Edhe këtë fakt
Vizentali e injoron, përkundër insistimit që është bërë në Vjenë, dy herë nga
historianët shqiptarë të Kosovës (Prof. Ali Hadri dhe mr. Hakif Bajrami më 1975).
Forcat gjermane në mars të vitit 1942, do ta sjellin në Beograd “Automobilin
ajror”. Në këtë kamion çifutët do të ngarkohen dhe do të shoqërohen me karbon –
monoksid, në mënyrë që pas vdekjes çfarëdo që u gjendej në trup grabitej pa
pengesa nga “gardianët serbë” (‘Politika’ artikulli i cenezuar, 1 XI 1941). Në këtë
kampanjë duhet të shënojmë se në tetor 1942, Policia Speciale Srbe në Nish do t` i
burgosë dhe likuidojë në mënyrë mizore, pas rrahjeve dhe torturave të tjera psikike
370 ciganë. Në këtë kampanjë të gjithë serbët me urdhëresë të Kraiskoamndës më
10 IV 1942, kishin për detyrë t` i lajmërojnë çifutët për pasurinë e tyre nëse u
kishte grabitur?. Ishte lajmëruar edhe kërcënimi se askush nuk guxon t` i skajojë
apo t’i ruajë ilegalisht çifutët. Kështu, Këshilli i Ministrave kuisling, kishte sejllë
Urdhëresën nr. 1118 nga 16 shtatori 1942, se e tërë pasuria e hebrenjve, 9 çifutëve)
i takon Serbisë në viset pravosllave (ortodokse). Në paragrafin 2 të Urdhëresës nga
15 IV 1941 përforcohet se : “Pasuria e çifutëve që më 15 IV 1941, ishin shtetas të
Mbretërisë Jugosllave, nëse janë në trevën e Serbisë, apo nën juridiksionin e KOSit, ajo pasuri i takon Serbisë, pa kompensim (shih: “Obnova” 29 VIII 1942).
Kështu, në përvetësimin e pasurisë hebreje në Serbinë e Millan Nediqit, shquhej
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sidomos me leje të pakufizuar “Zbori” i Dimitrije Lotiqit, Mihajlo Oçallanit
(ministër). Këtyre kriminelëve u ngutet, prandaj e akuzojnë edhe pushtetin kuisling
se: “Problemi hebre duhet pastruar shumë më shpejt, dhe nuk duhet të presim
urdhra prej askujt. Ka ditë që Serbia do të mbetet pa hebenj, atë ditë ‘Shën Sava’ do
të kthehet në Tokë, për të na këshilluar:” Kjo që sot po e bën Adolf Hileri, e ka bërë
Shën Sava në Mesjetë”, do të lëvdohet prifti serb, se nazizmin e paskan kultivuar
serbët shumë shekuj më parë, madje Car Dushani në Kodin e tij “ua ndalon
joarbanasëve të flasin shqip në vendet publike, ashtu duhet t` u ndalohet çifutëve,
ciganëve dhe arnautëve, por boshnjakët le të flasin, sepse ata një ditë do t’ i
kthejmë në ortodoksi, shumë lehtë, ose do t` i deportojmë në Anadolli, do të rrëfejë
Nikollaj Velimiroviq, në një parastos në Manastir (Shih: “Oblici izdaje “ në fondin
M. Nediq, Kutika 126, pa numër 1942).
Lufta serbe për racë të pastër e influencuar nga Kisha
Në luftën politike, ushtarake dhe religjioze paria fashiste serbe betohet se në
Serbi çifutët më kurrë nuk mund të bëhen mjekë, farmacistë, avokatë, gjyqtarë dhe
tregtarë. Shkurt, çifutët nuk do të ekzistojnë. Serbisë, do të shkruajë Lotiqi, më në
fund i janë hapur sytë, për këtë forcë të intrigave (çifute) njerëzore. (shih: Obnova
28 VII 1941). Kështu, në propagandën serbe provohet të dokumentohet se
“hebrenjtë gjithmonë kanë qenë armiq ndaj popullsisë serbe. Ky konstatim nga
Lotiqi, pranohet nga Verhahti dhe KOS, me nga një fjali paradigmatike të fiksuar
se: “Turqit paskan pasur më së shumti besim në shërbimet çifute. Turqit duhet të
shkruhet me grema të mëdha, ndërsa hebrenjtë dhe arnautët, patjetër në serbishte
duhet të shkruhen me germa të vogla”, do të porosisin popat serbë (shih: Obnova,
29 VII 1941).
E tërë historia serbe kundër çifutëve për t` u hyrë në servilizëm: Hitlerit,
Gebelsit, Geringut, Nojbaherit, Fon Leerit e kriminelëve të tjerë, nxirret nga e
kaluara sepse prijësit e tyre çka nuk bënë që t` i serviren te Sullatni, duke ua
dhuruar edhe familjarët, për nevoja të haremit. Madje literatura serbe, po edhe
dokumentacioni evidenton se Karagjorgji shquhej në ndjekjen e çifutëve nga viti
1807, sepse “hebrenjtë janë tradhtarë dhe bukëpërrmbysës” (Shih: “čista Srbija,
čista rasa, 1836, Në dorëshkrimin: “ Svi srbi svuda 1836). Madje, më 1806
theksohet se të gjithë çifutët duhet larguar jashtë Beogradit; Theksohet se pas
debaklit të Kargjorgjit serb më 1813, të gjithë çifutët qenkan kthyer në Beograd, në
vatrat e veta, në punishtet e veta, do të theksohet më 1839. Në këtë kohë theksohet
se të “gjithë çifutët në Serbi duhet të largohen-shfarosen”; theksohet sërish më
1840, kur në Serbi lajmërohet libri i parë antisemit; Aty theksohet se Kuvendi i
Vraçarit më 1842, çifutët po e shesin mallin me çmime të larta, se po e prishin
moralin, se me spekulime janë shembuj që mortaja e fajdesë ta përfshijë “Serbinë e
fjetur në pastërti morale mortore; të tregohet se më 1842 , me rastin e
kundërthënieve në mes familjes Obrenoviq dhe Karagjorgjeviq (Aleksandar
Karagjorgjeviq 1842), hebrenjtë (çifutët) si e keqe e njerëzimit qenkan grumbulluar
prapë në Beograd. Hebrenjtë nuk kanë të drejtë sepse janë poltronë të agjenturave
të ulëta njerëzore etj. (Nasa Borba, 23 -30 XI 1941). Në dokumente në vijim për ta
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forcuar qëndrimin serb antisemit, thuhet se më 1842 Aleksandar Kargjorgjeviq
urdhëron çifutët që ta lëshojnë brendinë e Serbisë, pastaj ata do të detyrohen të
migrojnë përtej dëshirave të tyre në vendet të tjera. Theksohet se knjazi Mihajlo, i
kishte privilegjuar çifutët, por më 1861 do të detyrohet që çifutët sërish t` i
shpërngulë, si pasojë e vendimit të Senatit Serb. Lidhur me këtë, në propagandën
naziste serbe akuzohen çifutet (hebrenjtë) se më 27 III 1941, të gjitha parullat e
lëshuara atë ditë ishin të tyre si: “Bolje rat nego pakt”, Bolje grob nego rob”. Janë
këto brohoritje nga hebrenjtë dhe mu për këtë kjo racë duhet të shfaroset nga Serbia
e Madhe. Në dokumente theksohet se çifutët në demonstratë kanë bartë fotografi të
Mbretit dhe patrikut Gavrilo, vetëm për t` u maskuar. Sipas çarqeve të pushtetit M.
Nediqit, hebrenjtë ishin armiq sikurse anglezët dhe komunistët sovjetikë (Tomisllav
Vukoviq, Mozaik izdaje, Zagreb, 1991, f. 216/7).
Në këto rrethana mbi të gjitha shtypi dhe publiku fashist serb (të gjithë anëtarët
e “ZBORIT”) i ndrydhur edhe nga KOS-i me të gjitha mjetet 1941-1944, duhej
likuiduar të gjithë çifutët, ciganët dhe joserbët si kriminelë, në mënyrë që Serbia të
jetë e pastër-ariane dhe pa brenga”, sepse Serbia duhet të pastrohet nga morrat,
stenicat dhe pleshtat infektivë “, dhe është turp pse kemi pritur ushtrinë gjermane të
vijë e të na e pastrojë vendin me ushtri. Tokat tona kur i kemi, tani jemi të detyruar
t` i pastrojmë pa dyshim” (“Obnova”, 10 XII 1941; Tomisllav Vukoviq, v. cit. f.
218).
Pse Kisha Ortodokse serbe ishte flamurtare për shfarosje te hebrenjve
KOS me asnjë fakt nuk mund të mbrohet para historisë se nuk i ka ndjekur për
shfarosje hebrentë, sepse në asnjë vend nuk ka prova se i ka kthyer në ortodoksë, të
paktën deri më 30 I 1943. Lidhur me këtë është ruajtur Urdhëresa e përfaqësuesit
ushtarak gjerman, që u ndalohet hebrenjve të konvertohen në fe tjetër”, por kjo
urdhëresë është bërë me kërkesë të KOS-it (AJ. Fondi, Milan Nediq, Veze sa
crkvon i zadaci čišenja od neserba”). Lidhur me këtë, kryetari i Sinodit
Arhimadridi, natari Mitropolit i Shkupi Josifi, thekson se KOS-i lirohet nga çdo
konvertim i çifutëve” (“Glasnik SPS”, 1 III 1942).
Një risi duhet potencuar se Sllovenët në Qypri kishin lëshuar pajtimin se duan
të konvertohen në fund të vitit 1942. Por, nazifashizmi seb i kishte rrënjët shumë
më thellë në degjenerimin e popujve të tjerë, kryesisht përmes religjionit. Kështu,
në kulmin e pastrimeve 1863-1878 nga Serbia dhe Toplica e sidomos nga vitet
1912-1915, për çka patriku Gavrillo Dozhiq do të shkruajë: “Operacionet kundër
arnautëve më 1877 janë zhvilluar rrufeshëm. Më 1912 Operacionet nga 2 nëntori
1912 janë zhvilluar për të hyrë në Prishtinë pa luftë, sepse shqiptarët ishin pa armë,
ndërsa turqit ishin dakorduar ta lëshojnë Vilajetin; më 23 tetor 1912, kështu pa
rezistencë ushtria serbe hyri në Vushtrri e pastaj në Mitrovicë. Rezistenca e dobët
do të dëshmohet nga shqiptarët vetëm në Ferizaj dhe Caralevë. Menjëherë pas
okupimit të këtyre viseve fillon çarmatimi i shqiptarëve, proces ky që përcillet me
dhunë të paparë. Por për t` i frikësuar shqiptarët disa fshatra do të bombardohen me
topa, ndërsa forcat malazeze në anën tjetër do ta okupojnë Dukagjinin, duke
vendosur gjithandej regjimin ushtarak. Në popull ka mbetur në kujtesës kur
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Mitropoliti Gavrillo Dozhiq në Pejë dhe Gjakovë, fillon konvertimin e
myslimanëve dhe katolikëve në ortodoksë me detyrim kolektiv ( M. Miletiq,
Kosovo nekad i danas, Beograd 1973, f. 166; T. Vukoviq, Mozaik izdaje, Zagreb,
1991 f. 221).
Në Dukagjin e tërë popullsia parashihej të konvertohej në ortodoksë dhe ky
orientim 1912-1915 do të provohet në mes dy Luftërave Botërore, që të zhduket në
shkallë origjinale së pari familjet e mëdha shqiptare, duke i dërguar në kampe
përqendrimi, e pastaj duke i kolonizuar pronat e tyre dhe ata që mbeteshin
parashihej të deportohen në Anadoll, sepse ishin “konvertuar” nga arnautët në turq,
pa e ditur asnjë fjalë turke, sepse 99% jetonin në fshatra (Shih: Konventa
Jugosllavo-turke, neni 2). Tni më 1941/2 të njëjtit fashistë serbë po provonin ta
shfarosin një popullsi tjetër që quhej çifute dhe cigane, sepse kur provuan t` i
sulmojnë shqiptarët u dolën llogaritë ndryshe, sepse masa shqiptare ishte e
vetëdijshme se mund të mbrohet vetëm me fuqinë e armës (Rroli i KOS dhe Zborit
në politikën naziste, 1941-1944 në Qarkun e Mitrovicës, dorëshkrim 1941-1944).
Pastrimi i hebrenjve nuk ndodhi vetëm në Beograd, me mjete monstruoze, por
edhe në brendi të Serbisë, ku shquheshin priftërinjtë si: Prota Popoviqi në
Krushevc, popi Dragosllav Veliçkoviq me mëkëmbësin arhirejit Millan Toshiq me
grigjën e tij. Këta priftërinj propagandonin se: “Hebrenjtë janë kreatorë të dramës
së përgjakur botërore, e jo nazizmi” (T. Vukoviq, v. cit. f. 223). Lufta kundër
hebrenjve propagandohej edhe nga prota Mihajllo Toshiq në Valevë, pastaj popi
Millna Bozhoviq, popi Bozha Jovanoviq, prota Marko Kuzamnoviq, parohu i
Vraçarit Sibin Stankoviq. Të gjithë e kishin një moto: “Lufta kundër çifutëve dhe
komunistëve do të jetë efikase vetëm nëse i arrijmë përkrah nazizmit gjerman. (T.
Vukoviq, v. cit. f. 225). Në këto rrethana popave serbë do t` u shkojë në ndihmë
Ministria e Sigurisë e drejtuar nga Dragolub L. Jovanoviq, ku tha: “ Ne duam ta
ndihmojmë shoqërinë e re në Serbi e re. Ai që është me ne, na është mik, e kush
nuk është me ne dhe na reziston është kundërshtar që duhet të asgjësohet e këta
janë çifutët në masë dhe ciganët, që duhen shfarosur si morrat” (Obnova, 5 IV
1943).
Në tërë Serbinë e fashistizuar sipas dokumenteve të Qeverisë M. Nediqit,
ishin 72 burgje, ku mbikëqyrja ishte kompetencë e Gestapos dhe ABVER-it. Në ato
burgje kryesisht të burgosurit dënoheshin edhe me rrahje me mjete të forta. Sipas
një statistike të OZN-ës gjatë viteve 1941 -1944, në Serbi ishin likuiduar pa gjyqe
3800 persona, shumica prej tyre çifutë dhe ciganë. Por kishte në mesin e tyre edhe
komunistë dhe myslimanë nga B. dhe Hercegovina, por edhe nga Qarku i Kosovës
kishte arnautë, që i dënonte gjyqi ushtarak gjerman dhe serb. Në kuotën e
likuidimeve duhet llogaritur se ishin 24000 çifutë, nga 60 000 sa ishin likuiduar në
tërë ish- Jugosllavinë. Në këto mizori kishin marrë pjesë 16020 pjesëtarë të Rojës
shtetërore sebe. Në likuidime kanë marrë pjesë 112 popa dhe 7 arhirej të rangut të
lartë serb, të cilët me rastin e vrasjeve masive, të likuiduarve ua këndonin ndonjë
“lutje që të vdesin si ortodoks!”. Në luftën kundër hebrenjve kanë marrë pjesë edhe
6 bogosllovi serbe, prej të cilave me e suksesshmja ishte ajo e Nishit. Bogosllovia e
inkuadruar në likuidime ishte ajo e Llogorit të Kryqit Kuq në bashkëpunim me
Sinodin e Shenjtë Serb (AJ. Nediçeva arhiva, viti 1943, janar-maj).
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Luftë kryqzate anriçifute në Serbi
Serbia do të fashizohet në të gjitha fushat gjatë viteve 1941-1944. Vetëm duhet
lexuar gazetën “Obnova”, sidomos gjatë vitit 1943, dh do të kuptohet e dihet se çdo
muze, galeri arti, universiteti, akademia e me radhë ishin bërë një histori origjinale
naziste, sepse silleshin me një dyfytyrësi ndaj okupatorit. Mjafton të studiohet
veprimtaria e Rektorit të Universitetit të Beogradit Dr. Nikola Popoviqit. Ky
“pedagog”, për çdo ditë kishte “kolegjium” me priftërinjtë dhe agjentët e Zborit.
Pas kontakteve, të gjithë së bashku shkonin te Herman Nojbaheri dhe i raportonin
se cili patriot seb është në radhë për t`u likuiduar. Madje këta kriminelë do ta
likuidojnë me një “tinëzi” djalin e Ferat Dragës në Beograd, e që kishte shkuar te i
vëllai Ali Draga (Kryetar i Lidhjes Popullore Shqiptare 1941-1944). Në të gjitha
manifestimet vërehet fryma ataviste nazifashite e shoqërisë serbe, për t` i
shfrytëzuar rrethanat e luftës dhe për t` i likuiduar të tjerët në ato rrethana. Këtë
metodë për shfarosjen e shqiptarëve do ta preferojë Vasa Çubrilloviq më 3 XI 1955
dhe 5 I 1945 “derisa të zgjatin operacionet ushtarake”. Sidomos, eposi popullor do
të marrë karakter të diktatit që bënin oficerët e Gestapos, e ku Beogradi “vlonte
prej tyre, me këngë shoviniste” (shih: “Obnova 10 I 1944).
Propaganda dhe politika e popave të KOS-it shkonte aq larg sa që në një anë
merrte pjesë e në anën tjetër ekzekutonte njerëz të pafajshëm siç ngjan në Vershac,
Mitrovicë dhe Vushtrri, ku janë ruajtur fotografi duke prerë njerëz të mbështetur
për muri, siç kishte ngjarë në shtëpinë e Dushan Qeriqit e deri te shpella e
kuislingut Millan Nediq, që popat brohoritnin se është i deleguar i zotit siç ngjan në
disa fjalime në Valevë ku prifti Voja Stepanoviq i bekon të gjithë ata që vrasin dhe
asgjësojnë joortodoksët. Ky kriminel do të lidhet me disa kriminelë të tjerë në
Mitrovicë dhe Vushtri, dhe për dy net me radhë, do t` i privojnë nga jeta 12
shqiptarë , që ishin të njohur për patriotizëm dhe tolerancë ndërkombëtare. Por
prifti ua kishte vënë syrin pronave të tyre, që synonte t` ua grabisë, fakt ky që e bëri
pastaj më 1945 nën maskën e komunistit me “pedigre”. Disa priftërinj në Mitrovicë
në fillim të vitit 1943, do të propagandojnë se Karagjorgjin dhe Hitlerin i ka
dërguar zoti për ta pastruar Ballkanin nga joortodoksët. Madje në disa tubime do të
flasin edhe nga 18 folës. Secili ishte më shovinist dhe kriminel se shoqi, gjithnjë
duke lartësuar nazizmin, Shën Savën dhe Karagjorgjin. Fjalimet e tilla gjatë vitit
1943, do të përsëriten në rrethinën e Timokut, Çaçakut, Poreçit, Millanovcit,
Mitrovicës dhe Milloshevës -Vushtrisë. Dokumentet secilën mizori që ishin realitet
mbi shqiptarë sidomos nga vitetet 1877/78, 1913, ku synohej që mos të “motetet
asnjë plis për farë” e bekojnë popat në të gjitha kishat (Deklaratë e Luba Popoviqit
më 1941 dhe e përsëritur në shkurt 1943. Dokumenti është botuar).
Kos deri në fund ishte me Millan Nediqin
KOS lidhur me okupimin gjerman do të pranohet se populli serb i është
mirënjohës Rajhut të Tretë, sepse populli serb është kurrizi i Ballkanit, se barbaritë
çetnike janë të arsyeshme sepse disa lokalitete duhet disiplinuar nga errësira
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myslimane dhe dyfytyrësia çifute” (Shih: Fjalimi i M. Ndiqit më 1 shtator 1944:
Srpsiki Narod” 9 IX\1944).
Pas 21 XI 1944, kur Kryesia e VNOJ-it i amnistoi të gjithë çetnikët dhe
nediçevcët, këta do do t` i rruajnë mjekrat dhe do të konvertohen në komunistë.
Ndërsa popat dhe arhirejtë do të struken dhe do të avancohen në agjentë të OZN-ës
, sepse thonë ata “ ne si njerëz të zotit i njohim të gjithë ata që kanë punuar për
fashizmin”. Dhe OZN-a u besonte. Sidomos koha e tyre do të vijë e bëhet shumë
rentabile për situatën në tërë Kosovën, sepse mbi popullin shqiptar do të fillojë një
plojë e paparë kriminale në të gjitha viset ku banon shqiptarët, pa dallim, sidomos
deri më 1966 (Shih: Novo Vreme, 28 IX 1944; shih: Zavere i zločini UDB- e
Jugoslavije prema albancima do 1966 godine, i botuar si libër).
Sidomos mitropoliti serb Josifi me disa priftërinj (8 sish), do të pranohen si
agjentë të OZN-ës nga Spasoje Gjakoviqi, enkas “për punë me shqiptarë” qysh më
10 XII 1944. Me urdhra të tyre do të pushkatohen shumë shqiptarë, që nuk kishin
asnjë faj, por vetëm pse kishin pasuri solide për jetë e qëllimi i tyre ishte që sa më
parë kolonistët në Kosovë të kthehen dhe të fillojë koha e Kralevinës, ku asnjë tokë
shqiptar nuk ka mbetur pa u dëmtuar, pa u marrë të paktën gjysma në emër të
kolonizimit, reformës agrare, eksproprijimit, nacionalizmit dhe konfiskimit, sepse
pronarët e tyre “kishin bashkëpunuar me okupatorin italian dhe gjerman” (Analizë
e OZN-ës më 12 shkurt 1945 lidhur me çetnikët dhe kolaboracionistët në Kosovë.
Emrat e atyre shqiptarëve që duhej konfiskuar pronat janë dhënë në një publikim të
veçantë. Katër popa janë mentorë të këtij orientimi neofashist, si program për
shfarosjen e shqiptarëve. Po, në Serbi ishin shfarosur shumë hebrenj, por në vend të
tyre pas vitit 1945 do të renditen shqiptarët.
Si përfundim këtu po e shënojmë se sa hebrenj janë shfarosur nëpër Evropë
1941-1945: “Në zonat e pushtuara nga Hitleri në dhjetor të vitit 1941 jetonin rreth
8 700 000 çifutë. Nga këta, në fillim të vitit 1945, ai kishte vrarë dhe zhdukur së
paku 5 800 000; prej tyre 2 600 000 nga Polonia, 750 000 nga Rusia, 750 000 nga
Rumunia, 402 000 nga Hungaria, 277 000 nga Çekosllovakia, 180 000 nga
Gjermania, 104 000 nga Lituania, 106 000 nga Holanda, 83 000 nga Franca, 70 000
nga Letonia, 65 000 nga Greqia,65 000 nga Austria, 60 000 nga Jugosllavia, 40 000
nga Bullgaria, 28 000 nga Belgjika dhe 9000 nga Italia (Pol Xhonson, Kohet
moderne, Tiranë 2000 , f. 24).
Posa filloi t` i afrohet fundi Luftës Dytë Botërore, më 3 XI 1944 Vasa
Çubrilloviq, do të përpilojë Program për shfarosjen e shqiptarëve, deri sa të zgjasin
operacionet ushtarake, të cilat mbaruan më 15 maj 1945. Llogaritet se gjatë kësaj
kohe (3 XI 1944-15 maj 1945) në tokat shqiptare të riokuouara nga Jugosllavia
komuniste janë likuiduar 49 000 shqiptarë (shih: Tahir Zajmi, Lidhja e Dytë e
Prizrenit, Kajro, pa datë botimi) në mënyrë origjinale, ca nëpër vijat e frontit, duke
u vrarë pas shpine, ca duke shkuar në fronte, e shumë nëpër shtëpia, krejt me
hjekesi të popave serbë, të çetnikëve dhe bashkëpunëtorëve të Verjamtit.
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ILJAZ REXHA

VENDBANIMET DHE POPULLSIA ALBANE
GJATË MESJETËS NË HAPËSIRËN E
MAQEDONISË SË SOTME
(Sipas burimeve sllave dhe osmane)
Albanët mesjetar apo shqiptarët e sotëm në hapësirën e Maqedonisë së sotme,
janë popull autokton që jetojnë me shekuj në hapësirën e saj dhe që kanë
vazhdimësi historike që nga antikiteti e mesjeta deri në ditët e sotme. Është i njohur
fakti historik se më shumë se gjysma e territorit të Maqedonisë së sotme shtrihet në
arealin e Dardanisë antike me kryeqendrën e saj Scupin- Shkupin, kufiri i së cilës
shkonte në jug deri përtej Bilassora (Velesi) dhe Astibosi (Shtipi), ndërsa gjysma
më e vogël të territorit të saj shtrihet pjesërisht në Thrakinë Perëndimore, e
pjesërisht në arealin e Maqedonisë egjejane, që shkon deri te Gjevgjelia, ku sot
kufizohet me pjesën tjetër të territorit të ish- Maqedonisë antike (sot krahinë greke)
në veri të Selanikut (Thessalinikis). Bazuar në burimet historike të periudhës
antike, maqedonasit e sotëm nuk kanë trashëguar kurrfarë baze historike, etnike,
gjenetike, apo linguistike (përveç emërtimit gjeografik), për ta identifikuar veten
me fisin antik protomaqedon të Maqedonisë antike të Filipit dhe Aleksandrit të
Madh, sepse, siç dihet mirë nga burimet e autorëve antikë, fise sllave në atë kohë
gjatë shek. IV-III para erës së re, nuk ka pasur në siujdhesën ballkanike.
Etimologjia dhe semantika e emrit të fisit protomaqedon është e errtë dhe deri
më sot ka mbetur e pazbërthyer dhe e pashpjeguar dhe s’ka lidhje me gjuhët sllave.
Te disa kronistë mesjetarë për emërtimin gjeografik Maqedonia, është përdorur
edhe dubleta e saj Emathia me kuptim Krahinë e Madhe. Por, ekziston mendimi i
disa studiuesve si hipotezë që nuk është vërtetuar, se po nga ky fis antik ose nga
prijësi i këtij fisi me emrin Maqedon, pikërisht prej emrit etnik, është formuar
emërtimi gjeografik Maqedonia dhe më vonë edhe Mbretëria e Maqedonisë antike,
që sot e kësaj dite ky toponim gjeografik antik është ruajtur në formë të
pandryshuar në emrin e krahinës greke-Macedonia, që gjendet në veri të
Thessalonikit. Analogjikisht, sikurse që nga fisi ilir-dardan është formuar emërtimi
gjeografik Dardania dhe mbretëria e Dardanisë antike me kryeselinë e saj ScupinShkupin, e njëjta gjë ka gjasë të ketë ndodhur edhe me krijimin emërtimit
gjeografik të Maqedonisë antike.
Periudha antike është shumë e errtë dhe sot për sot edhe më tej mbetet çështje
shkencore, për të dëshmuar në mënyrë të saktë, në bazë të gjetjeve të reja
arkeologjike, epigrafike, burimeve historike dhe analizave linguistike, se a ishin
maqedonët e lashtë me prejardhje ilire-trake, apo të ndonjë etnie tjetër, por jo edhe
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greke, sepse helenët ata i kanë quajtur barbarë sikurse fiset ilire-trakase dhe të tjera
fise që nuk e dinin greqishten ose që nuk e kishin gjuhë amtare.
Në anën tjetër, të dhënat arkeologjike, historike, etnografike, toponomastike
dhe linguistike dëshmojnë se albanët mesjetarë apo shqiptarët e sotëm, (sipas
arkeologëve dhe medievistëve të huaj dhe vendës: Alojz Benac,1 Aleksandër
Stipçeviç,2 Radoslav Katiçiq,3 Fanula Papazoglu,4 Alain Dycellier,5 K. Jireçek,6 M.
Shuflaj,7 Duje Rendiç Mioçeviq.8 Skender Anamali,9 Muzafer Korkut,10 etj), janë
pasardhës të fiseve ilire: të dardanëve, të dasaretëve, peonëve, penestëve,
dokleatëve, ardiajve, dalmatëve e shumë fiseve të tjera, së paku prej shekullit XIII
para erës sonë, që kanë lindur dhe janë zhvilluar në shumë formacione politike
ilire, duke kaluar gradualisht prej stadit të organizimit fisnor në statusin shtetëror të
principatave dhe të mbretërive të vogla, por të vërteta në hapësirat e Dalmacisë,
Bosnjës, Dokleatisë, dhe të Dardanisë (kjo e fundit përfshinte territorin e Kosovës
dhe pjesën më madhe të Maqedonisë së sotme). Ndërsa, fiset sllave, pra edhe
sllavo-maqedonasit e sotëm, siç dihet mirë në literaturën shkencore janë me
përkatësi sllave, në aspektin gjuhësor, etnografik dhe religjioz me pak dallime, më
së afërmi janë me bullgarët e sotëm (sipas disa studiuesve me prejardhje hunetatare), të cilët u sllavizuan plotësisht në mesjetën e hershme. Kanë depërtuar
shumë shekuj më vonë në Ballkan, ndërsa në territorin e Dardanisë kah gjysma e
shekullit të IX dhe në fillim të atij të X, kur bullgarët i pushtuan tokat kryesisht të
banuara me popullsi albane dhe arumune, që atëherë ato ishin nën sundimin e
1

Alojz Benac, Protoiliri i Prailiri, Simpozijum o srednjevjekovnom katunu, Sarajevo,
1966-67.
2
Aleksandër Stipçeviç, Ilirët, historia, jeta , kultura , Rilindja, Prishtinë 1980 .
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Bizantit. Siç dihet nga burimet mesjetare, territori prej Nishit (Naisus), Prishtinës,
Shkupit deri te Shtipi (Astibos) e Velesi (Bilazora), kishte qenë i përfshirë në
territorin e Dardanisë antike e cila prej shek. V dhe gjatë tërë mesjetës së hershme u
përfshinë nën sundimin e Bizantit deri në dekadën e parë të shekullit të XI (8501018), ishte nën sundimin e Mbretërisë bullgare, pothuajse gati 150 vjet territoret e
Maqedonisë dhe të Kosovës së sotme mbetën nën sundimin bullgar, kur pas 150
vjetëve Bizanti arriti që këto territore t’i rikthejë nën sundimin e vet shtetëror të
cilat i mbajti deri kah gjysma e shekullit të XIII, kur edhe u pushtuan nga shteti i
Rashkës i formuar nga dinastia e Nemanjiçve me prejardhje të errtë, fillimisht e
ardhur nga Doklecia, Zeta mesjetare. Mirëpo, sipas të dhënave më të reja të disa
autorëve serbë, ata definitivisht përfshihen nën sundimin dhe administratën e shtetit
mesjetar serb të Rashkës vetëm pas gjysmës së dytë të shek XIII e jo në fund të
shek. XII (1196) siç është shkruar dhe pohuar nga historiografia borgjeze dhe
bashkëkohore serbe, sepse ajo periudhë kohore kishte karakter të pushtimeve të
përkohshme, meqë Maqedonia e sotme edhe Kosova dejure dhe defacto deri në
gjysmën e dytë të shekullit XIII gjendeshin nën sundimin dhe administrimin e
Bizantit. Nga këto të dhëna kuptohet se hapësira e Dardanisë (Kosova dhe
Maqedonisë së sotme), më shumë kohë gjendeshin nën sundimin e shtetit bullgar,
gati 150 vjet më pak ndërprerje, se sa nën sundimin serb. Edhe shtresa e parë e
toponimeve sllave në Maqedoni, Kosovë dhe në Arbërinë mesjetare ishte formuar
nga administrata mesjetare bullgare e pastaj ka vazhduar me një intensitet edhe më
të madh ajo serbe, e cila me forcë objektet e kulturës materiale të arkitekturës
romano- katolike si edhe bazilikat e stilit gerko-bizantin i përvetësoi dhe u dha
ngjyrë sllave, duke përdorë metodat më të egra ndaj popullsisë autoktone albane
dhe arumune për t’i konvertuar dhe sllavizuar me dhunë.
Depërtimi i sllavëve në tokat e banuara me popullsi albane dhe vllahe shkaktoi
shkatërrime dhe masakra të mëdha, duke i zhvendosur banorët autoktonë nga tokat
e tyre pjellore të cilët qenë të detyruar të strehohen me shekuj nëpër shpella dhe
male të pakalueshme, për të mbijetuar. Sipas ballkanologut të njohur Millan
Shuflaj,11 historian dhe etnograf i shquar i cili thekson se vendosja e sllavëve në
Ballkanin Perëndimor kishte rënë mbi popullsinë albane si një sopat që i
kishte prerë në veri dhe në jug disa nga degët kryesore të trungut të tij dhe
i kishte ngushtuar brenda një territori shumë më të vogël. Edhe Konstantin
Jireçek,12 historian i mirënjohur me prejardhje çeke, duke folur për ilirët, ai
mendonte se ilirët gjatë periudhës romake, gjysmë të romanizuar ishin të parët e
albanëve mesjetar, që gjatë depërtimeve të popullsisë sllave, siç shkruan ai, ata
prej territoreve ku banonin deri atëherë, midis hapësirës së Dalmacisë dhe
Danubit, u shtynë ma në jug të ujdhesës së Ballkanit. Shuflaj dhe Jireçek kanë
pohuar në studimet e tyre se në mesjetë të gjitha krahinat e përfshira në
katërkëndëshin Ohër-Vlorë-Tivar-Prizren me disa degëzime të tyre larg në veri
të Prizrenit (të Kosovës Verilindore-I.R.) ishin troje të albanëve (Arbanasa). Ata
kishin shkruar se albanët kishin jetuar në mesjetë edhe në qytetet e Kosovës
11
12

Milan Shuflaj, Povijest sjevernih Arbanasa..., f. 61-62.
Konstantin Jireçek, Istorija srba Beograd I..., f. 154.
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dhe të Maqedonisë se sotme, por asgjë nuk thanë për albanët që jetonin nëpër
vendbanimet rurale, meqë nuk i posedonin regjistrat kadastralë të shek. XI-XVI
të administratës osmane. Prandaj, teza e tyre me zbulimin e regjistrave kadastralë
osmanë të shek. XV-XVI, për vendbanimet dhe popullsinë albane nëpër fshatra të
Kosovës dhe të Maqedonisë së sotme është tejkaluar, qysh para 4 dekadash.
Meqë këto burime arkivore të dorës së parë vërtetojnë në mënyrë bindëse se
popullsia albane edhe para depërtimit të osmanlinjve në Ballkan, banonte në
mesjetë edhe në vendbanimet rurale në tërë hapësirën gjeografike prej Nishit
(Naisus) e përtej Shtipit (Astibos), dhe Bilazorës-Velesit të Maqedonisë së sotme.
Po ashtu, sipas këtyre regjistrave osmanë një numër i konsiderueshëm i
vendbanime mesjetare në rajonin e Radomirit dhe të Qystedilit, sot në Blullgari,
ishin të banuara edhe me popullsi të krishterë albane. Të dhënat e defterëve
kadastralë osmanë si duket, po e vërtetojnë tezën e Jireçekut i cili pohonte se Gryka
Suki (Klanac Succi), më vonë e quajtur Porta e Trajanit (Trajanova Kapija), prej
asaj kohe ishte kufi ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit, Thrakia ka qenë në kuadër të
praefectus praetoria Orienttis, ndërsa e tërë pjesa tjetër e Gadishullit deri në Danub
e në brigjet jugore të Peloponezit ka qenë në kuadër të praefectus praetoria
Illyrici.13
Sipas bizantologut françez, Alain Ducellier 13/a, sllavët-serbët
janë
pushtuesit më të vonshëm të Kosovës dhe të Maqedonisë së sotme. Ai bënë
pyetje, nëse serbët gjatë shekullit XIII-XIV, kishin sunduar dhe ishin shumicë në
territorin e Dardanisë (Kosovë-Maqedoni), atëherë duhet pyetur se kush banonte
përpara sllavëve ardhacakë në territorin e lartpërmendur. Gjithkush e dinë se
sllavët janë popullsi indoeuropiane, që më së voni erdhën në Ballkan dhe
pushtuesit e fundit të Kosovës dhe të Maqedonisë, janë serbët e Rashkës.
Gjithashtu, dihet se në atë kohë për shumë shekuj romanizimi nuk kishte mundur
t’i zhduk popullsitë autoktone: dakët në Rumuni, thrakët në Bullgari, fiset ilire në
Albani, Maqedoni dhe Dalmaci, pohon Alain Ducellier. Mirëpo, asimilimin dhe
sllavizmin e plotë të popullsisë autoktone paleoballkanike dhe parasllave në
Bosnje dhe në Damalmaci, ndërsa pjesërisht në Diokleci dhe Dardani e bënë
pikërisht fiset e shumta sllave, me ndihmën e hunëve, avarëve e fiseve tjera
barbare, që nuk arriti dot as Perandoria Bizantine t’i përballoj dhe t’i ndaloj sulmet
e tyre shkatërruese dhe të tmerrshme, kudo që depërtuan lanë gërmadha dhe
shkretëtira.
Siç, e kemi cekur edhe pak më parë, sllavo-serbët e Rashkës, pas sundimit të
bullgarëve dhe përsëri të atij bizantin në tokat kryesisht të banuara me popullsi
albane, mezi arritën, vetëm gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIII dhe fillimit të
atij të XIV, përfundimisht ta vendosin pushtetin dhe administratën e tyre në
hapësirën e Kosovës dhe Maqedonisë së sotme. Ata bënë ndryshime të mëdha në
jetën shoqërore të popullsisë vendase albane dhe arumune si në aspektin material,
social, ashtu edhe në atë religjioz sepse shumica e kishave qofshin ato të ritit
katolik-romanolatin apo të ritit ortodoks-grekobizantin u uzurpuan dhe u
13
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shndërruan në kisha pravosllave, ku liturgjia mbahej vetëm në gjuhën sllave. Ky
qe, përveç faktorëve tjerë politikë, shoqërorë dhe ekonomikë, faktori kryesor për
asimilimin dhe sllavizimin e popullsive parasllave. Administrata dhe kisha sllave
ka lënë gjurmë të thella në të gjitha fushat e jetës shoqërore, por këto gjurmë më së
shumti mund të shihen në lëmin e ndryshimeve të toponimeve parasllave dhe
sidomos në ndryshimin e antroponimisë (emrave) të njerëzve te popullsisë vendëse
albane, e sidomos të asaj vllahe që sipas arkeologut Alojz Benac, është popullsi e
romanizuar ilire e cila fatkeqësisht, gati krejtësisht, ishte sllavizuar gjatë mesjetës
dhe ishte konvertuar në fenë ortodokse. Edhe mendimi i shumë studiuesve vendas
si dhe të huaj, e sidomos ai i bizantologut françez Allain Ducellier, (Alen Dysile),
historianit anglez Noel Malcolm,14 medievistëve Jireçek e Shuflaj është se së pari,
gjatë sundimit mesjetar bullgar, në tokat e banuara me popullsi albane dhe arumune
është vënë shtresa e parë e toponimeve sllave. Edhe gjatë sundimit mesjetar serb
edhe me më shumë intensitet vazhdon sllavizmi i emërtimeve të vendbanimeve në
hapësirën e Ballkanit, ku përfshihej edhe Dardania. Kështu që gjatë mesjetës, në
hapësirën e Arbërisë mesjetare, Malit të Zi, Kosovës, Maqedonisë së sotme, deri
përtej Selenaikut të Greqisë u bë edhe sllavizmi i toponimisë parasllave, siç shihet
nga dokumentet dhe burimet shkrimore mesjetare: nga Alpes Albanicae në
Prokletije Planina, nga Durrahium –Durrës në trajtën sllave Draç, nga Berat në
Beligrad, nga Shkodra në Skadar, nga Ulkinon -Ulkos në Ulcinj, nga Doclea në
Zeta, nga Krahina Palabrdhi në Belopavliç Zhupa, nga Buna në Bojana, nga
Bardusi në Belosh, nga Bardoniq-Beliç, Bardosan-Lipovac, nga Guri Kuq-Crveni
Kamen, nga Gurizi në Kamenica, nga Ujmir në Dobra Voda, nga Scupi-Shkupi në
Skopje, nga Bardofci-Gjorgje Petrov, nga Bardarios në Vardar, nga Kumanova në
Nagoriç, nga Monostiri në Bitola, nga Bilassora në Veles, nga Dibra në Debar, nga
Kriçova- në Kiçevo,nga Malesheva në Malesh-Pllania, nga Thessalonikis në Solun
nga Byzantion-Kostantinopolis në Carigrad, nga Filippolis në Plovdiv, etj.
Autoktonia e popullsisë albane në Ballkan është dëshmuar nga studiues të huaj
dhe ata vendës edhe përmes toponimeve, oronimeve dhe hidronimeve parasllave që
kanë marr formën nëpërmjet gjuhës shqipe: Naissus-Nish, Scupi-Shkupi, Astibos Shtip, Scardus-Sharr, Ulpiana-Lypian, Scodra-Shkodër, Lissus-Lesh-Lezhë,
Drivastum-Drisht, Drinus-Drin, Scumbus-Shkumbi, Barbana- Buna etj. Duke u
bazuar në këto të dhëna të toponomastikës antike linguistët e shquar si austriaku
N.Jokl, gjermani G. Waigand, H. Baric15 dhe E. Çabej16 , kanë përkrahur tezën se
ishte pikërisht Dardania e përcaktuar si zonë ndër të tjera nga emra si Nish-ShkupShtip, që përbënte një vatër të popullsisë së lashtë albane. Një fakt tjetër që ishte
konstatuar sipas dëshmive toponomastike nga linguisti i njohur holandez N. Van
14
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Wejk,17 se në mesjetën e hershme popullsia serbe ishte e ndarë nga ajo bullgare,
prej një popullsie josllave, shpjegohet me praninë e popullsisë albane. Nga kjo
rrjedhë se këto troje prej kohësh kanë qenë të banuara nga albanet mesjetarë,
nëpër gojën e të cilëve kanë kaluar këta emra antikë për të arritur në formën
e sotme.
Sipas studiuesit gjerman G. Stadmuller, është fakt i pamohueshëm që këto
vendbanime ishin emra të qyteteve antike që edhe sot ruajnë dëshmitë e
popullsisë albanofolëse, tregon se kjo popullsi nuk përbëhej kurrsesi nga barinj
të strukur në zona malore, por nga popullsi që njihnin një jetesë të përparuar
urbane.18
Në saje të kërkimeve
arkeologjike të bëra nga arkeologët sllavomaqedonas D. Simoska, V. Sanev, B. Kitonovski19 dhe arkeologut serb M.
Garashanin etj., në territorin e Republikës së Maqedonisë sipas vlerësimit të
arkeologut Muzafer Korkuti, që ju bënë këtyre kërkime, ai thekson se një vend të
veçantë zënë kultura materiale e krahinës së Ohrit , ndërsa Lugina e Pollogut
edhe pse nuk është hulumtuar ka shumë mundësi të pritet një zhvillim i
ngjashëm me kulturën materiale të krahinës së Ohrit që janë të ngjashme me
kulturën materiale të Shqipërisë Qendrore.20
Duke u marrë me problemin etnik të bartësve të kulturës së tumave që
janë gjetur në vendet e quajtura Orllova Çuka e Radanja në Maqedoninë e sotme,
arkeologu serb Milutin Garashanin shkruan: “Përkatësia etnike e bartësve të
kësaj kulture nuk ndesh në vështirësi të mëdha, vetë zakoni i varrimit flet për
përkatësinë ilire të kësaj ane e cila vërtetohet edhe nga të dhënat materiale .
Qeramika e këtyre nekropoleve (enë me një ose dy vegje), mbi grykë oblike,
zbukurimi me trekëndësha të ngjizura etj., tregon se ka lidhje të ngushtë me
gjetjen e grupit të kulturës materiale të Suharekës në Kosovë, të cilat ju
përkasin pa dyshim ilirëve dhe me shumë gjasë dardanëve, pohon Garashanin.21
Objektet e gjetura në varrezat e Shën Erazmit të Radolishtit e të
lokaliteteve të tjera të rrethinës së Ohrit22 tregon se prania e kulturës albane në
zonën për rreth liqenit të Ohrit është krejtësisht e shpjegueshme. Në lashtësi i
takonte fisit ilir të dasaretëve. Si e tillë ajo zonë ka qenë përfshirë në trevën
e banuar nga ilirët , pasardhës të të cilëve janë arbanët mesjetarë. Këta të fundit
edhe në këtë rajon kanë qenë bartësit e kulturës materiale e shpirtërore të
zbuluar në vendet Orovnik, Shën Erazëm, Radolisht dhe në lokalitete të tjera të
17
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Afteelung Letter kunde, Deel 55, Serie A: nr. 3 f. 68.
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panjohura . Kjo sipas arkeologut të njohur Skender Anamali23 do të thotë se
kultura e varrezave të lokaliteteve të mësipërme si fibulat , vathët, rrathët e
qafës, varëset e broshët, enët prej balte, gjerdanet e rruazave e deri te thikat prej
hekuri nuk i takojnë fare fisit sllav, sikurse është shprehur një studiues sllav, por
këto i takojnë popullsisë autoktone arbërore, pra shqiptarëve të
sotëm,
pasardhës të ilirëve, pohon ai.
Në kohën e sundimit të anzhuinëve në trojet albane një pjesë e të cilave
ndodhën në Maqedoninë e sotme, disa fisnikë albanë të këtyre viseve
shfrytëzuan dobësimin e Bizantit dhe u shkëputën nga pushteti qendror bizantin .
Siç ishte rasti me krahinat e Pollogut të Tetovës, të Dibrës e të Ohrit.24
Në shekujt e XII e XIII25 disa prijës të fiseve albane , të cilët patën shërbyer si
stratiotë ose kalorës e komandantë në ushtrinë e Bizantit, e më vonë në atë të
Anzhuinve, arritën të bëhen fisnikë të pavarur. Në vitin 1273 mbreti i Anzhuinëve
nga Sicilia Karli i I-rë emëroi Pal Gropën epror dhe administrator të viseve që
gjendeshin mbi Radikën e Epërme e të Poshtme në fshatrat përreth. Këta eprorë
zyrtarë të lartë albanë, arritën në shekullin e XIV poste të larta qeveritare.
Në gjysmën e dytë të shekullit XIV fisnikët e Pricipatës së Gropajve i zgjeruan
zotërimet e veta edhe në anën jugore. Këtë zgjerim e bënë sidomos në kohën e
Andrea Gropës i cili me dobësimin e shtetit mesjetar serb pas vdekjes së mbretit
Dushan, e forcoi dhe zgjeroi gradualisht principatën e vet në krahinën e Ohrit26 (me
qendër Ohrin) Pas vdekjes së fisnikut Vukashin dhe pas Betejës së Maricës të vitit
1371, Andre Gropa shpallet i pavarur, kurse nga viti 1378 përmendet me titullin
dukë ose kont i madh. Në selinë e këtij princi alban kishte një farkëtari për prerjen
e monedhave27 e cila vazhdoi të punonte edhe një kohë pas depërtimit osman.
Zahari Gropa si pasardhës i Andrea Gropës, njëherit ishte bashkëluftëtar i
Skënderbeut dhe kishte marrë pjesë në luftërat e këtij strategu të famshëm ushtarak
në Dibër, në Ohër , Strugë,28 në Gostivar, në Luginën e Pollogut të Tetovës etj.
Principata e Gropajve, në çerekun e katërt të shekullit të XIV, përveç në pjesën me
të madhe të Maqedonisë Jugperëndimore, ajo shtrihej në veri deri në zotërimet e
Blinishtëve në Mirditë, ndërsa në jug deri në zotërimet e Arianitëve të Devollit dhe
nga lindja shkonte deri në Prespë. Pas rënies së tokave arbërore nën sundimin
osman, fisnikët e dinastisë së Gropajve, Muzakajve, Zenebishëve dhe fisnikëve
tjerë të Strugës të Ohrit dhe të Tetovës disa vazhdojnë rezistencën, e disa si
Zenebishtët që më herët i kishin zotërimet e veta edhe në Pologun e Tetovës bien
nën vazalitetn e shtetit osman dhe me pranimin e islamit. Ata inkuadrohen në
sistemin ushtarak të timarit osman dhe për shërbimet që kryenin ndaj shtetit
23

Skënder Anamali, vep. cit..., f. 35-38.
Historia e Popullit Shqipëtar, vëll. I, Prishtinë 1968, f. 178-185. Vizantijski izvori za
Istoriju Naroda Jugoslavije, Vizantoloski Institut-SANU, tom. VI, knj, 18, Beograd, f.
309-310.
25
J. G. Hahn, Putovanje kroz poreçinu Drina i Vardara, Beograd, 1876 f. 489, 502, 703.
26
Millan Shufflay , Serbët dhe Shqiptarët, Prishtinë, 1968, f. 227.
27
Nebi Dervishi, Etnokultura e Fushëgropës së Ohrit, 1. f. 72
28
Ali Vishko, Popullata e Strugës në shek. XV, sipas vakafnamesë së Sinanudin Jusuf
Celebiut, në librin “Shqiptarët e Maqedonisë”, Shkup, f. 127-129.
24
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osman, ata fitonin timare (feude) e pozita tjera të larta shoqërore në administratën
osmane siç ishte rasti me njërin prej trashëgimtarëve të Principatës së Gjon
Zenebishit me Hasan Zenebishin që ishte regjistruar në regjistrin kadastral të
vitet 1455,29 ishte emëruar subash, qeveritar në vilajetin e Tetovës, si titullar i lartë
administrativo-ushtarak posedonte haset (pronat) e tij, që përveç Tetovës me status
qyteze dhe tregu, përfshinin edhe 8 fshatra duke përfshirë vendbanimet më të
mëdha siç ishin Gostivari dhe Sobri.
Para dy dekadash pikërisht në vitin 1992 në rrethinën e qytetit antik
Astibos të Dardanisë antike ( Maqedonia e sotme ) në Nekropolin e quajtur
Suburbium, në një varrezë nga periudha e shek. III-IV të erës sonë, nga një grup
arkeologësh maqedonas (V. Senev, M Ivanovski, Zh. Viniçic dhe G. SpaskovskaDimitrovska) u zbulua dhe u identifikua varreza me pllakën e gurit me mbishkrimin
përkujtimor grek, që në këtë rast në mungesë të alfabetit grek dhe të atij cirilik e
paraqesim transkribimin dhe përkthimin e autores maqedonase vetëm me shkrimin
latin: Na svoeto dete Flavij Albanos, Emilijan Albanos za spomen. Flavio Albano,
të birit të vet Emilianos Albanos për përkujtim. Njoftimet e para për këtë varrezë
antike si zbulim arkeologjik i publikoi Gordana Spasovska-Dimitroska.30 Këtë
mbishkrim të autores në fjalë e bëri të ditur në gjuhën shqipe studiuesi Qemal
Murati.31 Pas përmendjes së parë të fisit Albanoi nga ana e gjeografit të
Aleksandrisë, Klaudi Ptolemeos në shek. II të erës së re, kjo është dëshmia
tjetër e dytë se emri etnik i albanëve antikë ka lidhje dhe vazhdimësi
pandërprerë deri në mesjetë e këtë na e dëshmojnë edhe shumë vendbanime me
etnonimin Arban si edhe me vendbanimin mesjetar Alban32 të Prokupit që në
mesjetë ishte deformuar nga administrata sllave në Alabana. Po kështu, kemi edhe
vendbanimin tjetër me formën vllehe Albince marr nga etnonimi i mirëfilltë Alban,
që gjendet te Jakupica e Tetovës. Të gjitha toponimet që na dalin me bazën e
etnonimit: Alban-Arban dhe Arvan janë të periudhës romake dhe bizantine, pra
parasllave shumë më të vjetra se sa na dalin në shkrimet dhe burimet mesjetare.
Për të dëshmuar se në hapësirën e Maqedonisë së sotme se edhe para shekullit
të XIV-XV ka jetuar popullsia autoktone albane, kemi hulumtuar në burime
shkrimore dhe në dokumentet sllave në sasi të kufizuar nga shekulli i XIII dhe
XIV, por më së shumti kemi shfrytëzuar regjistrat kadastralë osmanë të shek XV
për territorin e Maqedonisë së sotme, ku në mënyrë shumë të qartë janë regjistruar
disa vendbanime mesjetare albane mbi substratin iliro-arban të protoshqipes dhe
me etnonimin popullor Arban-Alban. Toponimet e para me këtë etnonim

29

Hazim Sabanovic, Krajiste Isa- Bega Ishakoviça, Zbirni Katastarski Popis Iz 1455,
godine, Sarajevo, 1964, f. 67-72.
30
Gordana Spasovska-Dimitroska, Grobot na pisarot od Stobi, “Macedoniae acta
archeologica” nr. 14, Makedonsko Arheolosko Drustvo, Skopje, 1996.
31
Qemal Murati, “Shqiptarët dhe Ballkani ilirik në dritën e emrave të vendeve dhe të
familjeve” Tetovë, 1999. f. 31-32.
32
Basbakanlik Osmanli Arshivi, Istanbul, Rumeli timar defteri Nr. 167. Më tej shkurtesa,
BOA.
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përmenden në dokumentet sllave me formën sllave Arbanashki Potok,33 Lugu i
Arbneshit në Kosovë, pikërisht në vitin 1253-1254 në kartën e Knez Mirosllavit,
pastaj vendbanimi Arbanashka e Kumanovës34 del i shënuar në diplomën e mbretit
serb Millutin nga viti 1330 .Ky vendbanim përmendet po ashtu në defterët
kadastralë osmanë për Sanxhakun e Qystendilit të shekullit të XV dhe të atij XVI.
Vendbanimi siç shihej është shënuar me trajtën e hershme bullgaro-sllave
Arbanashka dhe Arbanashko, formantet e diminutivit sllav-ka-ko, me kuptim fshati
i Albanëve .Këtë trajtë bullgare sllave e regjistroi edhe administrata osmane pa e
ndryshuar fare.
Kjo na dëshmon se ky toponim dhe toponimet tjera me etnonimin Arbanas janë
krijuar shumë më herët , para vendosjes së administratës serbe të Nemanjiçëve në
territorin e Maqedonisë së sotme, pra në kohën e sundimit bullgar diku gjatë
shekujve IX-X, kur edhe së pari këtë vendbanim alban e emërtoi administrata
bullgare e asaj kohe. Në atë kohë sikurse edhe në mesjetën e hershme , shqiptarët e
këtij vendbanimi dhe të trojeve të tjera veten e quanin me emrin etnik Arban. Ky
vendbanim përmendet në shek. XV në defterë të timareve, por pa të dhëna
antroponimike të banorëve, ndërsa në shekullin e XVI kishte 22 shtëpi dhe 14
beqarë, përveç kryefamiljarëve që mbanin thjeshtë emra tipikë sllavë-bullgarë,
kishte edhe kryefamiljarë që ende mbanin emra të krishterë të formës shqipe si:
Boja, Tuna , Niko, Stepa, Dano, etj. Ky vendbanim sot e kësaj dite ekziston 27 km
në verilindje të Kumanovës. Popullsia e tij ishte sllavizuar jo vetëm në aspektin
onomastik, por edhe në atë etnik dhe tani aty jetojnë vetëm sllavo-maqedonasit.
Vendbanimi tjetër mesjetar i shekullit XIV dhe XV në rrethinën e Shtipit ishte
formuar sikurse toponimet tjera me bazën arban, natyrisht pas pushtimit të këtij
vendbanimi nga ana e bullgarëve gjatë shekullit IX dhe X përkatësisht në kohën e
sundimit të Simeonit (893-927) , kur përveç territorit të Maqedonisë të sotme edhe
Kosova ishte nën sundimin e shtetit bullgar. Toponimi është regjistruar edhe në
defterin sumar osman të shekullit XV me formën Arbanash, ndërsa një shekull më
vonë (XVI) del i shënuar me dy emra: Zhiganci dhe me emrin tjetër më të vjetër
Arbanash.35 Forma më e re Zhiganci edhe sot e kësaj dite ekziston në komunën e
Koçanës, ndërsa toponimi me emrin Arbanash është zhdukur. Nga kjo rezulton se
emrin e këtij vendbanimi e me formën sllave Zhiganci e kishte ndryshuar
administrata sllave paraosmane e ajo administrata osmane-turke siç pohojnë disa
autorë sllavo-maqedonas. Në këtë vendbanim në atë kohë dominonin emrat e
krishterë, por kishte kryefamiljarë edhe me emra të përzierë krishtero-sllavë. Sipas
33

St. Stojanoviç, Stari srpski hrisovulj, ljetopisi rodoslovi, spominik III. Beograd, 1980, f.
9. Skender Gashi, Prania e etnosit shqiptar në Kosovë gjatë shek. XIII-XIV, në dritën e
burimeve krishtere serbe. Onomastika e Kosovës, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1979,
f. 61-62.
34
Miodrag Purkovic, Popis sela u srednjevekovnoj Srbiji, Godisnjak Skopskog
Filozofskog Fakulteta, Skoplje, 1940 f. 58-59. BOA. Defter-i esami-i voynugan-i liva-i
Kustendil,... nr. 21, Tapu defteri, nr. 74.
35
BOA. Defter-i esami-i voynugan-i liva-i Kustendil, nr. 21 f. 186.Truski dokumenti
opsiren popisen defter br. 85, M. Sololoski, Stip i Stipsko vo tekot na XVI vek, Spisanic na
Sojuzot na istorijskite drustava na Makedonija Skopje, 1974, br. 2. f . 144.
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leximit tonë disa kryefamiljarë në mesin e emrave të shumtë sllavë, ende mbanin
patronime të krishtera tradicionale albane, siç ishin: Pavël Spano, Niko Tola, Niko
Dimitri , Gjiro Prono (Prroni), Stepan Pronko (Prroni). Në vitin 1350 mbreti serb
Dushani në krisobulën e tij ia regjistroi pronësinë e tokave fisnikut Ivanko
Probishtiloviçit, si bashtinë që i kishte blerë në qytetin e Shtipit dhe jashtë tij së
bashku me disa bujkrobër. Në mesin e këtyre bujkrobërve përmendën edhe këta
persona: Gjergj Dankovic, Mano Vllah-u, Gjin Arbanas-i, Stan Godoe, Vllçina,
Dragoslav Vllah-u , Radovan Golemçik dhe Dragoslav Srbljin me vëllanë. Nga
këto të dhëna antroponimike shihet se Gjin Arbanasi dhe Stan Godoja ishin me
prejardhje albane dhe nga fshati Arbanas i Shtipit, dy të tjerë me prejardhje
vllahe dhe dy të tjerë me prejardhje sllave-serbe. Andaj Shtipi dhe rrethina e tij
në atë kohë paraqiste një mozaik të grupeve të ndryshme etnike, ku
gërshetoheshin etnoset: arumune, albane, maqedone, bullgare dhe serbe.
Në rajonin e Shtipit në defterët osman të shekullit të XV na del i regjistruar
edhe një vendbanim tjetër me etnonimin popullor arban, Arbanasi36 dhe me emrin
tjetër sllav Zubac. Po ashtu. shihet qartë se toponimit në fjalë i është ndërruar emri
nga administrata sllave, para vendosjes së administratës osmane në Maqedoninë
Lindore.
Në rrethinën e Ohrit na del një vendbanim me formën arumune-sllave me
bazën e protoshqipes Arbinovo.37 Emri i këtij topiku lidhet me bazën etnike ArbanAlban, formuar me ndërmjetësimin e rumanishtes Arbin me ndërndërrimin fonetik
të kësaj gjuhe a:i dhe sufiksit sllav-ovo, siç e ka thënë onomasti Petar Ilijevski dhe
nuk ka të bëjë me format H’rbino dhe Harbino. Forma vllahe arbinas-arbines
tregon se banorët e këtij vendbanimi mesjetar ishin me prejardhje etnike arbane, siç
dëshmon edhe vetë topiku Arbinovë e jo banorët e ardhur nga Shqipëria e sotme,
sikur që gjykojnë studiuesit sllavo-maqedonas.
Në rajonin e Manastirit në nahijen e Lerinit në defterin osman të shekullit të
XV ishte regjistruar edhe vendbanimi tjetër me emrin Arbino, i marrur nga forma e
më hershme arumune Arbinesi të cilin gjatë regjistrimit administratë mesjetare
sllave ia kishte hequr prapashtesën vllehe-esi dhe kishte shënuar me formantin e
sllavishtes –o duke e përftuar në Arbino. Në verilindje të Kërçovës në defterin
osman të shek. XV është regjistruar vendbanimi me emrin Rabetino. Emri i këtij
topiku rrjedh nga baza e substratit arb me anë të metatezës së njohur rab dhe me
prapashtesën –ino, nga një paraformë Arbet-ino, sikurse që në mesjetë, shpeshherë
nga administrata sllave ishte përdorë forma e vjetër sllave me metatezë- Raban për
banorët arbanë dhe për Vendin e Arbanëve- Rabania në vend të formës shqipe
Arbania.
Në afërsi të Prilepit, ndërmjet fshatit Dubjaçan dhe Nebregovë, në monumentet
shkrimore në krisobulat e mbetit Dushan të vitit 1334-1335,38 përmendet
36

BOA. Rumeli timar defteri, nr. 167.
BOA. Turski dokumenti, opsiren popisen defter, za Ohridski Sandazak od 1589,
Skopje.
38
Spomenici za srednovekovnata i ponovata istorija na Makedonija, tom. IV, Skopje,
1981, f. 84 -90.
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mikrotoponimi Arbanasi si dhe emri i fisnikut me origjinë albane Teodor Zguri. Në
afërsi të një burimi të Nebregovës është një vend që nga banorët sllavo-maqedonas
të kësaj ane quhet Kisha Latine-Katolike (Latinska Crkva),39 prej së cilës sot ka
mbetur vetëm nomenklatura gjeografike .
Në vendbanimin Krushevë të Maqedonisë së sotme ishte regjistruar toponimi si
lagje me emrin Arbines, dukshëm e banuar me popullsi arumune e cila e mban
edhe sot e kësaj dite formën arumune Arbines që rrjedh nga forma e mirëfilltë
shqipe Arban.
Në vendbanimin Vrapçisht të Gostivarit del i regjistruar mikrotoponimi me
emrin Arbon-Arbun, deri më sot nuk është bërë unifikimi i tij. Në një vendbanim të
rrethinës së Prilepit ishte regjistruar toponimi me emrin Arbinko. Në rajonin e
Shtipit në fshatin Zletovë del i regjistruar toponimi si mëhallë me emrin Arvanik,40
me bazën e apelativit të protoshqipes arb, arban, por me zhvillimin fonetik të
greqishtes nga rb-rv dhe me prapashtesën ik, është përftuar në formën Arvanik,
lagje kjo e banuar me popullsi autoktone albane dhe e emërtuar në këtë formë nga
administrata e periudhës së Bizantit .
Përveç vendbanimeve të lartpërmendura me etnonimin arban-alban në
defterët e shek. XV janë regjistruar edhe disa toponime tjera parasllave,
vendbanimi mesjetar Bardofci,41 i Shkupit i sajuar mbi substratin iliro-arban nga
Bardofci. Vendbanimi tjetër mesjetar i regjistruar me formën sllave është Bardova,
nga apelativi i protoshqipes bardh+ova, në rrethinën e Shtipit, i cili deri më tani ka
mbetur i pa ubifikuar. Apelativi Bard përmendet në një kartë të mbretit Dushan
me të cilin ky vërtetonte të gjitha dhurimet e paraardhësve dhe i shtonte edhe te
vetat Manastirit të Hilendarit në Atos të Greqisë, po ashtu në këtë dokument
përmendet edhe një mikrotoponim me emrin Bashtina ( Bardina) e Bardhit.
Këtu po përmendim vetëm disa toponime tjera parasllave si vendbanime
mesjetare në territorin e Maqedonisë, siç ishte Dardashi42 i Ohrit.
Në regjistrin e vitit 1451-53 ishte regjistruar fshati me formën Geraj, në
rrethinën e Shkupit si çiflig i Jurukëve pa banorë. Në regjistrin e vitit 1467-68
është regjistrua me të njëjtën formë Geraj, por tani ishte i banuar me 7 shtëpi
myslimane. Edhe në rrethinën e Preshevës përmendet në dokumentet sllave të
shek. XIV, një fshat me emrin Geraj sipas patronimikut Geraj i fshatit Norçë.
Sipas studiuesit të shkencave albanologjike prof. Rexhep Ismajli, sufiksi-aj, është
i zakonshëm dhe autokton në patronimikën albane: Binaj, Derraj, Palaj, Dushkaj.
Edhe rrethinën e Tetovës ishte regjistrua fshati me formën Gare. Ky toponim sipas
prof. Rexhep Ismajli, mund të shpjegohet vetëm përmes shqipes garc - karç, ku
është bërë shurdhimi i g-së nistore, që nuk është i rrallë në gjuhën shqipe. Fjala
39

Qemal Murati, Shqiptarët dhe Ballkani ilirik në dritën e emrave të vendeve dhe të
familjeve, Tetovë f. 38.
40
BOA. Turski dokumenti, opsiren popisen defter od XVI vek, za Qustendilskiot Sandzak,
tom. V. knj. II. Skopje 1980 f. 88.
41
BOA, Rumeli tahrir defteri nr. 12, Turski dokumenti-opsiren popisen defter od XV vek,
tom III, Shkup 1976, f. 176. TD. Nr. 4, f. 437.
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BOA, Rumeli timar defteri , nr. 7. f. 15-20.
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karç ndihet edhe sot në të folmen e Preshevës, është e gurrës shqipe dhe ka
shërbyer për emërtime vendesh që në kohët e hershme në të gjitha viset.
Oronimi Malësia e Strugës, vendbanimet Malçishte43-(Malishte) dhe GuhMaleva44 formë tautologjike, nga apelativi guh i persishtes me kuptim mal dhe fjala
shqipe mal në rrethinën e Shkupit, pastaj vendbanimi mesjetar Malesheva,45 i
Shtipit dhe oronimi me emrin Malet e Maleshevës që përdoret më vonë si formë
tautologjike si Maleshevski Planini i përkthyer nga administrata maqedonase.
Pastaj kemi vendbanimin tjetër në rrethinën e Kumanovës i regjistruar me formën e
shtrembëruar sllave Malotina,46 nga apelativi i shqipes malet+ina prapashtesë
sllave, meqë një toponim tjetër si ajkonim e hasim në Toplicë të regjistruar një herë
me formën Malet- in dhe herën tjetër me formën Malet-ino, andaj këtu kemi të
bëjmë me apelativin e shqipes malet në shumësin e singularizuar, pluralia tantum, e
jo me apelativin sllav malot me kuptim, i vogël.
Në rrethinën e Tetovës në regjistrat e shekullit XV del i regjistruar toponimi
mesjetar me emrin Prushefc,47 e jo me formën e sotme sllave të shtrembëruar në
atë Pershevci, nga forma latine pirus-prush me prapashtesën sllave-efci si edhe
vendbanimet Zgurofc,48 dhe Zoganofc49 e shumë të tjera më bazën e protoshqipes
dëshmojnë se ato janë krijuar para vendosjes së administratës sllave-bullgare dhe
asaj serbe në hapësirën e Maqedonisë së sotme.
Përveç dëshmive të toponomastikës historike për të dëshmuar praninë e
popullsisë shqiptare në mesjetë, në hapësirën gjeografike të Maqedonisë sotme,
pikërisht gjatë shekullit XV kemi të dhëna të mjaftueshme antroponimike që na
ofrojnë defterët osmanë .Nuk ka as më të voglin dyshim se popullsia albane që ka
banuar edhe para shekullit XV dhe në mungesë të regjistrimeve më të hershme,
këto fakte dita ditës po i dëshmojnë të dhënat arkeologjike, linguistike dhe
toponomastike. Ne, kësaj radhe kemi nxjerrë
të dhëna antroponike dhe
patronimike të kryefamiljarëve me prejardhje albane si zot të shtëpive të tyre që
gjatë shekullit XV ishin të detyruar t’i shlyejnë taksat e ndryshme dhe tatimet
fiskale ndaj administratës osmane në vendbanimet e tyre, kjo do të thotë se këta
kryefamiljarë ishin banorë të përhershëm dhe jo nomadë ose endacakë që lëviznin
prej një vendi në tjetër vend. Nuk ka as edhe një dëshmi dhe as një rast që pranë
qindra kryefamiljarëve albanë të regjistruar në këto burime zyrtare arkivore që
43

BOA, Rumeli tapu tahrir defteri nr. 12 Turski dokumenti za istorijata na makedonskiot
narod-opsiren popisen defter od XV vek, tom III. Arhiv na Makedonija, Skopje, 1976, f.
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BOA, Defter-i esami-i vojnugan-i liva-i Kunstendil ve Alaca Hisar ve Iznepol, nr. 21,
f. 137.
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Shkup, f. 562.
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mbanin emrat e sferës së antroponimisë së huaj të llojllojshme: latine-romane,
geko-bizantine, sllave-bullgare ose orientale të jetë shënuar pranë individit me
etnonimin Arbanas ose Arnaut, apelativi sllav: doshlac, prishlac, uselica, emigrant
që do thotë se kryefamiljarët shqiptarë me këtë etnonim si: Petro Arbanas, Dimitri
Arbanas, Nikolla Arbanas, Bogdan Arbanas, Bogoslav Arbanas, Milosh Arbanas,
Bozhidar Arnaut, Gjuro Arbanas, Mihajl Arbanas, Todor Arnaut, Andreja Arnaut,
Lzar Arnaut apo Jusuf Arnaut ose Hamza Arnvut etj, nuk janë shënuar me cilësorin
sllav doselic ose prishlec, çka dëshmon se ata ishin vendës në vendbanimet e tyre
dhe etnonimi popullor si i tillë natyrisht se tregon edhe përkatësinë etnike, por më
tepër në kontekstin kohor. Ky etnonim paraqiste statusin shoqëror të individit për
t’u dalluar nga individët e tjerë pa pozita, njësoj, siç është përdorë epiteti për etnitë
tjera: Dragoslav Serbin, Bozidar, Bulgarin, Dançul, Vllah, Janos Grek (t.Rum) etj.
Mirëpo, shpeshherë etnonimi popullor është përdorur edhe në funksion të patronit
ose mbiemrit, si Bogdan i biri Arbanasit, Milosh i biri Arbanasit, Stanisha i biri
Arbanasit, Novak ibiri Arnautit, Mark i biri Arnautit etj, dhe kjo dukuri nuk mund
të përdoret si argument për të dëshmuar se vetëm individët me etnonimin Arbanas
dhe Arnavut, përbënin pakicën e popullsisë albane në mesin e popullsisë shumicë
që mbanin emra sllavë ose me emra krishtero-sllavë, për të përcaktuar strukturën
etnike të popullsisë së përgjithshme heterogjene, siç mendojnë disa studiues sllavë
sepse në të njëjtat vendbanime, ku kishte individë me këtë etnonim, kishte edhe
kryefamiljarë tjerë albanë që mbanin emra tipikë sllavë në simbiozë me mbiemra
karakteristikë që e përcaktojnë karakterin etnik të albanëve mesjetarë si: Bogdan
Bardo, Radislav Bardo, Drajko Bardo, Bogoslav Gjoni, Bozhidar Gjegji, Vukashin
Leshi, Bogdan Progoni, Radislav Gjini, Gjuro Gjoni, Stepan Bardo, Petri Gjoni,
Dimitri Gjini, Stane Gjonbardi, Lazor Muzak, Todor Tanushi, Andreja Leshi,
Aleksi Muzak, Hamza Bardi, Jusuf Gjoni etj.
Duhet theksuar edhe faktin tjetër se edhe pranë kryefamiljarëve tjerë të
albanëve që mbanin emra dhe mbiemra karakteristikë ose kalendarikë tradicionalë
albanë, si Bard, Bardh, Lul, Tanush, Mazrek, Muzak, Gjin, Gjon, Simon ,Lesh,
Andre, Aleksi, Petri, Dimitri, Mihal, Filip nuk ishin cilësuar me atributin doshlac
ose prishliç si banorë të ardhur, sikurse banorët me emra tipikë sllavë, përveç në
raste shumë të rralla dhe këto raste ishin prej një fshati në fshatin tjetër në fqinjësi
dhe jo prej një rajoni apo vilajeti të largët dhe në asnjë rast nga Arbanoni qendror
mesjetar. Këto të dhëna të regjistrave osmanë dëshmojë se popullsia albane ishte
vendase dhe jetonte edhe para depërtimit osman ne këto vendbanime të
Maqedonisë sotme. Po të kishe pasur migrime të mëdha të popullsive në brendinë
e hapësirës së Balkanit, ka qenë e pamundshme që administrata osmane të mos ta
kishte shënuar fenomenin e migrimeve të popullsisë së asaj kohe meqë për
migrimet individuale sllave, defterët ofrojnë të dhëna.
Po ashtu, nuk ka kurrfarë të dhënash për gjoja migrimet e popullsisë albane nga
Arbanoni qendror mesjetar nga Jugu drejt Veriut gjatë Luftës (1683-1690) që u
zhvillua në mes të Austrisë dhe Perandorisë Osmane, që sipas tezës së shpikur dhe
të falsifikuar të historiografisë serbe deri në atë kohë kinse s’ka pasur popullsi
albane në hapësirën e Maqedonisë së sotme dhe të Kosovës. Studiuesit e mirëfilltë
të Republikës së Maqedonisë duhet të heqin dorë nga kjo tezë e falsifikuar dhe
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nacional-shoviniste të fabrikuar në arsenalin propagandistik të historiografisë
borgjeze dhe të asaj bashkëkohore serbe, meqë kjo tezë qysh moti është zhvlerësuar
dhe demantua nga studiuesit e huaj dhe vendas. Përkundrazi ka ndodhur e kundërta
ku sipas defterëve osmanë gjatë shekujve XV-XVI ka pasur lëvizje dhe migrime jo
masive, por individuale të popullsisë sllave nga Lindja dhe Verilindja në drejtim të
Perëndimit kah tokat e banuara me popullsi shumicë albane, pikërisht në
Maqedoninë Perëndimore dhe Veriperëndimore, po ashtu edhe në Kosovë. Në
regjistra osmanë janë shënuar shumë familje sllave me apelativat sllavë si doshlac,
prishlac, uselica si banorë ardhacakë edhe këto të dhëna janë një indikator që
popullsia sllave kishte depërtuar më vonë në trojet, kryesisht të banuara me
popullsi të krishterë albane..
Një fenomen tjetër qe deri me sot nuk është hulumtuar sa duhet, ku në të
njëjtën kohë gjejmë të regjistruar banorë albanë si në vendbanimet me shumicë
banorë të krishterë si në ato lagje dhe vendbanime myslimane posa ishin formua,
ku albanët e besimit të krishterë edhe pas kalimit në islam i merrnin emrat
myslimanë, ndërsa shpesh herë i mbanin mbiemrat e të parëve të tyre të krishterë,
çka mundëson deri në një farë shkalle të nxirret përkatësia etnike dhe fetare e
popullsisë albane, gjatë shek. XV-XVI.
Pas vendosjes së administratës osmane fillon gradualisht të ndërpritet
sllavizimi, jo vetëm në aspektin onomastik, por edhe në atë etnik të popullsisë
albane. Pothuajse nuk ekzistonte emër i sferës së antroponimisë sllave që gjatë
sundimit mesjetar bullgar dhe atij serb që nuk e kanë mbajtur edhe popullsia e
krishterë albane e Maqedonisë dhe e Kosovës, ku onomastikoni sllav ju kishte
imponuar me dhunë nga administrata e sidomos nga kisha pravosllave, meqë nuk u
lejohej familjeve albane që fëmijët e tyre t’i pagëzonin me emrat e tyre
karakteristikë ose me emra të gurrës shqipe, se gjoja emrat josllavë ishin në
kundërshtim me ligjet e kishës pravosllave. Është i njohur Kodi famëkeq i mbretit
serb për përndjekjen dhe persekutimin e albanëve të besimit katolik, meqë riti
katolik konsideroheshin herezi, ndërsa katolikët si jobesimtarë të vërtetë. Si duket
albanët katolikë qysh atëherë kanë praktikuar laramanizmin edhe me emra të
imponuar sllavë, në dukje të jashtme me formalitete dhe tipare sllave, meqë kanë
qenë të trajtuar si heretikë, ndërsa fshehurazi e kanë praktikuar ritin katolik, njësoj
sikurse edhe gjatë sundimit osman, formalisht kanë marrë edhe emra myslimanë,
përveç emrave të fshehtë të krishterë, ditën ju kanë përshtatur adeteve myslimane, e
natën fshehurazi janë lutur sipas zakoneve të ritit katolik.
Në një krisobulë të mbretit serb Dushanit thuhet se edhe arbanasët duhet të
shkojnë në kishat sllave të punojnë dhe të përshtaten sipas zakoneve sllave-serbe.50
Sepse kishat katolike gjatë sundimit serb ishin uzurpuar dhe shndërruar në kisha
pravosllave. Edhe kishat ortodokse të ritit greko-bizantine u shndërruan në ato të
ritit pravosllave, meqë mesha, pagëzimet, lutjet dhe shërbesat tjera bëheshin në
gjuhën e vjetër ruso-sllave. Këto ndryshime nuk u mirëpriten nga popullsia vendase
josllave e cila gjatë tërë kohës së sundimit të administratës së Dinastisë së
Nemnjqve është përndjekur dhe persekutuar.
50

St. Novakovic, Zakonski spomenici, SKA, Beograd, 1912, f. 697.
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Burimet mesjetare ofrojnë dëshmi edhe për ekzistimin e manastireve dhe
kishave mesjetare të popullsisë së krishterë albane, si të ritit latino-roman ashtu
edhe të atij greko-bizantin para vendosjes së administratës sllave në tokat e banuara
me popullsi albane. Në Ohër ka ekzistuar kisha e Shën Mërisë, më parë e quajtur
Shën Klimenti e ndërtuar në vitin 1295 nga Progon Zguri,51 me origjinë albane, i
cili në atë kohë e kishte ofiçinë e lartë bizantin, heteriarku i madh, andaj këtu
bëhet fjalë për një fisnik të lartë për vetë dhëndrin e perandorit bizantin, të
Andronik Paleologut (1282-1328).52 Siç shihet, Ohri ishte qendër e madhe
ortodokse dhe kishte rëndësi edhe për rajonin më të gjerë si edhe për fisnikët
albanë që për një kohë të gjatë i shtrinë zotërimet e tyre administrative në
këto anë. Në Ohër ekzistonte kisha e Shën Nikolla Arbanashki e shekullit XIV,
pastaj Manastiri i Shën Gjergjit afër Shkupit, ku frekuentonin albanët e krishterë.
Në vitin 134353 në një dokument sllav thuhet se mbreti Dushan në themelet e
vjetra e rindërtoi kishën ortodokse të Tetovës dhe në këtë kohë ai u kishte ndaluar
albanëve që ta shfrytëzojnë malin në vendin e quajtur Nanonvdol. Në fund të
shek. XIII, mitropoliti i Prizrenit Gjeorgji Markos, lidhur me kontestin e një prone
të kishës së lartpërmendur të Tetovës që gjendej në kodrën e quajtur Pllesh që
e kishte uzurpuar një individ me emrin Progon, mirëpo mitropoliti në fjalë këtë
mosmarrëveshje e kishte zgjedhur në mënyrë paqësore.54 Çfarë pozite kishte ky
person me prejardhje albane dhe kush ishte ai nuk thuhet asgjë, por me siguri ai
kishte një pozitë shoqërore. Kryefamiljarët me emrin Progon kishte edhe në disa
vendbanime tjera të Maqedonisë. Në Kratovë55 në regjistrat osmanë të shek. XV
ishte regjistruar Kisha Arnavut. Në defterina nr. 167 të financave dhe timareve për
Vilajetin e Rumelisë, në rrethinën e Prespës ishte regjistruar (në emër të priftit
ortodoks me origjinë albane), Manastiri i pop Gjergji-t me formën shqipe e jo me
atë sllave, Gjorgje apo Georgije. Në verilindje të Kosovës në rrethinë të Leskovcit
sipas defterëve osmanë të shek. XV-XVI kanë ekzistuar 2 manastire albane, njëra
me emrin Manastiri Sveti Arbanas56 e tjetri me emrin, Manastiri Arnavut,57 Shen
Nikolla të braktisura pa asnjë prift, por të ardhurat nga pronat e këtyre dy
manastireve ishin regjistrua në kuadër të timareve të spahinjve osmanë. Sipas
burimeve sllave qysh në shekullin XIV ka ekzistuar kisha Sveti Nikolla58 në
Prizren e ndërtuar nga fisniku Rajko Krizmiq (Krizma) i ati i fisnikut Bogdan
Krizmiq (Krizma) me prejardhje albane. Bogdan Chrissima nga Prizreni, në
burimet e Arkivit të Raguzës përmendet në fillim si tregtar i madh e pastaj edhe si
ministër i Financave në administratën e despotit serb. Këtë të dhënë lidhur me
51
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Ylber Hysa , Shqiptarët dhe të tjerët, Instituti Albanologjik, Prisht,inë 2009, f. 120.
53
Gasper Gjini, Skopsko- Prizrenska, Biskupia, kroz stoljeça, Zagrep, 1986, f. 99.
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donatorin e kësaj kishe, autorët serbë s’e kanë përmendur asnjëherë as publikuar,
meqë ndërtuesit e kësaj kishe i kanë konsideruar në aspektin etnik si serb në bazë të
emrave Rajko dhe Bogdan, por patronimi i tyre karakteristik tregon qartë
prejardhjen e tyre albane dhe procesin e sllavizimit të antroponimeve albane. Ky
burim sllav tani për herë të parë bëhet publik.
Si dëshmi tjetër për praninë e albanëve në territorin e Maqedonisë së sotme
ishin edhe spahinjtë vendas me prejardhje albane e jo të ardhur nga Arbanoni
politik mesjetar, që më parë kishin kaluar në fenë islame dhe ishin inkuadruar në
sistemin e timarit të spahinjve osmanë. Sipas defterëve të shek. XV (1451/53 dhe
1467/68) ata i kishin timaret e veta në territorin e Maqedonisë dhe të Kosovës,
kësaj radhe po i përmendim vetëm disa prej tyre: Hamza Arnauti59 nga mëhalla
Mentesheli e Shkupit e kishte timarin e vet në fshatin Gumaleva. Hamza Arnauti,
(tjetër) nga vendbanimi Niçevo ( Nokova ) e Shkupit kishte timarin e tij në
fshatin Pagarusha, Jusuf Arnauti nga fshatm Topçe Is’akli afër Draçevës së
Shkupit. Shahin Arnauti dizdar i kalasë së Shkupit i kishte timarin në tri fshatra të
Shkupit. Jsuf Arnauti nga Tetova, kishte ziametin e tij në vilajetin e Tetovës,60 Ali
Prishtina e kishte timarin në fshatin Banjic të Poshtme,61 që i takonte Shkupit,
Ferhat Arnauti62 e kishte timarin në fshatin Nikiforovo që i takonte Tetovës,
Behaidir Arnauti, me prejardhje nga fshati Poroj ( Prroj ) i Tetovës së bashku me
djemtë e tij Hamzën dhe Aliun e posedonin një timar në fshatin Stublla të Vitisë
së Moravës. Ky spahi vendas me emrin Behadir sipas defterit të Rumelisë të vitit
1451-53 ishte regjistruar në fshatin e lartpërmendur në mesin e kryefamiljarëve të
tjerë të krishterë i vetmi që e kishte marrë emrin mysliman Behadir i biri i Shoqit. Në këtë vendbanim ishte regjistruar edhe Nikolla i biri i Arnautit dhe Nikolla i
biri i Shoq-it. Siç shihet Behadiri ishte farefis me Nikolla Shoq-in, çka dëshmon
se ata ishin vendas të krishterë të këtij vendbanimi, meqë paguanin ispenxhen dhe
taksa të tjera. Patronimin Shoqi haset edhe në krisobulat sllave të shek. XIV si
edhe në defterët e tjerë që ka kuptim vetëm në gjuhën shqipe. Ndërsa përgatitësit e
defterit, M.Sokoloski dhe A.Stojanovcki nuk kanë arritur ta deshifrojnë këtë
patronim tradicional të apelativit të shqipes, duke e transkribuar gabim si: Shuko,
Shko dhe Surgo, që nuk jep kurrfarë kuptimi. Këtë patronim të familjeve albane e
hasim edhe në fshatin Vrutok,63 të Gostivarit si Zaharie i biri Shoq-it. Po ashtu
edhe në qytezën e Gostivarit e hasim kryefamiljarin Nikolla i biri i Shoq-it, Dejan
dhëndri i tij, si edhe në fshatin Jedrovci,64 vendbanim i panjohur, kemi
kryefamiljarin Radoslav i biri Shoq-it, Petko, i biri i tij ( Shoq-it) Ivan i biri i
Shoq-it, Niko i biri tij (Shoq-it). Këtu kemi 5 kryefamiljarë me emra të formave
sllave në farefisni me stërgjyshin e tyre që e mbante patronimin alban Shoqi.
Vetëm në raste të këtilla mund të identifikohen kryefamiljarët me prejardhje
59
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albane, kur i mbanin emrat dhe mbiemrat karakteristikë apo tradicionalë të
onomastikës albane.
Në vijim po japim edhe disa të dhëna për spahinjtë e krishterë me
prejardhje albane që i kishin timaret e veta së bashku me individë të tjerë, në
simbiozë me antroponimi sllave në rrethinën e Shkupit ku shihet se edhe këta ishin
vendas, meqë në defterë posaçërisht theksohet se këta individë ishin spahinjtë të
vjetër, çka kuptohet se edhe para viteve 1467-68 në regjistrimet e mëhershme që
nuk janë ruajtur i kanë pasur timaret e tyre.
Timari i Mirashit të birit të Todorit, i Dobroslav-it i të birit të Jaroslavit, i
Kojçinit i të birit të Gjonit ,.....( dhe 4 individë të tjerë ). Timari i Gjurës i biri i
Todorit , Petko i vëllai i Ibrahimit, Gjoni i vëlla i Petko (Ibrahimit ), Gjura i biri
i Petko ( Ibrahimit ) dhe Lazori i biri Petko ( Ibrahimit ). Timari Hamzait i vëlla i
Ibrahimit, Gjoni i vëlla i Hamzait të vëllait të Ibrahimit, Nikolla i vëlla i tij
Gjonit, Pavli i biri i Mihos, Pejo i biri i Pavlit, Petko i biri i Gjonit i vëllai i
Hamzait të vëllait të Ibrahimit.
Për të gjithë këta timariotë thuhet në defterë se ishin spahinjtë të vjetër dhe çdo
vit njëri prej tyre është i obliguar të shërbejë në ekspedita ushtarake. Të gjithë
këta individë-spahinjtë ishin në lidhje të ngushtë të gjakut edhe pse mbanin emra
të ndryshëm, heterogjenë shumica prej tyre ishin me përkatësi etnike albane.65
Hasim edhe raste të tjera ku të krishterët me prejardhje albane edhe nga
Kosova që kishin kaluar në islam, kishin fituar timaret e tyre .
Timari i Hamzait66 (tjetër) i vëlla i Jovanit nga fshati Dolna Tushimla e
(Poshtme) që ishte shënuar në defter se ishte bërë mysliman dhe ishte me
origjinë nga Vilajeti i Vëllkit-Vushtrrisë. Në këtë fshat del të përmendet edhe
Novaku i biri i Arnautit (Arbanas) që ishte në lidhje të gjakut me Jovanin dhe
Hamzain . Timari i Nikolles i vëlla i sharapdarit të Zoganosit, që ishte kushëri me
Zoganosin e Çeribashit të Vuçitërnës. Të dy këta spahinj ishin në gjini të gjakut
dhe timaret e tyre i kishin në nahijen e Vuçitërnës.67
Mustafa68 i vëlla i Gjergjit, së bashku me disa individë të tjerë e posedonte
timarin në fshatin e Moravës të dhënat e sipërme na dëshmojnë se albanët e
Kosovës edhe të Maqedonisë së sotme i takonin edhe ritit ortodoks. Timari i
Mustafait i biri i Gjon Kisarit përfshinte 2 fshatra Boreshnicën dhe Banjicën në
rrethinën e Relinit.69
Haset e subashit të Ali Beut, sipas defterit të vitit 1451-53,70 përfshinin 23
mëhalla myslimane, 8 mëhalla të krishterë dhe 20 fshatra në Vilajetin e
65
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Shkupit. Në vitin 148771 ziameti i tij përfshinte 27 vendbanime në nahijen e
Vuçitërnës dhe Moravës.
Ky Ali Beu si duket është identik me Gazi Ali Beun sipas një dokumenti,72 që
ruhet në Arkivin Osman në Stamboll, ishte i vëllai i Isa Beut dhe i biri i Evronos
Beut i cili ishte me prejardhje albane, të cilit sulltani në vitin 1462 ia kishte
besuar qeverisjen me sanxhakun e Vuçitërnës, prandaj ai del si fisnik vendas i
trojeve albane. Kemi edhe shumë spahinj tjerë me prejardhje albane si: Ali dhe
Hamza Kërçovali, nga Kërçova, Shimerd Vardarli i Shkupit, Mahmud Manastirli,
Ali Arnauti etj, shihet qartazi se këta posedues të timareve, ishin nga trojet e
sotme të Maqedonisë e jo të ardhur nga Shqipëria Qendrore e sotme.
Lidhur me këtë temë shih edhe punimin e Dr. Ramiz Abdylit të bazuar në të
dhënat e defterëve osmanë të shek. XV-XVI të botuar në vitin 1994.73
Si dëshmi për praninë e popullsisë albane mund të merren edhe elementet e
karakterit gjuhësor, ku në defterë shumë kryefamiljarë përveç që janë shënuar në
shumicën e rasteve, me format sllave: Petko Arbanas, Lazar Gjergjo, Gjon Bojko,
Mirko Gjinko, Mhajl Prenko, Dabzhiv Tushko, Radoslav Leshko, Marko Pulo etj.,
janë shënuar, por më pak edhe me forma të shquara të shqipes, si: Petri, Petro,
Dimitri, Aleksi, Gjergji, Gjorgji, Jorgji, Lazor për Lazër, Mihal, Vasil, Rad, Radi,
Vlad, Boja, Biba, Daba, Mana, Pepo, Rela, Kala, Tusha e shumë të tjerë. Duhet
theksuar se shumë antroponime dhe patronime të kryefamiljarëve me origjinë
albane nuk janë lexuar dhe transkribuar në mënyrë të drejtë dhe të saktë, ndërsa
disa prej këtyre patronimeve janë shtrembërua nga ana e deshifruesve të këtyre
defterëve, duke u dhënë antroponimeve dhe patronimeve albane, forma dhe
prapashtesa sllave që nuk janë shënuar në defterët origjinalë. Kështu që, në shikim
të parë duket se fare pak kishte kryefamiljarë me origjinë albane, por nëse
shikohen origjinalet e këtyre defterëve të përkthyer nga deshifruesit në fjalë,
atëherë shihet se këta kryefamiljarë albanë ishin shumë më shumë se sa janë dhënë
në përkthimet e këtyre defterëve dhe në disa vendbanime edhe pse ishin në
simbiozë me shumë emra sllavë, albanët së bashku me arumunët përbënin
shumicën e popullsisë, sidomos në Maqedoninë Perëndimore. Gabime serioze ka
edhe në deshifrimin e disa mikrotoponimeve që duhet përmirësuar me rastin e
ribotimeve të 2 defterëve më të vjetër. Po të ishin botuar krahas përkthimeve edhe
origjinalet, pikërisht faksimilet e tyre që e kërkon metodologjia shkencore, atëherë
specialistët e paleografisë osmane do të kishin mundur më lehtë ta bënin
verifikimin dhe vlerësimin e deshifrimeve të këtyre defterëve, që në shumicën e
rasteve janë të shkruara pa shenja diakritike. Së këndejmi këta defterë të botuar në
këtë mënyrë, jo vetëm që nuk janë shumë të besueshme, por deshifrimet e tilla janë
të kontestueshme dhe në shumë raste edhe të papranueshme. Meqë, nuk kemi
mundësi të reprodukojmë grafinë arabo-osmane, në këtë rast po paraqesim vetëm
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disa shembuj prej qindra shembujve tjerë ku antroponimet dhe patronimet e
kryefamiljarëve albanë nuk janë deshifruar në mënyrë të saktë: Burrnik si Tornik,
Drralla si Drale, Binush Pinush si Penush, Tominiko si Pomenko, Gjergji - Gjergjo
si Gergi-Gergo, Gura-Guri si Gjure dhe Gure, Gjin-ko si Genko, Gjinash si Gijash,
Gjinguri si Kenguri?! Gjon-ko si Gonko, Gjon-ash si Gujash, Jan-o-Janko, Muzak
në shumë raste si Mozak-Mizak, Mezak, Mardoç-i si Mordoç, Lazor si Lazar, Les
si Leshko, Petro si Pero, Pashko-si Tashko, Pren-ko si Trenko, Prençe si Trençe,
Peshkop-Skubo, Prush-o si Prosh-o, Pulo si Bojo?!, Rad si Rade, Jan-Tan si Pane,
Tanush në shumë raste si Panush dhe Banush, Shoq-Shoqo si Shuk , Shuko-Sh-k-o
etj.
Siç shihet nga të dhënat onomastike që na ofrojnë defterët e shekullit XV dhe
XVI kryefamiljarët me përkatësi albane si zot të shtëpisë, përveç antroponimeve
dhe patronimeve të pakta karakteristike që kishin arritur mezi t’i ruajnë me
fanatizëm, ata gjatë mesjetës nën sundimin bullgar e pastaj atij serb më së shumti
kanë mbajtur antroponime tipike sllave dhe të krishtera të formave sllave, meqë
administrata dhe kisha sllave ua kishte imponuar. Nga këto të dhëna kuptojmë se
popullsia albane gati krejtësisht në aspektin onomastik ishte sllavizuar. Për këtë
arsye onomastika sllave që në mesjetë haset dendur në vendbanimet e banuara me
popullsi albane në hapësirat e Maqedonisë sotme, të Kosovës, të Malit të Zi dhe të
Shqipërisë Verilindore nuk mund të merret në mënyrë të prerë dhe absolute si
kriter apo indikator për të përcaktuar karakterin etnik të kësaj popullsie, pa i marrë
në konsiderim dhe pa i shpjeguar rrethanat dhe kushtet historike që ndikuan në
përhapjen e antroponimisë sllave tek popullsia albane. Nuk ka kurrfarë dyshimi se
të gjitha vendbanimet e Maqedonisë së sotme perëndimore dhe veriperëndimore në
mesjetë ishin të banuara me shumicë me popullsi të përkatësisë albane, popullsi
kjo që ishte e veshur gati krejtësisht me antroponimi krishtere-sllave dhe pjesërisht
në simbiozë me atë krishtero-albane. Në këto vendbanime hetohet qartë edhe prania
popullsisë arumune (vllehe) me përmasa të vogla e cila ishte sllavizuar jo vetëm në
aspektin onomastik, por dhe në atë etnik. Popullsia vllahe meqë ishte në krahasim
me popullsinë albane pakicë, nuk mundi dot t’i rezistojë sllavizimit as në
Maqedoni as në Kosovë dhe as në Serbi. Popullsia albane arriti në masë të
konsiderueshme t’i ruajë patronimet karakteristike dhe etnonimet e fiseve dhe të
vëllezërve që vetëm në bazë të tyre dhe lidhjes së gjinisë së tyre mund ta
përcaktojmë përkatësinë e tyre etnike. Por, siç e kemi theksuar edhe më herët për
shumicën e popullsisë albane, për shkak të rrethanave politike dhe historike, që u
vesh me antroponime tipike sllave, andaj përkatësia e saj etnike, gjatë mesjetës
nuk mund të përcaktohet saksish. Kjo popullsi edhe pse në aspektin onomastik
duket si sllave, por në aspektin etnik ishte albane, e josllave. E njëjta panoramë
antroponimike na paraqitet kur prej shekullit XVII shumica e popullsisë albane e
pranoi fenë islame dhe u vesh me emra të onomastkonit oriental-islam e tërë
popullsia albane, në bazë të këtij onomastikoni oriental nga kronistë të huaj
konsiderohej popullsi turke, duke e identifikuar karakterin etnik me atë shtetëror,
meqë faktikisht ishte nënshtetase e Perandorisë Osmane, por në esencë në aspektin
etnogjuhësor nuk ishte turke, por popullsi albane. Këtë fakt historik historiografia
sllave nuk do që ta pranojë, se atëherë do ta pranonte realitetin historik se edhe
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gjatë sundimit mesjetar bullgar dhe atij serb në Kosovë e Maqedoninë e sotme
popullsia albane përbënte shumicën. Këtë fakt nuk e pranojnë, meqë qarqet e
caktuara nacionaliste sllave, gjithnjë kanë pretendime territoriale ndaj trojeve të
banuara me shumicë me popullsi albane.
Një grup pseudoshkencëtarësh sllavë të Maqedonisë në krye me Riste
Blazhevski kohëve të fundit po pretendojnë dhe po mundohen t’i mohojnë faktet
historike dhe argumentet shkencore, e sidomos burimet arkivore dhe defterët
zyrtarë kadastralë të administratës osmane të shekullit XV të pranuara nga
studiuesit vendas dhe të huaj, për praninë e popullsisë albane në mesjetë, pra para
shekullit XVI në tërë hapësirën e Maqedonisë sotme. Ky grup, mjerisht po
shërbehet me tezën e falsifikuar dhe të shpikur nga kuzhina e arsenalit
propagandistik e historiografisë nacionalshoviniste serbe, e cila qysh para katër
dekadash është zhvlerësua dhe demantua, me zbulimin e gjetjeve të reja
arkeologjike dhe dokumenteve të reja arkivore e sidomos të atyre të proveniencës
osmane-turke. Këta autorë duhet të distancohen nga teza të tilla nacionalshoviniste
që realisht s’kanë bazament në argumentet shkencore empirike të pranuara edhe në
shkencën e historiografisë ndërkombëtare. Këta vazi intelektualë po çojnë ujë në
mullirin e qarqeve shoviniste që s’ia donë të mirën as popullit maqedon as popujve
tjerë të Maqedonisë. Por jemi të bindur se në Maqedoni ekziston një numër i
konsiderueshëm shkencëtarësh dhe studiues të mirëfilltë dhe seriozë që e dinë mirë
të vërtetën shkencore, të cilët nuk do të lejojnë që faktet historike dhe argumentet
shkencore të shtrembërohen dhe falsifikohen. Njëkohësisht, ata nuk do të lejojnë që
shkenca empirike të degradohet dhe të shërbejë për qëllime politike, nacionaliste
për të mohuar (pa fakte) autoktoninë e këtij apo të atij kombi dhe për të krijuar
situata konfliktuoze ndëretnike që shkojnë në dëm të gjithë qytetarëve të
Maqedonisë së sotme multietnike. Shteti një nacional i Maqedonisë sotme është
jetë shkurtër dhe jostabil, ndërsa shteti qytetar dhe multietnik i Maqedonisë me të
drejta të barabarta politike, gjuhësore dhe kulturore për të gjitha popullsitë e saj, pa
dallim etnie dhe feje ka perspektivë reale dhe jetë të gjatë.
Në vijim po sjellim dëshmi arkivore për procesin masiv të sllavizmit të
antroponimisë albane dhe njëkohësisht për praninë e popullsisë albane në bazë të
patronimeve karakteristike albane në simbiozë me antroponime (emra) sllave,
vetëm për disa vendbanime. Prania e popullsisë albane haset edhe në të gjitha
vendbanimet tjera të Maqedonisë Perëndimore dhe Veriperëndimore. Të dhëna më
të hollësishme onomastike dhe demografike për vendbanimet tjera do të botohen
me një rast tjetër.
Në vendbanimin e Kërçovës, në defterin osman të vitit 1467/68 ishte regjistruar
Lagjja e Albanëve, por me formën turke, Mahale-i Arnavut e përftuar nga forma
greke Arvanit-is me anë të metatezës. Në këtë lagje ishin regjistruar edhe këta
kryefamiljarë me antroponomi simbiotike arbneshe-krishtere-sllave, ku shihet se të
gjithë banorët e kësaj lagje ishin me prejardhje albane me këta kryefamiljarë :
Bogdan, i birii Progon-it; Mijo , i biri i Progon-it;(dy emra sllavë me dy mbiemra
mesjetarë albanë) Petri, i biri i Gjonit; Jakin, i biri i Gjinit; Stojan, i biri i Gjonit;
Gjin, i biri i Gjonit; Gjergj, i biri i Gjinit; (gjashtë kryefamiljarë në lidhje të
gjakut); Niksha i biri i Gjergjit; Petri, i biri i Niko-s; Pejo, i biri i Tushjo-s; Dimitri,
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i biri i Gjon-it; Vlakshin , i biri i Lesh-ko-s; Stojan i biri i Dança-s; Gjon, i biri i
Kosta-s; Todor, i biri i Kostas; Martin, i biri i Kosta-s; Nina, i biri i Todorit;
Todori, i biri i Kosta-s; Martin, i biri i Kosta-s; Nina, i biri i Todorit; Todor i biri i
Nikola-s; Gjura, i biri i Doda-s; Gjon, i biri i Doda-s; Oliver, i biri i Doda-s; Stançe
i biri i Doda-s (Katër kryefamiljarë një lidhje të gjakut me të parin e tyre Doda);
Gjuro, i biri i Martinit; Gjuro, i biri i Blakor-it (Plakor-it); Todor, i biri i
Dominiko-s; Nina, i biri i Gjergj-it; Stepan, i biri i Kala-s; Arnaut, plak; Kala e
vejë; Pali pa mbiemër; Don-ço, i biri i Niko-s; Mila, i biri i Rrap-ça-s; Ton-ko, i
biri i Rrap-ça-s. Edhe në lagjen tjetër që ishte emërtuar si Lagjja Serbe në
Kërçovë, disa kryefamiljarë të kësaj mëhalle mbanin antroponimi të krishtere
tradicionale albane, në simbiozë me atë sllave: Bojko, i Progonit; Pejo i biri
Progonit; Koja, i biri Progonit; Novak i biri Tanushit; Stojko, i biri Dominikut e të
tjerë.74
Vilajeti i Shkupit (VILAYET-I USKUP)
Në vijim po i përmendim vetëm disa familje mesjetare albane që kishin arritur
t’i ruajnë patronimet e tyre karakteristike të krishtera edhe pas kalimit në fenë
islame, siç ishin Gjinajt, Muzakajt dhe Mzrekajt, meqë pjesëtarët e këtyre familjeve
i gjejmë të regjistruar edhe në vendbanimet e banuara me banorë të krishterë edhe
në ato posa të formuara myslimane në tërë hapësirën e Maqedonisë së sotme. Disa
degë të familjeve lartpërmendura që i mbanin për mbiemra emrat e tri fshatrave me
emrin Gjinofc të Qystendilit, të Radomirit, të Shtipit, pastaj të Muzaqës nga
Prokupi i Nishit, të Mazaraçevës, të Qustendilit dhe të Mazarikut të Vrajës, shihet
se këto familje e kishin prejardhjen nga këto vendbanime e jo nga Arbëria
Qendrore. Këto të dhëna të defterëve e vërtetojnë tezën e medievistëve Jireçek dhe
të Shuflaj se depërtimi i popujve sllavë në Ballkan i shtyri të parët e arbanasve më
në Jug.
Në regjistrin kadastral osman të vitit 1451/53 në mes të shumë lagjeve tjera,
ishte regjistruar edhe lagjja Mahala Gjinko e Shkupit me emërtimin e vëllazërisë
mesjetare albane me formën e shtrembëruar sllave, në vend të formës shqipe
Mahalla Gjinaj. Kjo lagje emrin e kishte marrë sipas banorit të saj të parë
Gjin, këpucëtarit (Gjin-ko, papuxhi) që në atë kohë ushtronte zejen e këpucëtarit
në dyqanin e tij. Në mesin e 58 kryefamiljarëve të kësaj lagjeje që kishin
antroponimi simbiotike krishtere-sllave dhe albane ishin regjistruar edhe këta
kryefamiljarë: Gjin-ko papuxhi, Todori, i vëllai i Gjinit; Nikolla, i biri Sapat-it
(Sopat); Dragoslav, i biri i tij; Dimitri, i biri Prenç-es (Prenk); Nikolla, i biri Jonçës, Dragan, i biri Mala (Malja); Nikolla, i biri Drrala; Drrala, i biri Mark-ut;
Stepan, i biri Bertoris-it; Nikolla, i biri Bertoris-it.75
Në defterin e vitit 1467/68, 16 vjet më vonë në lagjen Gjin-ko, (Gjinaj . I.R),
e gjejmë të regjistruar të birin e këpucëtarit të lartpërmendur Mark, i biri Gjin-ko-
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s dhe kryefamiljarët tjerë : Dimitri, i biri Mitresh-it; Nikolla, i biri Gjeshaliç-it;
Todor, i biri Mirush-it; Rela, i biri i Sapat-it (Sopatit), Todor, i biri Liko-s.76
Paleografët nga Shkupi prof. M. Sokoloski dhe dr. A. Stojanovski nuk kanë
arritur që këtë ligaturë të paleografisë osmane të këtij mikrotoponimi ta lexojnë
në mënyrë të drejtë dhe të saktë, duke dhënë transkribimin e tij në formën e
shtrembëruar si Maalo Genko në vend të formës së drejtë turke Mahalle-i Gjin-ko,
që rrjedhë nga patronimi Gjinaj i vëllezërve dhe familjeve fisnike mesjetare
albane të Gjinajve që përmendën qysh në shekullin e XIV në dokumentet sllave si
dhe në defterët osmanë të shek. XV të degëzuara dhe të shpërndara nëpër shumë
vendbanime në territoret e Maqedonisë, Kosovës, Malit të Zi dhe të Serbisë
Jugore, duke u shtrirë në një hapësirë edhe më të gjerë deri përtej Radomiri dhe
Qystendili të Bullgarisë. Natyrisht se disa degë të këtyre vëllezërve rrjedhin nga
vendbanimet mesjetare të Gjinajve që banonin në trekëndëshin Qystendil- ShtipShkup, por që gjatë sundimit mesjetar bullgar (850-927-1018), ato u shtynë më në
perëndim, në brendi të tokave albane, e disa prej tyre u sllavizuan plotësisht. Një
degë e kësaj vëllazërie rrjedhë pikërisht nga vendbanimi mesjetar Gjinofc që
gjendej në majat e Malësisë së Karadakut mbi fshatin e sotëm të Stubllës së
Vitisë. i cili në defterë osmanë të shek. XV përmenden vetëm me dy shtëpi. Një
tjetër vendbanim del të përmendet në shekullin XVI me emrin Gjinofc Kulla, diku
në afërsi të Nova Bërdës ku ekzistonte edhe një galeri argjendi . Pas viteve
1556/74 këto dy vendbanime janë braktisur dhe kanë mbetur vetëm
topogërmadhat e tyre . Familjet fisnike të Gjinajve ishin ekonomikisht shumë të
forta qysh në shekullin XV. Njëra prej tyre posedonte një galeri të metaleve
fisnike dhe sipas një shënimi të Ligjit të sasëve për miniera ishte regjistruar
një galeri argjendi në zotërim të Gjon Gjinit në fshatin Markofc të rrethinës së
Nova Bërdës . Përveç, Gjinofcit të Suharekës dhe Gjonofcit të paubikur, që janë
shënuar në krisobulat sllave të shekullit XIV dhe në defterët osmanë të shek.
XV-XVI, janë
regjistruar edhe tetë vendbanime të tjera në Kosovën
Verilindore me këto emërtime . Po kështu edhe në hapësirën e Maqedonisë së
sotme në defterët osmanë të shek. XV , janë regjistruar vendbanimet e popullsisë
albane: Gjinofci i Shtipit, Gjinofci i Kriva Pallankës, Gjonofci i Gostivarit,
Gjinova e Tetovës, Gjinofci i Dibrës, si dhe dy të tjera me emrin Gjinofc, që
ishin regjistruar në hapësirën në mes Radomirit dhe të Qystendilit në Bullgari,
vendbanime këto që në mesjetë i kishin themeluar vëllezërit e familjeve fisnike
të Gjinajve me origjinë albane, para depërtimit të osmanlinjve në Ballkan.
Në lagjen Ahrijan Hasan të Shkupit të vitit 1451/53 ishte regjistruar në
mesin e kryefamiljarëve myslimanë edhe kryefamiljari me patronimin e familjes
fisnike albane Muzak, që kishte kaluar në islam duke mos e përmendur emrin e tij
të më hershëm të krishterë dhe pa e theksuar pozitën shoqërore apo profesionin
e tij.77 Në defterin tjetër të vitit 1467/68 tani në lagjen e krishterë me emrin
Svetko Samarxhi të Shkupit, në mesin e 29 kryefamiljarëve me antroponimi
krishtere sllave janë regjistruar: Nikolla , i biri Muzak-s; Todor, i biri Shendre-es
76
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BOA.TD. Nr. 4. f. 421.
BOA-TD. III. f. 158.
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(Shen Andre-it); Gjuro, i biri Marin it; Jovan, i biri Suteç-it (Suta ). Nga këto të
dhëna të këtyre dy defterëve shihet qartë, se këta dy kryefamiljarë me mbiemrin
Muzaka, njëri i krishterë e tjetri mysliman ishin farefis dhe banorë të vjetër të
Shkupit dhe të parët e familjeve të tyre që nga mesjeta e hershme banonin në
hapësirat e rajoneve të Nishit, Kosovës dhe të Maqedonisë sotme, pra, para
depërtimit osman në Ballkan.
Kryefamiljarët me patronimin e vëllezërve dhe familjeve fisnike Muzak,
përveç në Shkup e hasim edhe në disa vendbanime tjera të Maqedonisë së
sotme. Në fshatin Ponorisht të Tetovës janë regjistruar kryefamiljarët: Radoslav,
i biri Muzak-s dhe Ivan, i biri Muzak-s.78 Në fshatin Desova të Prilepit ishin
regjistruar 3 kryefamiljarë: Muzaka (pa emër); Prodon, i biri Muzak-s; Dobri, i
biri Muzak-s.79
Në mëhallën Kalçar të qytetit të Prilepit, ishte regjistruar kryefamiljari Dimitri
Muzak. Në fshatin Lazheç të Manastirit, ishin 3 kryefamiljarë: Muzak (pa emër);
Pejo, i biri Muzak-es, dhe Nikolla, i biri Muzak.80 Edhe në fshatin Vlashci të
Manastirit ishte regjistruar kryefamiljari Muzaka.81 Në fshatin Novoljani të nahijes
së Lerinit ishte regjistruar kryefamiljari Kala i biri Muzak-it.82 Në fshatin
Kalandendra të Serezit, përmendën 4 kryefamiljarë: Miho, i biri Muzak-ut; Jorgji,
i vëllai i tij; Nikolla, i vëllai i Jorgjit; Todor, i vëllai i tij (Muzak- es).83
Këtë patronim të familjeve fisnike albane e hasim edhe në Toplicë në
Prokupje të Nishit edhe si toponim me kompozitën Muzaçeve Kuçe që haset në
dokumentet sllave të shek. XIV (1318 ) si edhe në defterët osmanë në Prokupje
është regjistruar vendbanimi Muzaq, pastaj në Kosovë kemi toponimin me formën
sllave Muzakov Kusht, afër Strofcit të Vushtrrisë. Kryefamiljari Marko, i biri i
Muzak-ës në fshatin Meshinoviç (Meshina) në nahijen e Novobërdës84 si edhe
Muzeçina afër Ferizaji. Pastaj vendbanimet: Mazrek te Prizreni, Mazarak te Vranja,
Mazaraçeva te Qystendili i Bullgarisë, Muzakoi në Peloponez në Greqi etj.
Muzaqët e Bervenikut dhe të Prokupjes së Toplicës, që në burimet sllave quhen
Musiçi, që e kishin pasur edhe një minierë të vetën, por ajo ishte uzurpuar nga
sunduesit sllavë. Nuk ka dyshim se Muzaqët e Rajonit të Nishit ishin një degë e
mbetur nga familjet e shumta mesjetare të Muzakajve, të shpërndara nëpër tërë
Ballkanin Perëndimor, që nga koha e sundimit te Bizantit, por që gjatë depërtimeve
sllave nuk u dynden në jug të Arbanonit mesjetar, siç ndodhi me një pjesë të
popullsisë albane të kësaj ane, por qëndruan në Toplicë të Nishit, të cilët gjatë
sundimit mesjetar serb u sllavizuan plotësisht. Muzak Arbanasi i shënuar ne
burimet narrative sllave si Musa Arbanasi, që sipas epikës popullore mori pjesë në
78

BOA.TD. III. f. 41-42.
BOA.TD. I-Nr. 4-109.
80
BAO.TD. II. f. 156.
81
BOA. TD. II. f. 161.
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BOA. TD. II. f. 332.
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TD. tom.IV, f. 261-264.
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BOA. tapu tahrir defteri Nr. 28. Iljaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimeve dhe i popullsisë
së kazasë së Novobërdës sipas defterit të fundshekullit XV, Vjetari i Arkivit të Kosovës, nr.
(XXVII-XXVIII) Prishtinë, 2002, f. 43-174.
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Betejën e Kosovës ishte nga familja e sllavizuar albane e Muzaqëve të Toplicës së
Nishit, andaj nuk duhet ngatërruar me fisnikun tjetër Todor Muzakën e II nga
Berati, që mori pjesë me një njësi të vetën ushtarake në Betejën e Kosovës.
Në burimet historike greko-bizantine, historiania bizantine Ana Komnena
qysh në shekullin XI e përmend një fisnik nga kjo familje mesjetare me emrin
Muzak, që ishte ndër komandantët më të besuar të perandorit bizantin Aleks
Komnenit. Disa anëtarë të kësaj familje gjatë kësaj kohe kanë shërbyer si nëpunës
edhe në administratën shtetërore në kryeqendrën e Perandorisë Bizantine në
Kostantinopolis, në Stambollin sotëm.
Principata e Muzakajve gjatë viteve 1286/1343 përfshinte hapësirën e
Muzeqesë, Vlorës, Beratit me rrethinë dhe kishte shtrirë zotërimet e veta për një
kohë të gjatë edhe në rrethinat e Ohrit. Andrea Muzaka i cili kishte fituar
titullin e despotit që ishte thirrje e rangut të dytë, pas asaj të perandorit bizantin
dhe në vitet 30 të shekullit XIV, vazhdonte të sundonte edhe në rajonin e Ohrit.
Në vitet 1336 një degë e kësaj familje fisnike i kishte zotërimet e veta edhe
në krahinën e Peloponezit të Greqisë. Pas depërtimit osmanlinjve dhe vendosjes së
pushtetit të tyre në tokat albane, disa fisnikë të kësaj principate u vendosën në
mbretërinë e Napolit, ndërsa vëllezërit dhe familjet e Muzakajve të Maqedonisë
dhe Kosovës, filluan gradualisht të inkuadrohen në sistemin e timarit të spahinjve
osmanë duke arritur pozita të larta në administratën shtetërore osmane.
Përveç familjeve mesjetare të Gjinajve dhe të Muzakajve, në disa vendbanime
të Kosovës dhe të Maqedonisë së sotme, i hasim edhe familjet mesjetare albane të
Mazrekajve. Në vendbanimin Senokos të Gostivarit në vitin 1451-53 janë
regjistruar dy kryefamiljarë: Niksha, i biri Mazrek-ut dhe Stepan, i biri Mazrekut.85 Në fshatin Rushic e Vogël, të Prilepit, janë regjistruar dy kryefamiljarë:
Dimitri, i biri i Mazrek-ut dhe Stajko, i biri Mazrek-ut.86 Në fshatin Kukureçani të
Manastirit është regjistruar kryefamiljari me patronimin Mazrek.87 Në fshati
Treboshnic të Novabërdes, Nikolla i biri Mosarakit (Mazarekut). Në fshatin
Gotovussha-(Gatafusha-I.R.) të Shtërpcës së Brezovicës janë regjistruar 8
kryefamiljarë me emra tipik sllavë që kishin prejardhje nga vëllazëria mesjetare e
Mazrekajve: Ivan, i biri Mazarik-Mazrek-ut; Rade, i biri tij; Radislav, i vëllai i tij;
Dabzhiv, i biri i Mazrek-ut; Radislav, i biri tij; Jovica, i biri tij; Jovan, i vëllai i tij
dhe Dimitri, i biri Dabzhiv-Mazrek-ut.88 Tetë kryefamiljarë me emra tipik sllavë të
lidhur në gjini gjaku me gjyshin e tyre Mazrekun. Në fshatin Tvrdijefci të Drenasit:
Radislav, i biri Mazariç-it; Bozhidar, i biri i tij; Stepan, i vëllai i tij-Mazariç-it.89
Këta shembuj dhe qindra të tjerë që i kemi përmendur në këtë punim, janë dëshmi
bindëse që tregojnë procesin e sllavizimit të popullsisë albane jo vetëm në aspektin
onomastik, por në një shkallë të konsiderueshme edhe në atë etnik.
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BOA. TD. III. f. 118.
BOA. TD. I-Nr. 4. f. 85.
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BOA.TD. II. f. 149.
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BOA. Defteri Vilajeti Vilk Nr. 2. OB. f. 40. Iljaz Rexha, Onomastika mesjetare arbane në
arealin e Dardanisë, Prishtinë, 2005, f. 304.
89
BOA. Defteri Vilajeti Vëllk Nr. 2. OB. 58.
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Me këtë patronim përmendet edhe Gjurgje Mazarak ( Gjurgj Mazreku )
logofet, inspektor i minierave të Rudnikut dhe qeveritar i Ostrovicës gjatë
administratës mesjetare të despotit serb, me prejardhje prej vendbanimit mesjetar
alban të Mazrekut në rrethinën e Vrajës ose nga Mazreku mesjetar i rrethinës së
Prizrenit.
Në lagjen Jazixhi Shahin të Shkupit, në mesin e banorëve me emra myslimanë
ishte regjistruar kryefamiljari vetëm me mbiemrin Zenebishi, pa e cekur pozitën e
tij shoqërore, apo profesionin e tij, por që dëshmon se ky ishte farefis me Hasan
Bej Zenebishin,90 që në ketë kohë siç e theksuam më lartë kishte pozitën e
subashit të vilajetit të Tetovës.
Në vitin 1451/53 përveç lagjes Gjinko në Shkup, ishte regjistruar edhe një
lagje me emërtimin arumun (vlleh), Mahalle-i Todor Vlaja-Vlaha, përgatitësit e
këtij defteri M. Sokolofci dhe A. Stojanofci këtë mikrotoponim e lexojnë si
Maalo Todor Vlade, por ky lexim nuk është i saktë sepse mikrotoponimin e
mirëfilltë vlleh e kanë shndërruar në atë sllavë. Në mesin e 45 kryefamiljarëve të
kësaj lagjeje me antroponimi simbiotike krishtere-sllave dhe albane janë
regjistruar edhe këta banorë: Andi-n, i biri Dimitrit; Bozhidar , i biri Noriç-it;
Gjon-çe ,i biri Noriç-it; Niko, i biri Noriç-it; Jon-ko , i biri Noja-Boja; Niko, i biri
Noja-s; Dragusha , i biri Niko-s; Tusho, i biri Rada-s; Zozja, i biri Popit; Todor, i
biri Popit; Kolj-ko Bibani; Janika e vejë; Spana e vejë. Këtu janë regjistruar edhe
disa kryefamiljarë me antroponimi sllave-vllehe si: Petko, i biri Vllahit (Iflak );
Petru, i biri Davidit; Andreja kozhuhar; Nikul Çikun etj. Përgatitësit e defterit të M.
Sokoloski dhe A. Stojanovski, patronimet Noriç i lexojnë, jo drejtë si Jurica, Noja,
Boja i lexojnë si Bone e Jone, Gjon-çe, Gjin-çe si Gonçe e Ginçe dhe Gene?!.91
Në vijim po japim pak të dhëna patronimike edhe për disa lagje të Skupit:
Në lagjen Rela, ishin regjistruar: Rela, i biri i Boja-s; Todor, i biri i tij; Nikolla,
i biri i Pina; Gjura, i biri i But-ko-s; Gjorgjo, i biri i Hod-in-it (Hoda); Petri, i biri
Tush-es; Niklla, i biri Robiç-it; Radmir, i biri i Gumal-it; But-ko, i biri i Mana-s;
Bulesh-Tolesh, kasap; Drralla, i vëllai i tij; Hamza saraç; Niko, i biri i Marin- it;
Gjuro, i biri i Marin- it.92
Në lagjen vllehe Dançu, ishin regjistruar: Nikolla, i biri Aleksi-t; Pavli, i biri
Reles; Nikolla, i biri Tomniko-s; Dabzhiv, i biri i tij (Tominikos) Marko, dhëndri i
Ato-s.93 Në lagjen Stanimir, ishin regjistruar: Stanimir, i biri i Mireza-s; Dimitri, i
biri i Peternoka; Jander, i biri Arnavutit.94 Në lagjën Jandro: Kaljo, i biri Prenç-it;
Millosh Arnavuti, Petko, i biri i Millosh (Arnavutit); Niko, i biri i Pjaka (Pljaka).95
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Hazim Sabanovic, Kraiste Isa- Bega Ishakovica, Zbrini Katastarski Popis iz, 1466.
godine, Sarajevo, 1964. f. 85.
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BOA. TD. III. f. 163-164.
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BOA. TD. III. f. 165.
93
BOA. TD. III. f. 165.
94
BOA. TD. III. f. 166.
95
BOA. TD. III. f. 166.
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Në lagjen Çerep, ishin regjistruar: Rela, i biri Marin-it; Todor, i biri Firzoza-s;
Dimitri zejtar; Gjergjo kasap; Bozhidar, i biri Prençoja (Prenç); Petko, i biri tij;
Gjergjo Shkulo.96
Në lagjen Kasim Fakih, ishin regjistruar: Behadir, i biri Godosal-it; Hizir Saro
dhe Jusuf Saro.97
Në lagjen Dursun Saraç ishte regjistruar Mustafa Vardari.98Në Lagjen
Kujumxhi Mentesheli, në mesin e myslimanëve ishte regjistruar edhe banori me
emrin Hamza Arnauti, që më vonë e kishte timarin në fshatin Gumalevë të
Shkupit.99
Vilayet-i Kalkandelen (Tetova)
Në lagjen e myslimanëve të Tetovës, në defterin e Rumelisë të vitit 1451/53
në mesin e shumë emrave orientalë ishin regjistruar 5 kryefamiljarë me emra të
përzierë orientalë me 5 mbiemra karakteristikë: Hizir Ligor-i, Shahin Goden-i,
është lexuar Gjoven, Jusuf, i biri i Gjonit; Hamza, i biri i Ulko-it (është lexuar jo
drejt Ilko); Murati, i biri i Damjanit.100
Në regjistrin tjetër të vitit 1467/68, në Bashkësinë myslimane ishin regjistruar
edhe këta kryefamiljarë: Hizri Arnaut-i; Hamza, i biri Melj-ko-s; Skender, i biri i
Hizir (Arnautit); Mustafa, i biri Jonçe-s.101
Në lagjen e të krishterëve të Tetovës, në mesin e shumë banorëve me emra
krishtero-sllav, ishin regjistruar edhe këta kryefamiljarë të krishterë me përkatësi
etnike albane: Andreja, i biri i Arbanas-it; Nikolla, i vëllai i tij; Marin, i vëllai i tij;
Andreja, i biri i tij; Ivan, i biri i Tan-a-Jan-a; Rada, i biri i Ukra-it; Lazor (mullis ),
Lazor shtitar (shigjetar); Gjuro, i biri i tij; Jorgji, i biri i tij tjetër; Bogoja dhëndri i
Pulo-s, ështe lexuar gabim Bojo; Mili, i biri i Drela-s; Dona, i biri i Kovaçit;
Stojko, i biri i Simonit; Shtjefan, i biri i tij; Mili, i vëllai i tij; Dança, i biri i
Simonit; Jovanish-sh, i biri i Brina-s Dança, i biri i Simoja-s, Milkat, i biri
Ljuljosha; Nikolla, i biri i Gjergjit; Gjuro, i biri i Lazor-it; Lazor, i vëllai i Busota-s
(Buzota); Stepan, i biri i Marinit; Rajka, i vëllai i tij; Dimitri, i biri i Prenko-s;
Radiç, i biri i Sotir-it; Lazor, i vëllai i Tush ko-s; Gjon Arbanas (t.Arnaut ); Kola
Arbanas (t.Arnaut); Niko, i biri i Tanushi-it; Lazar, i biri i Tushala-s (Tush+Shala);
Stojko, i biri i Simon-çe-s; Bogdan dhëndri i Simoni-t; Dimitri, i biri i Niko-s;
Stepan, i biri i Niko-s; Bozhidar, i biri i Prono-s; Gjuro, i vëllai i Prono-s; Jani, i
biri i Jovanit; Niko, i biri i Jovani-it; Nikokola, i biri i Gojo-s; Rela, i biri i Gojos.102
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BOA. TD. III. f. 164.
BOA. TD. f. 160.
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BOA. TD. III. f. 161.
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BOA. TD. I . Nr. 4. f. 417.
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BOA. TD. III. f. 103.
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BOA. TD. I-N r. 4. f. 293-94.
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BOA. TD. III. f. 103-105, dhe TD. Nr. 4. f. 293-295.
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Vendbanimi Veshlovik-Veshalla, ishte regjistruar në defterin e vitit 14511452,103 me këta kryefamiljarë të krishterë që të gjithë me përkatësi etnike albane:
Petro, i biri Gjinit, Istepan, i biri i Dimitrit; Gjuro, i biri i Pelegrinit; Nkola, i biri i
tij (Pelegrinit); Meksha, i biri i Gjures (Pelegrinit); Gjin, i biri i Gjozilos; Liko, i
biri i tij (Gjinit), Dushko, i biri i tij (Gjinit); Istanimir, i biri i Pelegrinit; Dimitri, i
biri i tij (Pelegrinit); Pelegrin i varfër; Istepan i biri i tij; Ivladislav, i biri i Dimitrit
(Pelegrrinit); Pop Radislav, Gjini i vëllai i tij (i popit); Dominiko, i biri i Dimitrit;
Ispanko i biri Petrushas; Lazor i vëllai i tij; Niko i vëllai i tij; Gjorgj (Gjergj), i biri
i Gojani; Lazor, i biri i tij; Dimitri, i vëllai i tij; Pavlo, i biri i Beristarit?; Petro i
biri i tij; Nikolla i vëllai i tij; Dimitri i biri i Tanushit; Miho, i vëllai i tij (Tanushit);
Miho, i biri Luzos; Gjini star-plak; Bogdani, i vëllai i tij (Gjinit) Dimitri i vëllai i tij
(Gjinit); Gjorgji (Gjergji), djali i tij tjetër (i Gjinit); Ivan, i biri i Gjinit; Bogdan, i
vëllai i tij (i Ivan Gjinit); Dimitri, i biri Lazorit; Nikolla, i vëllai i tij; Petko, i vëllai
i tij (Lazorit); Gjorgji (Gjergji), i vëllai i tij (i Lazorit); Loresha, i biri i Dimitrit;
Nikolla, i biri i tij; Noka, i biri i Kaloqit; Dimitri, i biri i tij; Relini, i biri i tij tjetër
(Kaloqit); Petra, i biri i Gjurkos; Zguri i vëllai i tij; Dimitri, i vëllai i tij (Zgurit);
Bozhidari, i vëllai i tij (i Zgurit ); Shoq-a i biri i Brajoslavit; Dimitri, i vëllai i tij
(Shoq-i ); Gjoni, i vëllai i tij (Shoqit); Radislavi, i vëllai tij (Shoqit); Kojqini, i
vëllai i tij (Shoqit). Katër vëllezër në lidhje të gjakut me dy emra sllavë dhe me 2 të
krishterë në farefisni me të parin e tyre Shoqin.
Vendbanimi Veshlovik-Veshalla në vitin 1467-1468104 ishte shtuar për 20
shtëpi. Por, siç shihet sllavizimi i antroponimisë se kryefamiljarëve albanë nga
kisha sllave kishte vazhduar me të njëjtin intensitet në mungesë të priftërinjve
albanë. Prej 70 kryefamiljarëve të përkatësisë etnike albane 50 prej tyre kishin
humbur patronimet-mbiemrat e tyre të traditës albane dhe kishin marrë mbiemra
tipikë të sferës së antroponimisë sllave. Në regjistrimin e dytë, pas 15 viteve
kishin mbetur 20 kryefamiljarë që i mbanin ende patronimet karakteristike albane
të cilët po i përmendim në vijim: Nikolla, i biri i Dimitrit; Gjini, i biri i Dimitrit;
Petro, i biri Gjonit; Zguri, i biri i Gjorgjit; Petko, i biri i Zgurit; Todor, i biri i
Gjinit; Jovan, i biri i Gjinit; Gjura, i biri i Gjinit; Rala –Rela i biri i Gjionit; Stepan,
i biri i Gjonit; Gjuro, i biri i Gjinit; Lika i biri i Gjinit; Dabzhiv, i biri i Gjinit;
Petri, i biri i Gjinit; Tanush, i biri i Nikolles; Petri, i biri i Pavlit; Lazor, i biri i
Pavlit; Gjon, i biri i Andrejes; Tanushi i biri i Andrejes .
Në vitin 1451-52 në këtë vendbanim na del i regjistruar pop Radislavi me
vëllanë e tij Gjinin me përkatësi albane, ndërsa në vitin 1467-68 na del pop
Bozhidari, prift ortodoks me dhëndrin e tij Gjonin që ishte me përkatësi albane.
Vendbanimi Gjurgjevisht105 me këta kryefamiljarë: Petro, i biri i Raços;
Nenada, i biri i Konda-s; Tano, i biri i Gjuros; Dimitiri, i biri i Nikolles; Ivan, i
biri i Gjonit; Petran, i biri i Kruzi-s (Kryezi); Bogdan, i biri Prekno-s; Petro, i biri i
Kalatin-it; Gjorgj (Gjergj), i biri Vegatari-it; Pavl-o, i vëllai i tij; Pjako (Plako)
siromah (i varfër); Spanqa, i biri i Brajanit; Petro, i biri i Gjonit; Daba, i biri i
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BOA. TD. III. f. 111-112.
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Gjonit; Gjoni atmaxha (shpezëtar); Dimitri, i biri i Gjonit; Grujan, i biri i Gjonit;
Pejo, i biri i Prelçes (Prela); Stojko, i biri i Arbanas- it (Arbneshi).
Vendbanimi Leshka-Leshok106 me këta kryefamiljarë: Spana-Staja, i biri i
Gjon Bardit (Bardhit); Dança, i biri i Prenkos; Gjorgj (Gergj), i biri i Oliverit;
Stepani, i biri i tij; Radislav Dojçin; Josif, i vëllai i tij; Dmitri (Daba), i biri i
Visigorit; Vasili, i biri i Malqes (Malja); Niko, i biri i Malqes (Malja ); Marko
Arbanas (Arbneshi); Radislav, i biri i Bertonit; Ubri, i biri i Martinit; Jovan, i biri i
Martinit; Peshkopi i varfër; Dimitri shnajder (rrobaqepës); Koljo Arbanasi
(Arbnesh); Stalesha, i biri i Zoja-s; Nikolla, i biri i Zoja-s; Tush-eva, i biri i Zoja-s;
Mihail,i biri i Zoja-s; Millosh, i vëllai i tij (i Zoja-s); Nikolla, i biri i Gjinashit
(Gjini); Bogdan, i biri i Gjinashit; Filip, i biri Kalogjerit (kalojor); Bogoslav, i biri
i Lleshit; Damjan, i vëllai i tij (i Lleshit); Pavlo, i biri i Gjinit; Gjin, i biri i
Pavlos; Gjinash Arbanas; Radic, i biri i tij (i Gjin Arbanasit); Radivoj, i biri i
Doda-s; Pop Gjinqa (Gjini ); Nikolla, i vëllai i tij; Bozhidar, i biri i Gjinit; Rajko, i
biri i Mileshes; Gjon, i biri i Pjako-s; Roman, i biri i Mankos; Nenada, i biri i
Dosaq-it (Dosa); Marko, i vëllai i tij (i Dosa-s); Jako, i biri i Dejanit; Mihaç Gjuko;
pop Nojica (Noca); Gjon, i vëllai i tij; Radiq, i biri i Nojices (Noces); Dren-ko
Milça; Rela, i biri i Kalogjerit; Gjini siromah (i varfër ); Dimitri, i biri i tij i Gjinit;
Dabzhiv, i biri i Lila; Gjon, i biri i tij; Nikolla, i biri i tij (Lilas); Rela, i biri i
Dimitrit; Petra Arbanasi (Arbneshi); Niko, i biri i Markos; Lazor-i etj. Në këtë
vendbanim na dalin dy priftërinj, priftërinj ortodoksë me përkatësi të etnisë albane
që shërbenin në kishën sllave.
Vendbanimi Jelov Dol107 i Tetovës. Në mesin e banorëve me emra krishterosllav ishin regjistruar edhe këta kryefamiljarë me përkatësi etnike albane: Gjuro, i
biri i Suri-t; Gjegjozet, i biri Gjonit; Tanush, i biri i Dabzhivt; Buzek, i biri
Dilashit; Gjergj, i biri i Nikolla-s; Lazor, i biri Todor-it; Nkiolla, i biri Lazor-it;
Kalogjergji, i biri Gjonit; Bogdan, i biri Progon-it; Dom-ça, i biri Mino-s; Petri, i
biri i Ilje-s; Gjon, i biri i Lazor-it; Jovan, i biri i Gjergji-t; Pejo, i biri Progon-it;
Goga, i biri Gjonit; Todor, i biri Petri-t; Nikolla, i biri i Zoziq-it (Xoxi ); Gjon, i
biri Puli-t; Nikolla pop; Gjon, i biri i tij (i pop Nikollës).
Fshati Poroj-Prroj108 i Tetovës me këta kryefamiljarë: Nikolla Arbanas
(Arnaut); Behadir, i biri i Shoq-it; Dabzhiv, i biri i Miron-it; Grop-çe, i vëllai i
Vesel-ko-s; Dimit-ri, i biri i Stepan-it; Nikolla, i biri i Sorgo-s; Stepani, i biri i
Grop-çe-s; Gjuro, i biri Dano-s; Dimitri, i biri i Kroso-s; Kolja, i biri i Arbanas-it;
Lush-iq, i biri i Gjur-in-it; Gropan, i biri i Dimitr-it; Nik-o, i biri i Andre-ja-s;
Bogdan, i biri i Pulaq-it(Pulja); Nikolla, i vëllai i tij Shoqi; Gjuro, i biri i Pula-q-it;
Lazor, i biri i Radi-qi-it; Daba dhëndri i Don-çe-s; Dac-a, i biri i tij; Roza e vejë.
Fshati Miletino109 me këta kryefamiljarë: Nikolla Arbanas; Mihail, i biri i
tij; Mihail, i biri i Mar-k-a- Gjon-i; Niko (Pet-ko), i birii biri i Bard-os-it; Gjorgji, i
vëllai i tij; Dimitri, i biri i Visan-it; Pelegrini, i biri i Visan-it; Bard-o i ardhur;
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Andre-ja Arbanas (t.Arnaut); Gurgur Arbanas (t.Arnaut); Bogdan, i biri i Doranit;
Gjon, i biri i Bardos; Dimitri, i biri i Todor-it; Dimitri, i biri i Nik-o-s; Gjon, i biri
i tij; Ilçe, i biri i Marin-it; e veja Gjono-va; e veja Mara; Janko, i biri i Gjonit;
Lazor, i biri i Rale-s; Lamb-o, i biri i Rale-s; Lamb-o, i biri i Boja-s; Gjon-i, i vëllai
i tij; Lazor, i biri i Hutan-it; Dimitri, i biri i Tan-ço-s; Dimitri i biri i Man-ko-s;
Meno, i biri i Tanushit (përgatitësit e kanë lexuar Panush); Lazor, i biri i Tan-çe-s;
Lamb-o, i biri i Nik-çe; Jovan, i biri i Gjin-o-s; Nik-o, i biri i Tanush-it.
Fshati Ponorisht110 me këta kryefamiljarë: Manuel Arbanas; Gjon Spasa; Stanko, i biri i Lek-o-s; Djushman, i biri i Nikolla-s; Mana, i biri i Dojç-it; Nikolla, i
biri i Dojç-in-it; Dimitri, i biri i Marak-o-s; Rodaslav, i biri Muzak-it (përgatitësit e
kanë lexuar gabimisht Mozak); Dushman, biri i Nika-s; Nikolla, i biri i tij; Dojçin, i biri i Petr-os; Gjon Arbanas; Gjur-o, i biri i Sotir-it; Nikolla, i biri i Dushmanit; Nikolla, i biri i Dino-s etj.
Fshati Siniçani,111 me këta kryefamiljarë: Nikolla, i biri i Gjon-it; Gjon, i biri i
Klaj-o-s; Gjoni star (plak); Don-ko, i biri i tij; Nik-o, i biri i Andre-ja-s; Ivan, i biri
i Andre-ja-s; Todor, i vëllai i tij; Pal-lesh Todor, i biri i Zero-Ziro-s; Radoslav, i
biri i Gjon-it; Nikolla, i biri i Gjesh-o-s; Mihal, i biri i Dujak-os.
Fshati Çelopek,112 me këta kryefamiljarë: Marko, i biri i Arbnas-it; Stanisha, i
biri i Arbnas-it; Dralla, i biri i Traj-ko-s; Nikolla, i vëllai i tij; Bogdan, i biri i Dono-s; Andre Protogjer; Rala, i biri i Marin-it; Rala, i biri i Pren-çe-s; Nik-o, i biri i
Dushman-it; Prusha, i biri i Petrush-it; Hamza, i biri i Gjin-it.
-Martin Arbanas; Dimitri, dhëndër i Martinit; Kojçin, dhëndri i Jorgj-it;
Nikolla, i biri i Dushman-it; Ugrin, i biri i Kologjer-it; Rada, i biri i Gjuka-le-s;
Nik-o, i biri i Dushman-it; Ugrin, i biri i Bojk-o-s; e veja Donika; e veja Pronka; e
veja Nika; e veja e Andre-s.
Fshati Negotin,113 me këta kryefamiljarë: Petro Arbanas; Gjorgji, i biri i tij;
Gjon-i siromah (i varfër); Vasil, i vëllai i tij; Gjorgji, i biri i Drall-it; Gjurk-o, i biri
i Konda-s.
Pejo Arbanas, Dimitri, i biri i Gjergj-it; Gjergj, i biri i Rad-in-it; Bogdan, i biri i
Dralla-s; Borça, i biri i Kruzi-t (Kryezi); Gjergj, i biri i Petro-s; Mill (Miell), i biri i
Petro-s; Radosllav, i biri i Domi-q-it; Miho, i biri i Radosllav-it; Dabzhiv, i biri i
Domi-q-it.
Fshati Dibrishte,114 me këta kryefamiljarë: Mitran, i biri i Kodra-it; Rajk-o, i
biri i tij; Milosh, i biri i tij; Dabzhiv, i biri i Hamza-s; Gjorgj, i biri i Goga-s;
Stepan, i vëllai i tij; Dabzhiv, i biri i tij; Dosa, i biri i Ilije-s; Lala, i vëllai i tij;
Dona, i biri i Bud-it; Dimitri, i biri i Dibrashin-it; Nen-o, i biri i Geg-o-s; Dimitri, i
biri i Geg-o-s; Jovan, i biri i Geg-o-s; Nik-o, i biri i Miltush-it; Jovan, i vëllai i tij;
Bojk-o, i biri i Gjon-it; Lazor, i biri i Dobri-t; Lazor, i biri i Nikolla-s; Rajk-o, i biri
i Nikolla-s; Argjir, i biri i Rele-s; Tanush, i biri i Oliverit; Nik-o, i biri i Lal-ush-it.
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Fshati Hvalisha,115 me këto kryefamiljarë: Nilolla Arbanas (t.Arnaut); Mel-Milko, i biri i Nikolla-s; Harbati? Arbanas (t. Arnaut); Nik-o, i biri i tij; Dik-o, i biri i
Gjon-it; Stanisha, i biri i Marin-it; e veja Prenka (përgatitësit e kanë lexuar
Trenka?); Dushman, i biri i Vel-ko-s; Gjorgj-o, i biri i Marin-it.
Fshati Reçica,116 me këta kryefamiljarë: Gjur-o, i biri i Gjon-it; Gjura-sh, i biri i
Arbana-sit (t. Arnaut); Lek-o, i biri i Gjon-it; Stepan, i biri i Don-ko-s; Dejan, i biri
i Dojç-in-it.
Fshati Turçani i Epërm,117 me këta kryefamiljarë: Gjon Arbanas (t.Arnaut);
Daba, i biri i Gjon-it; Nikolla, i biri i Mir-o-s; Jeni, i biri i Mir-o-s; Mir-o, i biri i
Boja-s; Dimitri, i biri i Stala-s; Stepan, i biri i Gjon-it; Petko, i biri i Gjon-it;
Simon, i biri i Nikolla-s; Gjon, i biri i Kalogjer-it; Bozha, i biri i Kalogjer-it; e veja
Kalina; e veja Mara.
Fshati Dobridol,118 me: Gjin, i biri i Beka-jo-s; Miho, i vëllai i tij; Tan-o, i
vëllai i tij; Gjini, i biri tjetër i tij; Gjoni, i biri i Lek-o-s; Nik-o, i biri i Lek-o-s;
Gjon, i biri i Stojan-it; Bogdan, i biri i Stojan-it; Dan-ço, i biri i Krum-it (Krymi);
Petko, i biri i Gjinit; Mill, i biri i Petk-o-s; Tan-o, i biri i Miho-s; Petko, i biri i
Gjon-it; Dimitri, i biri i Kale-s; Daba, i biri i Kola-s; Dança, i biri i Gjergj-it;
Nikolla, i biri i Pop-it; Jak-o, i biri i tij; Gjini, i biri i Popit.
Banica Epërme,119 me këta kryefamiljarë: Nikolla Arbanas (t.Arnaut); Progon, i
biri i Tanush-it (përg. e kanë lexuar Janush?); Jovan, i biri i Prenk-o-s; Todori, i biri
i Ton-o-s; Pron-ko, i biri i Rale-s; Marin, i biri i Stojk-o-s; Nik-o Dibrani; Kol-in, i
biri i Bojk-a-s; Gjoni, i biri i Nikolla-s; Jovan, i biri i Nikolla; Vasil, i biri i Nikollas; Stepan, i biri i Nikolla-s; Todori, i biri i Nikolla-s; Niko, i biri i Koles; Cvetko, i
biri i Kolë-s; Koljo Domazet; Dimitri, i biri i tij.
Mala Turqani (i Vogël),120 me këta kryefamiljarë: Lazar Arbanas; Nikolla, i biri
i Gjin-it; Rajk-o, i vëllai i tij; Pop Nikolla; Rela, i biri i Gjin-it; Vllad-ko, i biri i
Gjin-it; Nikolla, i biri i Gjin-it; Rajk-a, i biri i Nikolla-s; Dimitri, i biri i Nikolla-s;
Ugrin Protogjer.
Zhelino,121 me këta kryefamiljarë: Progon siromah (i varfër); Nela, i biri i tij;
Hamza, i biri i Hrança-s; Dimitri, i biri i Hrança-s; Nikolla, i biri i Progon-it;
Dabzhiv, i biri i Progon-it; Miladin, i biri i Progon-it.
Zdunja,122 me këta kryefamiljarë: Gjorgji Arbanas; Mill, i biri i Doksa-s; Daba,
i vëllai i tij; Mano Arbanas (t. Arnaut); Gjin Protogjer.
Mali Jedvarci (i Vogël),123 me këta kryefamiljarë: Gjini, i biri i Gjinit; Ivan, i
biri i Gjin-it; Dujk-o, i biri i Gjin-it;124 Bozhidar, i biri i Lesha-s; Todor, i biri i
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Brajk-o-s; Rajk-o, i biri i Gjin-it; Pejo, i biri i tij; Ivan, i biri i Gjin-it (përgat. e kanë
lexuar Gen-Gene??!).
Zagonofci,125 me këta kryefamiljarë: Nikolla, i biri i Pin-ço-s-Binç-o-s; Donço, i biri i Dabzhiv-it; Nikolla, i biri i Don-ço-s; Pavl-i, i biri i Nikolla-s.
Flashça,126 me këta kryefamiljarë: Mile, i biri i Drall-in-it; Gjon, i biri i tij;
Radislav, i biri i Drrall-in-it; Mel-ko (Mil-ko), i biri i Gjon-it.
Reçica,127 me këta kryefamiljarë: Dabzhiv Arbanas (t.Arnaut); Bojk-o, i biri i
tij; Rajk-o, i biri i Progon-ç-it; Miro-o, i biri i Gjon-it; Bogdan ,i biri i Kraja.
G.Leshnica (e Epërme),128 me këta kryefamiljarë: Pavl-o Arbanas (t. Arnaut);
Suka, i vëllai i tij, Dimitri, i biri i Dil-çe-s; Ivan ,i biri i Donçe-s; Pavl-o, i biri i
Dojço-s; Niko, i biri i Pren-çe-s; Nikolla, i biri i Miha-it; Dojç-in, i biri i Nikolla-s
(Vllatko); Gjoni, i biri i tij; Bogdan, i biri i Vllatko-s; Stojk-o, i biri i Dono-s;
Gropan, i biri i tij; Pavli, i biri i Dojç-o-s; Nikolla, i biri i Dojç-o-s; Niko, i biri i
Petrush-it.
D.Leshnica Poshtme,129 me këta kryefamiljarë: Nasuha-ç, i biri i Kondo-s;
Gjorgji, i biri i tij; Vinko, i vëllai i Nasuhaçit.
Ravena130 me këta kryefamiljarë: Gjin, i biri i Prenush-it; Pejo, i biri i tij; Tana, i biri i Lazor-it; Dragosllav, i vëllai i tij; Dimitri, i biri i Dushman-it; Rajk-o, i
biri i Sotir-it; Nikolla, i biri i Pren-ko-s;131 Rajko, i biir i Sotir-it; Tan, i biri i Lazarit; Novak, i biri i Kolesh-it (Kolë-Leshi); Stana, i biri i Koljesh-it; Pejo, i biri i
Koljesh-it; Dimitri, i biri i Dushman-it; Bogdan, i biri i Dushman-it.
G.Palçisht Epërme,132 me këta kryefamiljarë: Lazor, i biri i Arbanas-it; Gjon
Arbanas-i; Dejan, i biri i tij; Gjergji Arbanas; Ivan, i biri i Dren-it (përg. e kanë
lexuar Vrn?); Dimitri, i biri i tij; Gjuri-ca Dralla; Lazor govedar (lopar); Dobroslav,
i vëllai i tij; Mitran, i vëllai i tij; Ton-i star (plak); Dejan, i biri i tij; Gjoni dhëndëri
i biri i Radosllav-it; Kol-a, i biri i Zahari-s; Gjurgji, i biri i Zahari-s.
Çegrani,133 me këta kryefamiljarë: Gjon Arbanas (t.Arnaut); Gjin, i biri i
Arbanas-it; Nik-o, i biri i Don-li-s; Kraj-o, i biri i Dan-it; Brajk-o, i biri i Donçe-s;
Kraj-o, i biri i Dan-çe-s.
Kalisht,134 me këta kryefamiljarë: Mark-o, i biri li Arbanas-it (t.Arnaut); Nik-o,
i biri i tij; Gjin, i biri i Arbanas-it (t.Arnaut); Dan-o, i biri i Goja-s; Lala, i biri i
Goja-s; Nikolla, i biri i Gjonesh-it; Gjon, i biri i Gjonash-it (përgatitësit e kanë
lexuar Gujas dhe Gujash??); Rajan, i biri i tij; Petko (Niko), i biri i Progon-it;
Stepan, i biri i Kruzi-t (Kryezi); Gjon-o, i biri i Andreja-s.
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Fshati Draçeva i Shkupit me këta kryefamiljarë: Oliver, i biri i Koljës; Niko, i
biri i Drançës; Gjura Arnaut; Nikolla Arbanash; Pejo, i vëllai i tij.135
Fshati Mirkovc, me këta kryefamiljarë: Mark-o, i biri i Gjonit; Nikolla, i biri i
Kond-iç-it; Oliver, i biri i Sim-ko-s; Pepa, i biri i Nikola-s; Milosh, i biri i Goja-s;
Niko, i biri i Donko-s; Dabzhiv, i biri i Dushman-it; Niko, i biri i Drralla-s; Lazar, i
biri i Dushaman-it; Goja, i biri i Pinush-it; Boj-ka, i biri i Dralin-it; Dralin, i biri i
Petro-s; Stepan, i biri i Çeçko-s; Novak, i biri i Çoç-ko-s; Rel-in, i biri i Gjonit;
Miretush star (plak); Ton-ka star (plak); Drralla i varfër ( siromah); Ton-ka Mirça;
Niko, i biri i Dona-s.136
Fshati Malçishta (Malishte I.R.) i Shkupit me këta kryefamiljarë: Niko, i biri i
Dom-ina-s; Radoslav, i biri i Dom-ina-s; Hranislav, i biri i Dona-s; Bojko, i biri i
Dona-s; Gropça ,i biri i Goja-s; Radislav, i biri Dominiko-s; Spana ( Stana ) e
vejë.137
Fshati Gu(h)Maleva i Shkupit me këta kryefamiljarë: Niko, i biri i Drralla-s;
Daba, i biri i Drralla-s; Niko, i biri i Luna-s; Nikola, i biri i Grop-sha-s; Pejo, i biri
i Nikola-s; Nikolla, i vëllai i Kolojan-it; Daba, i biri i Drralles; Rela, i biri i Capos; Radoslav, i biri i Prenko-s.138
Fshati Nerezi i Shkupit me këta kryefamiljarë: Niko, i biri i Zogo-s; Tan-o, i
biri i Doka-ç-it; Brajko, i biri i tij; Daci i biri i Doka-ç-it (Duka-ç-it); Niko, i biri
Bujçun-it; Stepa, i biri i tij; Niko, i biri Grop-ça-s; Berislav; Noko, i vëllai i tij;
Don-ço, i biri Çoça-s.139
Fshtati Zgurofc i Shkupit me këta kryefamiljarë: Novak, i biri i Sorrka-ço-s;
(Sorgo); Gjura, i biri i tij; Dimitri, i biri i Petro-s; Tom-o, i biri i tij; Prush-o, i biri i
Stepan-it.140
Fshati Kondova i Shkupit me këta kryefamiljarë: Stepan, i biri i Dushmani-it;
Don-ko, i biri i Stepan-it; Gropan, i biri i Stepan-it; Martin Proko; Preka Menko, i
biri i Martin-it.141
Fshati i Zajas i Kërçovës me këta kryefamiljarë: Niko, i biri i Progon-it; Lazar,
i biri i Gjon-it; Jovan, i biri i Lazor-it; Marin, i biri i Nikola-s; Maric-i, i biri i Gjinit; Gjon, i biri i Gjura-s; Nina, i biri i Gjon-it; Dushman, i biri i Nikola-s; Niko, i
biri i Dojçi-it; Todori, i biri i Gjinit; Tonka (Bojka), i biri i Gjin-it; Dushman, i biri
i Dimitri-t; Niko, i biri Dimitri-t; Maric, i biri i Pashka-çi-t; Kalçe, i biri i Pashkaçi-t; Stojko, i biri i Vin-it; Marko, i biri i Vin-it; Dimitri, i biri i Von-it; Ton-ça, i
biri i Radi-t; Niko, i biri i Dojçin-it.142
Fshati Srbica i Kërçovës me këta kryefamiljarë: Stanisha, i biri i Arbanashit;
Tana, i biri i Stanisha-s (Arbanasit); Luba, i biri i Stanisha-s (Arbanasit); Stana, i
biri i Luban-it; Jandra Gjergj-i; Tan-ko, i biri i Goja-s; Pavl i biri i Span-it; Engjel
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BOA. TD. III. f. 149-150 BOA. TD. Nr. 4. f. 535-536.
BOA. TD. III. f. 281. BOA. TD. Nr. 4. f. 534.
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BOA. TD. III. f. 218. BOA. TD. Nr. 4. f. 474.
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BOA. TD. III. f. 240. BOA. TD. Nr. 4. f. 491.
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BOA. TD. III. f. 184. BOA. TD. Nr. 4. f. 441.
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BOA. TD. III. f. 205. BOA. TD. Nr. 4. f. 460.
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BOA. TD. III. f. 207, BOA. TD. Nr. 4. f. 461.
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BOA. TD. Nr. 4. f. 266.
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(Angjel), i biri i Dimitrit; Nina, i biri i Dimitrit; Niko, i vëlla i Dush-o-s; Pejo, i
biri i Dush-o-s; Bogdan, i biri i Dush-o-s; Rela, i vëllai i Dush-o-s.143
Fshati Dosova i Prilepit me këta kryefamiljarë: Prodan, i biri i Muzak-ut;
Dobri, i biri i Muzak-ut (përgatitësit e kanë lexuar Mozak ); Nikola, i biri i Dankos; Milko, i biri Dralas-s; Rela, i biri i Man-o-s; Dimjo, i biri i Dimitri-t; Cvetko, i
biri i Gjon-it.144
Fshati Prisad i Prilepit me këta kryefamiljarë: Gjon, i biri Gjergj-it, Leka, i
biri i Marica-s; Gjin, i biri u Marica-s; Liko, i biri i Dor-it; Gjin, i biri i Cengerit;
Gjin, i biri i Kovaç-it; Lika, i biri i Dimo-s; Simo, i biri i Nikola-s; Gjin, i biri i
Tushko-s; Stajko, i biri i Andreja-s; Bogoj, i biri i Lekas; Pejo, i biri i Dominiko-s;
Drralla, i biri i Marin-it; Gjin, i biri Ila-es; Nikola, i biri i Bala-s.145
Mahalla Dabzhiv e Manastirit me emra dhe forma karakteristike po i
përmendim këta kryefamiljarë: Gjon, i biri i Nikola-s; Gjon, i biri i Angjelina-s;
Dona, i vëlla i Gjon-it; Zaharije, i biri i Kruja-s; Jandor, i biri Kruja- s (përgatitësit
e kanë lexuar Krone); Dedja, i biri i Gjaça-s?; Gjin, i biri i Marko-s; Doka, i biri i
Dil-it; Todor Niko; Kondo Gago; Gjurgjo, i biri i Gjinash-it; Gjin Dobra;
Gjurgjo, i biri Gjonush-it; Gjin, i biri i Gjon-it; Pepo, i biri i Pavl-it; Milko, i biri
i Liko-s; Novak, i biri i Leka-s; Pavli, i biri i Mira-s; Gjon, i biri i Nikola-s;
Gjurgjo, i vëllai i Gjon-it; Dimitri Shula; Nikola Marin-i; Gjurgja, i biri i Dafina-s;
Ninça, i biri i Kala-s; Martin Arbanas-i (t.Arnaut); Nikola, i vëllai i Dimitri-t.146
Fshati Llazhec i Manastirit me këta kryefamiljarë: Nikolla Muzak; Pejo
Muzak; Lek-o Arbanas (t.Arnaut); Todor Leko; Stojk-o Progon; Nikolla Gjin-i;
Gjin Shoq-o; Bard-i Arbanas (t, Arnaut); Gjin Bard-i; Jovan Bard-i; Dimitri Bardi; Nikolla (t.Arnaut); Dimitri Gjinguri (përgatitësit e kanë lexuar Kengur?); Pejo
Gjinguri; Nikolla Gjinguri; Pren-ko Progon-i; Miho Gjergj-i; Gjon Cvetko; Pejo
Zoj-in; Gjurgjo Zojin; Dimitri Kalojani; Peter Kalojani; Dimitri Petro; Dimitri
Dojçi-in-it; Lazor pa patronim; Gjergj Miho.147
Në qytezën e Kratovës ishte regjistruar Mahalla Pala Gjon-i me këta
kryefamiljarë: Jon-ko Burrnik; Pavli Jon-ko; Stepan Burrnik; Mahalla Radiç me
këta kryefamiljarë: Nikolla Arbanas; Gjon domuzet; Kozma, i biri i Nikolla;
etnonimi Arbanash; Dimitri Ulko, Peja Gego; Gjergj Nikolla; Nikolla Arnaut-i;
Bard (Bardh) Arnaut-i; Mahalla Mahi (Lagja Peshku-t. I.R) me këta kryefamiljarë:
Andrenik Pavli; Gjergj Pavli; Marko Lazor-i; Pavli Dimitri; Petro Dimitri; Gjin
Gjorgji (Gjergji); Mojsa Lazor-i.148 Mahalla Terzi (Lagja e Rrobaqepsëve- I.R.) me
këta kryefamiljarë: Gjon terzi (rrobaqepës), Andreja Petra; Roman Petra; Simon
Marko etj. Në defterin149 e timareve të vitit 1530 nr. 167. për Vilajetin e Rumelisë,
në Kratovë ishte regjistruar toponimi në gjuhën albane, mëhalla Kodra Kuqe, si
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BOA. TD. Nr. 4. f. 271.
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BOA. TD. Nr. 4. f. 105.
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BOA. TD. II, f. 143.
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BOA. TD. tom. V. f. 31, 35.
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edhe fshati Kotraç (Kodra-ç)150 në rrethinën e saj të cilin deshifruesit e
lartpërmendur e kanë lexuar jo drejtë si Kutraç. Në pjesën e dytë të këtij punimi,
nëse arrijmë ta përfundojmë do të jepen të dhëna të reja onomastike dhe
demografike për vendbanimet tjera të Maqedonisë, që në mesjetë ishin të banuara
edhe me popullsi albane.

150

BOA. TD. tom. V. f. 65.
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HALIM PURELLKU
KOMITETI “MBROJTJA KOMBËTARE E
KOSOVËS” (1924 – PRILL 1926)
Historia e Komitetit të Kosovës deri në vitin 1923 ishte tërësisht e lidhur me
lëvizjen e përgjithshme çlirimtare shqiptare, por nga fundi i vitit 1923 liderë të
caktuar si Zija Dibra, Bajram Curri etj., nën ndikimin e forcimit të luftës
revolucionare gjithëballkanike, filluan të orientohen kah Fronti i përbashkët
revolucionar, ndaj dhe bashkëpunonin me të gjithë faktorët revolucionarë në
Ballkan dhe jashtë tij. Gjatë vitit 1924, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës,
kryetar i të cilit ishte Hasan Prishtina, vazhdonte të ishte faktor i rëndësishëm
revolucionar jo vetëm në Kosovë e Shqipëri, por dhe në Ballkan dhe si gjithherë
qëllimi themelor i Komitetit ishte bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Deri në vitin
1924-fillimi i vitit 1925 selia e Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës ishte në
Shkodër.
Përballë sulmeve të forcave reaksionare të Ahmet Zogut, të mbështetura nga
njësitë serbe e vrangeliste dhe duke mos pasur asnjë mbështetje në shtet, me
përjashtim të inteligjencies liberale numerikisht të vogël, qeveria e Fan Nolit ra më
20 dhjetor 1924. Pika 11 (njëmbëdhjetë) e Marrëveshjes së Ahmet Zogut me
Qeverinë serbe, të vitit 1924, në Beograd, parashikonte shpërbërjen e Komitetit të
Kosovës dhe përndjekjen e anëtarëve të këtij komiteti nga ana Qeverisë shqiptare,
kështu dhe ndodhi. Ahmet Zogu e shpërndau Komitetin e Kosovës dhe në mënyrë
të pakompromis i përndiqte anëtarët e Komitetit, andaj grupe të caktuara
fanolistësh e kosovarësh të cilët ngelën në Shqipëri u ishin ekspozuar përndjekjeve
dhe likuidimeve. Një numër i anëtarëve të Komitetit Mbrojtja Kombëtare e
Kosovës, si Bedri Pejani, Ibrahim Jakova etj., emigruan nga Shqipëria dhe u
vendosën në Bari e Brindizi të Italisë. Brenda janarit të vitit 1925 nga Brindizi u
larguan pjesa dërrmuese e tyre dhe një pjesë u vendosën në Vjenë e pjesa tjetër u
vendos në Gjenevë. Ndërkaq, Organizatori dhe kryetari i Komitetit të Mbrojtjes
Kombëtare të Kosovës Hasan Prishtina, me kohë e kaloi kufirin me Greqinë dhe
fshihej diku në Selanik te jatakët e Organizatës së Brendshme Revolucionare
Maqedone (VMRO-së). Kaçakët e tjerë u shpërndanë në mbarë Shtetin shqiptar më
së shumti rreth Shijakut dhe Krujës. Kurse nga vjeshta e vitit 1925 e deri në
pranverë të vitit 1927 Hasan Prishtina jetonte në Zarë dhe ishte kryetar i një
Komiteti Revolucionar shqiptar. Të gjithë emigrantët politik shqiptarë, ndër to dhe
figura të Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, të cilët u degdisën jashtë
Shqipërisë dhe jetonin në emigrim, ndiqeshin hap pas hapi nga Tirana zyrtare dhe u
qe ndaluar edhe hyrja në Shqipëri.
Kështu, që nga fillimi i vitit 1925, Komiteti i Kosovës, vepronte në kushte të
rënda në emigrim, larg Kosovës e Shtetit shqiptar. Por, në marrëdhënie me
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grupimet politike shqiptare dhe ato ballkanike Komiteti vazhdonte të paraqitej si
vazhdues i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, përkatësisht si përfaqësues i
shqiptarëve nën sundimin e Jugosllavisë. Gjithashtu, që nga fillim i dhjetorit të vitit
1925 edhe veprimtaria e fuqive të armatosura (çetave kaçake) të Komitetit ishte në
rënie të vazhdueshme si në Shqipëri ashtu dhe në Mbretërinë Serbo-KroatoSllovene. Gjatë dimrit të vitit 1925 e në vazhdim Lëvizja guerile/kaçake apo çetat
kaçake u përballën ma masa energjike permanente që i ndërmerrnin kundër tyre si
Qeveria shqiptare ashtu dhe Qeveria serbo-kroato-sllovene. Qëllimi i dy qeverive
ishte të pengonin strehimin e çetave kaçake në Shtetin shqiptar dhe të shfrytëzonin
pauzën e dimrit, për të zbuluar vendstrehimet (jatakët) e kaçakëve me qëllim të
zhdukjes së kaçakëve.
Në kushte të rënies së lëvizjes kombëtare çlirimtare, fanolistë, kosovarë etj., të
tubuar në Vjenë, vendosën të krijojnë Organizatë unike kombëtare revolucionare.
Me shumë vështirësi ata u pajtuan, më saktë u gjysmë pajtuan, rreth një sërë
çështjes themelore rreth veprimtarisë së tyre në të ardhmen dhe në mars të vitit
1925 e krijuan “Komitetin Nacional Revolucionar Shqiptar” (KONARE), në
përbërje të të cilit hynë përfaqësues të thuajse të të gjitha grupeve revolucionare
shqiptare; të majta, të djathta, nacionaliste etj., pra edhe Komiteti i Kosovës.
Kryetar i organizatës u zgjodh Fan Noli. KONARE veproi deri në 24 prill 1927. Në
maj të vitit 1925 Komiteti Nacional Revolucionar Shqiptar (KONARE) shpalli
Deklaratën e vet të parë drejtuar popullit shqiptar, ku shpalosi qëllimet e veta.
Qëllimi kryesor i këtij komiteti ishte organizimi i kryengritjes së armatosur kundër
Ahmet Zogut dhe largimi i tij nga pushteti. Por, përpara masave të ndërmarra nga
Zogu si; arrestime në masë etj., KONARE nuk arriti ta shtrijë ndikimin e vet
brenda në Shqipëri e as të organizojë kryengritje kundër Ahmet Zogut. Nga korriku
i vitit 1925 KONARE d.m.th. dhe Komiteti i Kosovës së bashku botonin në
Gjenevë organin e tyre “LIRIA KOMBËTARE” në 1000 kopje dhe
shpërndarja/distribuimi i kësaj gazete relativisht ishte i madh. E lexonin kryesisht
emigracioni shqiptar në Ballkan, në Turqi, në Europë dhe në Amerikë, kurse deri
në 200-300 kopje hynin dhe në Shqipëri e Kosovë. Ndonëse deri në vitin 1927 nuk
ishte mjaftueshëm i qartë profilimi i politik i këtij organi/gazete, atë e ndihmuan
dhe një grup i të rinjve shqiptarë që studionin në BRSS.
Ndërkaq, në përgjigje të krijimit të Komitetit Nacional Revolucionar Shqiptar
(KONARE) dhe Deklaratës së tij, Ahmet Zogu e likuidoi revolucionarin shqiptar
më popullor (më të famshëm) Luigj Gurakuqin dhe bëri arrestime masive të
personave të dyshuar për simpatitë ndaj emigracionit revolucionar.
Krahas aderimit në KONARE, Komiteti i Kosovës në pranverë të vitit 1925 për
motive iridentiste aderonte dhe në Komitetin e Organizatave Nacional
Revolucionare Ballkanike (KNRB) i formuar në pranverën e vitit 1924, i cili
komitet që nga fillimi mbështeste opsionin e bashkimit të Kosovës me Shtetin
shqiptar brenda Federatës Ballkanike eventuale. Ndërkaq, në maj të vitit 1925,
Komiteti i Kosovës iu drejtua me një thirrje popullit të Kosovës, me të cilën
shpallej Kosova për qendër të veprimtarisë së Komitetit, si dhe kërkohej liria e
Kosovës dhe bashkimi i saj me Shqipërinë.
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Mirëpo, planet e konaristëve për një zgjerim të shpejtë të veprimtarisë masive
në Shqipëri nuk u realizuan, për arsye se kuadri kryesor i veprimtarëveorganizatorëve në Shqipëri ranë në burg ose ishin të detyruar të largohen jashtë
vendit. Megjithatë, pavarësisht situatave të pavolitshme, konaristët për çdo
pranverë e vjeshtë bënin plane për organizim të kryengritjeve në Shqipëri dhe në
Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene. Planifikohej që së paku me grupe të vogla të
nisen në luftë, me shpresë se do ia dalin të tërheqin pas tyre popullatën e shumtë
shqiptare në Mbretërinë Serbo Kroato Sllovene, por jo vetëm shqiptarët por dhe
masat fshatare në Serbi. Por, këto plane nuk u realizuan kurrë. Realizimi i
qëllimeve politike të shqiptarëve asokohe pengohej jo vetëm nga faktorët e
brendshëm në tokat shqiptare brenda e jashtë Shqipërisë, por dhe nga Mbretëria
Serbo Kroato Sllovene, Italia, Greqia, Anglia etj.
“KOMITETI I ÇLIRIMIT TË KOSOVËS” APO “ORGANIZATA
REVOLUCIONARE E KOSOVËS” (PRANVERË/PRIL 1926 – 1930)
Në pranverë të vitit 1926 midis fanolistëve dhe kosovarëve u paraqitën
pikëpamje të ndryshme për sa u përkiste veprimtarive taktike dhe propagandistike
të KONARE-së. Kosovarët insistonin për një veprim më të vendosur në Kosovë, të
cilën e llogaritnin si bazë më e rëndësishme momentale. Pas një kohe të shkurtër,
KONARE dhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës e hoqën nga rendi i ditës
çështjen e kryengritjes dhe, ata gradualisht filluan të kalojnë kah veprimtaria e
organizuar ilegale e cila kërkonte më shumë kohë.
Mirëpo, në pranverë të vitit 1926, këto përçarje rezultuan me shkëputjen nga
KONARE dhe formimi i “Organizatës Revolucionare të Kosovës” (“Komitetit të
Kosovës”) në krye me Bedri Pejanin, por Komiteti vazhdoi të mbajë kontakt me
KONARE-n. Objektivi parësor i Komitetit të Kosovës ishte çlirimi i Kosovës, ndaj
dhe qendrën e veprimtarisë së vet e barti në Kosovë. Komitetit i Kosovës që në
pranverë të vitit 1926 shumë shpejt arriti të ketë ndikim të konsiderueshëm në
regjionin e Kosovës. Brenda një afati shumë të shkurtër Komiteti krijoj degët e tij
mbi parimin e formës së grupeve të armatosura (çetave/guerile), si: në Gjakovë,
Prizren, Krasniqe, Lumë, Jeni Pazar, Gostivar, Rugovë, Has, Mërtur etj. Kryetar të
degëve të Komitetit të Kosovës njëherazi ishin prijësit (kryetarët) e çetave.
Asokohe numri i përgjithshëm i anëtarëve të degëve/çetave sillej rreth 500
veta/anëtarë, Por, organizimi dhe strukturimi në këtë formë i Komitetit të Kosovës;
në degë/çeta shoqërohej me mangësi shumë të madhe, nga të cilat ishte dhe
disiplina jo fort e lartë e tyre. Vullneti i çetave ishte që sa më parë, pa ndonjë
analizë gjithëpërfshirëse, të hyjë në betejë me forcat kundërshtare, siç ishte dhe
pjesëmarrja e një pjese të tyre në mënyrë stihike në Kryengritjen e Dukagjinit,
nëntor 1926, pa mos pritur direktivë nga qendra e tyre. Ndaj dhe Komiteti i
Kosovës ishte i detyruar të punojë më shumë me këto grupe, për edukimin e tyre
elementar politik, mirëpo Komiteti kishte në dispozicion shumë pak
persona/kuadro të përgatitura për një veprimtari të tillë politike. Pavarësisht
vështirësive në të cilat haste Komiteti i Kosovës, tani ai më ishte ngritur në fuqi
autoritative në sy të popullatës vendase. Ai (Komiteti) vazhdonte të qëndrojë në
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pozita kundër regjimit të Mbretërisë SKS, por pak nga pak mësoi t’i shfrytëzojë
dhe mundësitë e veprimtarisë politike legale në Mbretërinë Serbo-KroatoSllovene/Jugosllavisë.
Nga ana tjetër edhe serbët e vlerësonin ndikimin e Komitetit të Kosovës në
radhët e popullatës dhe të qarqeve të caktuara, ndaj dhe jo njëherë tentuan që ta
përdorin atë në lojërat e veta politike të ndryshme kundër A. Zogut dhe kundër
italianëve. Gjithashtu, edhe italianët vepruan njëlloj për t’i kthyer kosovarët kundër
serbëve. Mirëpo, kosovarët të mësuar nga përvoja përkatëse e deriatëhershme, nuk
ranë në gracka të tilla, me përjashtim të Hasan Prishtinës i cili i vetmi kaloi te
italianët. Është me interes se nga fundi i gushtit 1926 në Gjermani pati një takim të
Hasan Prishtinës me Fan Nolin, e pastaj Hasani më 6 shtator 1926 u kthye rishtas
në Vjenë, nga këtu do të udhëtojë për në Zarë.
Gjithashtu asokohe edhe KONARE e shtriu ndikimin e vet në Shqipëri,
nëpërmjet të sistemit të tresheve nëpër qytete të ndryshme (Elbasan, Berat, Korçë,
Vlorë, Durrës, Shkodër). Konaristët dhe kosovarët kishin vënë kontakt edhe me
shqiptarët “e asimiluar” në Greqi.
Kryengritja e Dukagjinit, në Shqipërinë e Veriut, nëntor të vitit 1926, e cila
thuajse filloi papritmas, i befasoi si Komitetin e Kosovës ashtu dhe KONARE-n.
Në kryengritje qenë përfshirë në mënyrë stihike grupe minore të parëndësishme të
kosovarëve edhe disa konaristë. Por, kryengritja u përdor nga Italia dhe si një
instrument presioni ndaj qeverisë shqiptare në arritjen e paktit italo-shqiptar (pakti i
parë, nëntor 1926), që i detyroi konaristët dhe kosovarët që t’i vënë gishtin kokës
dhe ta ndërrojnë taktikën e luftës/veprimtarisë së tyre për të mos u ndihmuar me
veprimtarinë e tyre armiqve të jashtëm të Shqipërisë.
Më 24 prill 1927, KONARE dhe Komiteti i Kosovës dolën me një deklaratë të
përbashkët drejtuar popullit shqiptar. Deklarata qe nënshkruar nga Fan Noli, Lano
Borshi, dr. Omer Nishani, Kostë (Konstandin) Boshnjaku, dr. Nush Bushati dhe
kapiten Azis Çami, për Komitetin e Çlirimit Nacional (KONARE), kurse për
Komitetin e Çlirimit të Kosovës (për herë të parë shfaqet me këtë emër) kanë
nënshkruar Bedri Pejani, Qamil Bala dhe dr. Ibrahim Jakova. Me këtë Deklaratë jo
vetëm që paraqitet gjerësisht historia dhe gjendja politike e shqiptarëve, por dhe
përfundimisht unifikoheshin qëndrimet e tyre për shumë çështje më të rëndësishme,
të cilat më parë ishin kontestuese dhe të padefinuara. Opsioni i përbashkët politik i
këtyre dy organizatave ishte çlirimi dhe bashkimi i popullit shqiptar në një shtet
shqiptar i cili do ishte anëtar i Federatës Ballkanike.
Marrëveshja e këtyre dy organizatave rezultoi dhe me spastrim e natyrshëm të
radhëve të tyre nga element të ndryshëm opurtinist, të papërgatitur etj., me
qëndrime të ndryshme rreth çështjeve të rëndësishme politike e kombëtare. Në vitin
1927 nga KONARE u larguan Koculi, Mustafa Kruja, Tromara, si dhe Hasan
Prishtina për shkak të italofilizmit të tij. Spastrimi i radhëve si duket rezultoi me
pak përforcim të radhëve të KONARE-së dhe të Komitetit të Çlirimin të Kosovës.
Tani në plan të parë ishte çështja e Kosovës, bëheshin përpjekje për sensibilizimin
e faktorit ndërkombëtar ndaj çështjes së Kosovës dhe në përgjithësi ndaj çështjes
shqiptare. Në këtë kuadër, ishin intervistat dhe artikujt e shumtë të drejtuesve të
Komitetit të Çlirimit të Kosovës dhe të Komitetit të Çlirimit Nacional (KONARE),
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si: Bedri Pejani, Ibrahim Jakova, Qamil Bala, Fan Noli, Kostë (Konstandin)
Boshnjaku etj.
Por kundër unifikimit të faktorit politik shqiptar rreth interesave kombëtare
shqiptare u ngrit Kominterna. Në vitin 1928 Seksioni Ballkanik i Kominternës, në
bazë të vendimeve të marra në mbledhjen e vet më 2 maj 1928, Komitetit të
Kosovës i sugjeronte: Pa impenjimin sovjetik mos ta pranonte propozimin e
organizatës Bashkimi Kombëtar për paraqitje të përbashkët gjatë këtij viti kundër
qeverisë së Ahmet Zogut; Të forcohej agjitacioni në radhët e popullit shqiptar mbi
bazë të qëllimeve të platformës politike që ishin pavarësi kombëtare dhe zbatimi i
reformës agrare. Të pengohej veprimtaria e Bashkimit Kombëtar dhe KONARES.
Në rast të shpërthimit të ndonjë kryengritje në Shqipëri Komiteti të implikohej
maksimalisht në zbatim të programit të vet etj.
KTHIMI NË SHQIPËRI DHE RIORGANIZIMI (1930 – 1936)
Pas shpalljes së Mbretërisë Shqiptare në vitin 1928, në radhët e Komitetit të
Çlirimit të Kosovës në emigrim, filloi të shfaqet ideja për t’u kthyer në Shqipëri.
Kundër kësaj ideje ishte KONARE, e cila në Konferencën e saj të mbajtur nga 22
shkurt e deri në 7 mars 1930 në Berlin, vlerësonte se bashkëpunimi i Komitetit të
Kosovës me A Zogun dha rezultate të këqija dhe rrezikonte që Komiteti të
shndërrohej në instrument në duart e Ahmet Zogut. Ndaj dhe qe vendosur që
KONARE nëpërmjet shtypit të zhvillojë një fushatë për t’ia sqaruar opinionit se
“Komiteti i Kosovës është organizatë e pavarur”/ e veçantë dhe vepron si e tillë.
Megjithatë, afrimi dhe bashkëpunimi i Zogut me emigracionin kosovar, si dhe
qëndrimi bashkëpunues i tij ndaj Kosovës, duket se ka rezultuar me një
marrëveshje të fshehtë bashkëpunimi të mbretit të shqiptarëve Zogu me Komitetin
e Kosovës dhe, me zhvendosjen e selisë së Komitetit në Shqipëri. Por zhvendosja e
Komitetit të Kosovës në Shqipëri nuk qe bërë pa ndërlikimin e Kominternës.
Kështu, në vitin 1930 Komiteti Revolucionar i Berlinit, Seksioni i Kominternës, e
dërgoi në Shqipëri Bedri Pejanin, që të punojë për vënien e lidhjeve diplomatike
midis Shqipërisë e Bashkimit Sovjetik, si dhe për formimin e Partisë Komuniste të
Shqipërisë. Sipas Bedri Pejanit kjo part (PKSH)i u formua gjatë viteve 1930-1931.
Do theksuar se për të fshehur qëllimet e vërteta të shkuarjes së Bedri Pejanit në
Shqipëri, propaganda komuniste trumbetonte se ai ishte shitur te Ahmet Zogu. Pos,
Bedri Pejanit në Shqipëri qe kthyer dhe Ali Kelmendi me instruksione dhe detyra të
marra nga Seksioni Ballkanik i Kominternës, por dhe Ibrahim Jakova, Asllan Beja,
Loro Gazlluri etj. Kthimi i një pjese të emigracionit politik shqiptar në Shqipëri qe
vlerësuar edhe si likuidim i Komitetit të Çlirimit të Kosovës.
Në qershor të vitit 1930, sipas Ministrisë së Jashtme jugosllave, Mbreti Zogu
kishte shprehur gatishmëri për riorganizimin e Komitetit të Kosovës, i cili do të
ndahej në dy komitete dhe atë: Komiteti kryesor do të jetë me seli në Tiranë dhe
Komiteti i dytë do të jetë me seli në Vjenë në krye të të cilit do ishte Hasan
Prishtina të cilin nuk e konsideronte për armik. Gjithashtu, Mbreti Zogu i ftonte të
gjithë emigrantët të kthehen në Shqipëri dhe të punojnë në interes të Atdheut.
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Që nga fillimi i vitit 1931, Komiteti i Kosovës veç më “ekziston në Shqipëri”,
për këtë ishte në dijeni dhe Ministria jugosllave e Punëve të Jashtme. Mbi bazë të
analizës së vet, 1 prill 1931, kjo ministri i njoftoi legatat jugosllave në Parisë, në
Londër dhe Delegacionin e Përhershëm pranë Lidhjes së Kombeve në Gjenevë, se
qëllimi i kthimit të Komitetit të Kosovës është “përgatitja e çlirimit dhe e bashkimit
të të gjithë shqiptarëve...” Për arritjen e këtij qëllimi Komiteti i Kosovës kishte
hartuar një “PLAN PUNE” të veprimit të faktorit shqiptar në botë, në Jugosllavi
dhe në Shqipëri, dhe atë:
-Në botën e jashtme: Të ndërmerret një aksioni agjitacioni/propagandimi në
botën e jashtme për revidimin e Traktatit të paqes (Versajit); për të drejtën etnike
dhe historike të shqiptarëve për Kosovën; të akuzohet Mbretëria jugosllave para
Evropës për moszbatimin e Traktatit mbi pakicatë/minoritet, si dhe për zhdukjen
fizike të elementit shqiptar dhe kolonizimin e trevave shqiptare me element
joshqiptar.
- Në Jugosllavi: Të bëhet agjitacion ndër shqiptarë për dashuri ndaj Shqipërisë;
për forcimin/ngritjen e vetëdijes kombëtare; për forcimin e besimit ndër shqiptarët
për çlirimin e shpejtë; të zhvillohet veprimtari antijugosllave në të gjitha fushat.
- Në Shqipëri: Të veprohet për përhapjen dhe zhvillimin e irridentës shqiptare;
mbështetje për emigrantët; forcimi ushtarak i Shqipërisë; propagandë dhe angazhim
për aleancë me Italinë dhe me Bullgarinë.
Mbështetje morale e materiale për arritjen e këtyre qëllimeve jepnin Shqipëria,
Italia dhe sipas të dhënave të paverifikuara edhe Bullgaria, Rusia Sovjetike dhe
”muratorët e Lirë”.
Në vitet 1930-1933 Komiteti i Kosovës vepronte aktivisht, në bashkëpunim me
figura të tjera drejtuese publike të lëvizjes kosovare dhe me rrymën e quajtur
“irridenta kosovare prozogiste”. Saqë legata italiane në Vjenë në vitin 1934
Komitetin e Kosovës e vlerësonte si “organizata më e shquar e brendshme
revolucionare”.
Nga fillimi i gushtit të vitit 1934 burimet dokumentare jugosllave njoftojnë se
tani më Komiteti i Kosovës ekzistonte jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Jugosllavi.
Si duket tani Komiteti i Kosovës ishte organizuar në dy komitete në Shqipëri e
Jugosllavi, sipas projektit të Mbretit Zogu, të qershorit të vitit 1930. Ndërkaq, gjatë
viteve 1934 – 1936 Mbreti Ahmet Zogu Komitetin e Kosovës e administronte me
anë të instruksioneve që i jepte nëpërmjet të Beqir Rexhës, kapiten i xhandarmerisë
shqiptare, me origjinë nga Kërrnjina e Burimit (Istogut), i cili për momentin
llogaritej si njeriu më i besuar i tij. Figurat kryesore në Komitetin e Kosovës, dhe
mbase ato të cilët përbënin kryesinë e re të tij në periudhën nga viti 1934 e deri në
prill të vitit 1939, ishin: Sali Vuçiterni, ish-ministër i qeverisë së parë mbretërore,
Ismet bej Kryeziu, ish-deputet në parlamentin e Mbretërisë SKS dhe një person i
besueshëm i Oborrit mbretëror shqiptar, dhe Bedri bej Pejani. Në vitin 1936 Bedri
Pejani, lider shumëvjeçar i Komitetit të Kosovës, ndodhej në Shqipëri, përkatësisht
në Tiranë, i cili ishte jo fort i dëshirueshëm për Romën dhe Bullgarinë. Për kohën e
nënshkrimit të Paktit italo-shqiptar (19 mars 1936) pushteti për hir të Italisë e largoi
për një kohë Pejanin nga Tirana dhe e izoloi, do të thotë nuk e arrestoi, në një hotel
në Berat, por nga mesi i qershorit ai sërish u kthye në Tiranë.
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Burimet ushtarake jugosllave që nga janari – prilli i vitit 1936 bëjnë fjalë rreth
përpjekjeve për riorganizimin e Komitetit të Kosovës në Vlorë, me kryetar Sali
Hoxhën Vuçiterrnin, nënkryetar Arilla nga Ohri, Sekretar Jusuf Beshiri, anëtarë:
Abdurrahman Krosi, Rexhep Jella, Hysen bej Selmani, Kadri efendiu nga Gjakova.
Gjithashtu bëhet fjalë dhe për aktivitetin për forcimin e propagandës shqiptare dhe
ndërmarrjen e ndonjë aksioni të kaçakëve në të ashtuquajturën “Serbia e Jugut”.
Mirëpo, përfaqësuesi ushtarak jugosllav në Tiranë, në një raport të tij më 10 maj
1936 mohon kategorikisht se është kryer riorganizimi dhe zgjedhja e anëtarëve të
Kryesisë së Komitetit të Kosovës, por pohon se është e mundur që personat e
përmendur të jenë anëtarë të Komitetit të Kosovës.
Mirëpo, lidhur me këtë, legati bullgar në Shqipëri J. Peev, në një raport të datës
29 nëntor 1936, drejtuar ministrit të jashtëm bullgar, njofton se në qershor të vitit
1936 Sali Hoxha Vuçiterrni ishte zgjedhur kryetar i Komitetit të Kosovës, të cilin e
karakterizon si i besuar i Mbretit Zogu. Është indikative se zgjedhja/emërimi i Sali
Vuçiterrnës ndodhi në kohën e izolimit në Berat të Bedri Pejani. Peevi, Komitetin e
Kosovës e karakterizonte si gjysmëlegal, gjysmëkonspirativ.
Si duket, pas riorganizimit të Komitetit të Kosovës filloi dhe riorganizimi dhe
riaktivizimi i çetave kaçake (guerile). Në shtator të vitit 1936, burimet arkivale
serbe bënin fjalë dhe për formimin e çetave kaçake në Mbretërinë Shqiptare. Një
çetë e tillë prej 25 vetash kaloi kufirin shtetëror shqiptaro-jugosllav dhe bëri një
aksion të armatosur në fshatin Duf të Rekës së Dibrës.
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BESNIK RAMETI

REFORMAT AGRARE DHE KOLONIZUESE NË
SHKUP DHE RRETHINË 1931-1935
Kolonizimi sllav mbi tokat shqiptare filloi pas vitit 1913. Menjëherë pas
ripushtimit të Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare filluan përpjekjet për
shpronësimin e shqiptarëve. Tokat e pjesëmarrësve të lëvizjes kombëtare ishin
preja e parë për kolonët, nëpunësit, ushtarakët, xhandarët dhe çetnikët sllavë.
Për Kosovën, Maqedoninë dhe Sanxhakun, ishte karakteristikë fakti, se
kolonizimi ka qenë i lidhur me reformën agrare të këtyre viseve, duke i dhënë
orientimet themelore.
Mbretëria Serbe-Kroate-Sllovene gjatë sundimit të saj u përpoq të ndërronte
strukturën etnike të popullsisë në trojet shqiptare. Për të arritur këto synime dhe për
t’i justifikuar ato nga pikëpamja formale juridike përpara opinionit të huaj, ajo
nxori edhe legjislacionin agraro-kolonizues. Ai filloi me ligjin e 25 shtatorit të vitit
1919 dhe vazhdoi deri në nxjerrjen e ligjit në vitin 1931, me plotësime e
përmirësime në vitin 1933.
Grushtshteti i 6 janarit të vitit 1929, ishte drejtuar kundër çdo gjëje që ishte
përparimtare e demokratike në Jugosllavi.
Diktatura e 6 janarit e vitit 1929, në Shkup dhe rrethinë rriti edhe më shumë
shpenzimet për mbarëvajtjen e kolonizimit, ku veproi përmes dhunës antishqiptare
të organeve agraro–kolonizuese dhe xhandarmërisë që udhëhiqej nga autoritetet
qeveritare, që mundësonte vendosjen e çdo koloni pa asnjë autorizim dhe plan pa e
pyetur për pronësinë e shqiptarëve.
Shqiptarët, gjatë sundimit mbretëror- jugosllav, jo vetëm që nuk gëzonin të
drejtat më elementare, por ndaj tyre ushtrohej një politikë diskriminuese, e veçantë
në aspektin politikë, ekonomik social dhe kulturor.
Reforma agrare, shpronësimi dhe kolonizimi
Kolonizimi i tokave shqiptare filloi pas vitit 1913. Pas përfundimit të Luftës së
Parë Botërore dhe krijimit të Mbretërisë serbo-kroato-sllovene, e cila u njoh nga
Konferenca e Versajës, program i saj kryesor ishte shpërngulja e shqiptarëve nga
Mali i Zi, Pazari i Ri (Sanxhaku), Kosova dhe Maqedonia e sotme1.
Për Kosovën, Maqedoninë dhe Sanxhakun, ishte karakteristikë fakti, se
kolonizimi ka qënë i lidhur me refeormën agrare të këtyre viseve, respektivisht
kolonizimi i ka paraprirë reformës agrare dhe i ka dhënë orientimet themelore. Si
legjislacion mbi kolonizimin e “viseve jugore” shërbente Dekretligji mbi
1

Marenglen Verli, Reforma agrare kolonizuese në Kosovë 1918-1941, Tiranë 1992, f.21-28.
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kolonizimin e viseve të posa çliruara dhe të bashkuara në Mbretërinë e Serbisë, që
u aprovua më 20 shkurt 1914. Në bazë të këtij dekretligji, u miratua Ligji mbi
kolonizimin e viseve jugore, i caktuar për personin, i cili dëshiron që në këto vise
t’i kolonizojë “elementet e shëndosha nacionale” do të dhurohet nga pushteti
jugosllav2.
Reformat agrare dhe kolonizimi kishin tri faza: Faza e parë fillon nga viti 1918
dhe vazhdon deri në vitin 1921, faza e dytë fillon nga viti 1921 dhe vazhdon deri në
vitin 1934 dhe faza e tret nga viti 1934 deri në vitin 1941 gjatë periudhës midis dy
luftërave botërore. Reformat agrare si mjet i kolonizimit, ku sundimi hegjemonist
serb duke vepruar mbi diskriminimin e shqiptuarve dhe duhej të krijonte kushte të
përshtatshme për ti stimuluar kolonët sllavë3.
Grushtshteti i 6 janarit të vitit 1929, ishte drejtuar kundër çdo gjëje që ishte
përparimtare e demokratike në Jugosllavi. Duke u frikësuar nga këto shtypje
populli fillon të largohet duke u shpërngulë në Turqi dhe vende tjera. Ata
deklaronin nëse mbesin do të humbasin edhe besimin mysliman4.
Ndihma e ofruar kolonëve sllav ishte qëllimi i shpërnguljes së popullatës
shqiptare dhe në to të vendosen popullata serbe. Diktatura e 6 janarit e vitit 1929,
në Shkup dhe rrethinë rriti edhe më shumë shpenzimet për mbarëvajtjen e
kolonizimit, ku veproi përmes dhunës antishqiptare të organeve agraro–kolonizuese
dhe xhandarmërisë që udhëhiqej nga autoritetet qeveritare, që mundësonte
vendosjen r çdo koloni pa asnjë autorizim dhe plan pa e pyetur për pronësinë e
shqiptarëve5.
Në këtë mënyrë, në qoftë se 85-90.000 kolonëve që përfituan tokë në të gjitha
“viset e jugut” do t'u shtoheshin edhe ata, të cilët u vendosën në qytetet pa përfituar
tokë, numri mund të dyfishohej. Në këto treva të shqiptarëve në periudhën midis dy
luftërave botërore janë vendosur rreth 200.000 kolonë të ardhur sllavë 6.
Ardhja e kolonëve serbë nga Dalmacia (Mali i Zi) Hercegovina, Vojvodina e
vise tjera të Mbretërisë Jugosllave, vendosja e tyre në tokat shqiptare, ishte me
pasoja tejet të rënda si në aspektin ekonomik po ashtu edhe në aspektin shpirtëror,
social, politik, nacional, kulturor e tradicional. Shqiptarët, gjatë sundimit
mbretëror- jugosllav, jo që nuk gëzonin të drejtat më elementare, por ndaj tyre
udhëhiqej një politikë diskriminuese, e veçantë në aspektin politikë, ekonomik
social dhe kulturor7.
2

Millutin Folliq, Akcije Studenata Kosova za prava Allbanskog naroda u periodu 19371941, “Kosova”, nr.8, Prishtinë 1979, f. 47
3
Hakif Bajrami, Rrethanat shoqërore dhe politike në Kosovë (1918-1941), Prishtinë 1981,
f.50-55.
4
Hakif Bajrami, Rrethanat shoqërore dhe politike në Kosovë (1918-1941), f. 78
5
Jusuf Buxhovi, Kosova nga konferenca e Londrës deri tek protektorati ndërkombëtar,
Prishtinë 2012, f.179
6
Hajredin Hoxha, Elementet e presionit ekonomik ndaj shqiptarëve në Jugosllavinë e
vjetër, Përparimi, nr. 16, Prishtinë, 1970, f. 322
7
Millutin Folliq, Akcije Studenata Kosova za prava Allbanskog naroda u periodu 19371941, f. 49
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Kolonizimi, ushtrohej drejtpërdrejtë me iniciativën e mbretit Aleksandër, i cili
përmes Nikola Pashiqit dhe sidomos përmes Punisha Raçiqit, i cili, realizonte
qëllimet e veta më të errëta. Në rastet kur shqiptarët kundërshtonin kolonizimin,
apo diç tjetër, menjëherë pasonin Urdhëresat ministrore me pasojat ndëshkuese8.
Në këtë periudhë qarqet sunduese borgjeze shpresonin se me presion politikoekonomik ndaj popullit shqiptar dhe me kolonizimin permanent të vendeve ku
banonte ajo, do të del në krye të ndërroj strukturën nacionale të popullsisë në dem
të popullatës shqiptare, dhe me anë të asimilimit pritnin të bënin denacionalizimin e
popullsisë shqiptare. Ka pasur edhe raste të shpeshta kur kolonistët nuk kishin ku të
vendoseshin, futeshin nëpër shtëpitë e shqiptarëve dhe aty qëndronin deri sa tu
ndërtonin shtëpi. Të gjithë këto janë metoda të përsosura të shovinizmit serbomadh
që ti detyrojnë shqiptarët të lëshojnë shtëpitë e tyre dhe të shpërngulen për në
Turqi. Ky terror ka zgjatur gjatë tërë kohës së sundimit të Mbretërisë Jugosllave.
Gjorgje Krstiq, ideolog i shquar i reformës agrare për Maqedoni dhe Kosovë,
tregon haptazi për esencën nacionaliste dhe shoviniste të reformës agrare dhe
kolonizimit. Ai vë në dukje se sa ka ndihmuar kolonizimi në ndërrimin e strukturës
nacionale të popullsisë në Kosovë dhe Maqedoni. Pra kolonizimi ka shërbyer si
mjet shpërngulje dhe asimilimi9
Konfliktet e hapura ndaj shqiptarëve, krijonin përshtypjen e pasigurisë
personale të kolonëve, antagonizmi i këtillë, në fillim, madje lindi konfliktet e
hapura, kështu që disa nga ardhacakët, kishin braktisur tokën dhe ishin kthyer në
vendlindje.
Politika agrare borgjeze, ka qenë aq më e padrejtë ndaj popullatës autoktone,
pasi pikë synim kishte shkombëtarizimin. Shkurt, politika e këtillë agrare në
Kosovë dhe Maqedoni kishte, kryesisht, dy qëllime themelore, shkombëtarizimin e
popullsisë shqiptare dhe krijimin e hendekut në mes të saj e kolonistëve. Borgjezia
serbomadhe shpresonte se në këtë mënyrë do t’i siguronte pozitat e saj ekonomike,
shoqërore e politike10.
Reformat agrare dhe kolonizuese në Shkup dhe rrethinë 1931-1935
Në rrethin e Shkupit u vendosën 10 koloni, në 12 vendbanime që do të thotë se
rreth 429 familje të vendosura në Shkup dhe rrethinë, gjatë periudhës së fazës së
dytë, një theks i veçantë është të përmendet se 30 familjet e vendosura në
Dushanovë, Shkup nga ministria e Bujqësisë dhe e ujërave morën u ha prej 250.000
dinarësh por kishte koloni që siguronin edhe forma kredia shumë tepër të mëdha që
arinë deri më 100.000 dinarë gjatë periudhës së vitit 1929 kredit u shtuan gjithnjë e
më shumë ku sipas koperativës agrare në varësi të Drejtorisë së Lartë Agrare të
Shkupit për të ndihmuar familjet e kolonëve nga v. 1929-1933 u akordua një fond
prej 52.423.000 dinarësh ndërsa gjatë periudhës së v. 1912-1928 që u dhanë gjatë
8

“Rad”, nr. 64,5. VIII. 1928.
Millovan Obradoviç, Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu 1918-1941, Prishtinë
1981, f. 179
10
Milivoje Erić, Agrarna reforma u Jugosllaviji 1918-1941, Sarajevë 1958, f. 410- 412
9
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kësaj kohe arin shumën 81.880.000 dinarë që do të thotë shuma e përbashkët
134.303.300 dinarë11.
Në vitin 1931 në fshatin Shishovë të Dervenit u vendosën disa kolonë të cilët
kishin marrë tokë nga popullata vendase shqiptare. Po në të njëtën kohë, disa
kolonë serbë u vendosën në Malin e Zi të Shkupit në fshatin Vullkovë dhe
Kuçkovë. Kolonët që u vendosën në rrethinën e Shkupit vinin nga të gjitha viset e
Mbretërisë SKS, nga Serbia, Hercegovina. Ata u vendosën në gjithsej 45
vendbanime, në gjysmën e tyre më parë banonin vetëm familje shqiptare. Pjesa më
e madhe e kolonëve ishte me origjinë serbe. Hercegovinasit përbënin bërthamën e
Dushanovës kurse lagja Lisiça e sipërme pati kolonë nga viset e ndryshme12.
Kolonët e ardhur ishin të liruar prej tatimeve shtetërore, për tre vite, më vonë
për pesë, ndërsa Ligji mbi kolonizimin e viseve jugore, më vitin 1931, e zgjati
këtë afat dhjetë vite, kur ishte fjala për tatimin e drejtpërdrejtë shtetëror,
respektivisht në pesë vite, kur ishte fjala për tatimin e pa varur, për taksat e tjera
lokale13.
Politika e pa drejtë kolonizuese pati pasoja negative si në situatën konkrete,
ashtu edhe në perspektivën e gjatë të bashkëjetesës midis dy popujve. Pasoja
direkte negative e kësaj politike është edhe, se në vitet e para pas luftës i bënë
rezistencë pushtetit fshatra të tëra, kështu që ushtria u detyrua të përdorë edhe
artilerinë14.
Si atëherë “ashtu edhe më vonë, ekzistonte armiqësi e hapur ose e fshehur
midis vendësve dhe kolonëve, respektivisht vendësit i shikonin kolonët si uzurpatorë
të tokës”. Këtë qëndrim do ta shpreh haptazi përfaqësuesi i PKJ-së, për
Maqedoninë, Metodije Shatorllov Sharllo në Kongresin e V-të, në Zagreb, ku
deklaroi “se nuk mund të pranohet teza se kolonët mund të jenë vëllezër me
fshatarët maqedonas, kur dihet se këta u kanë grabitur tokën, pasi gjeneralët,
xhandarët, dhe spiunët nuk janë vëllezër”. Mbi 10.000 familje që kanë përvetësuar
mbi 70.000 ha. tokë”. Këta janë robërues dhe me këta nuk mund të kemi
marrëdhënie të mira. Kush e njeh mirë psikologjinë e kësaj popullate. “Ata do të
luftojnë për hakmarrje ndaj kolonistëve15.
Konfliktet e hapura ndaj shqiptarëve, krijonin përshtypjen e pasigurisë
personale të kolonëve, antagonizmi i këtillë, në fillim, madje lindi konfliktet e
hapyra, kështu që disa nga ardhacakët, kishin braktisur tokën dhe ishin kthyer në
vendlindje. Politika agrare borgjeze, ka qenë aq më e padrejtë ndaj popullatës
autoktone, pasi pikë synim kishte shkombëtarizimin16.
Këto kishin komisionet e veta për të kryer në Dërven funksionimin dhe ndarjen
e tokës për qëllimin e kolonizimit të cilët ishin të ngjashëm si më parë. Drejtoria e
11

Marenglen Verli, Reforma agrare kolonizuese në Kosovë 1918-1941, f. 33-40
Po aty, f. 40-41
13
Millovan Obradoviç, Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu 1918-1941, f. 192-202
14
Millutin Folliq, Akcije Studenata Kosova za prava Allbanskog naroda u periodu 19371941, f. 49
15
Branko Petranović, Momčilo Zečević, Jugoslovenski federalizam - ideje i stvarnost,
Beograd, 1987, f. 616
16
Milivoje Erić, Agrarna reforma u Jugosllaviji 1918-1941, f, 412
12

130

STUDIME ALBANOLOGJIKE 18, 2018

Lartë Agrare e Shkupit do të kujdesej edhe për zbatimin e ligjit të ri ku qëllimi i saj
ishte zgjidhja e çështjeve agrare të pronësisë së tokave që mbeteshin në duar të
buqëve, si dhe të gjitha rastet e diskutueshme që lindnin nga zbatimi i ligjit, ju
kaluan gjykatave agrare17.
Përfundim
Mbretëria serbe-kroate–sllovene dhe më vonë Jugosllavia shqiptarët i trajtuan
si pakicë kombëtare dhe qytetarë të rendit të dytë që nuk gëzonin jo vetëm të drejta
politike por ishin të kufizuar edhe në lirinë dhe të drejtat civile.
Shpronësimi dhe shpërngulja e shqiptarëve nga trojet e tyre ishin plani dhe
programi kryesor i politikës serbomadhe kryesor, të cilin u mundua që ta përligjte
me “reformën agrare”. Idetë e Vaso ÇubrIlloviçit të shpalosura në elaboratin
“Shpërngulja e arnautëve” është “një shenjë në rrugë”, për kryqëzatën antishqiptare
në mes dy luftërave botërore.
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BUKURIJE MUSTAFA

MOTRAT QIRIAZI NË SHËNIMET E TË HUAJVE
Abstrakti
Shekulli XIX, solli një vrull të veprimit e të mendimit politik dhe kulturor te
popujt e Ballkanit, që u reflektua me paraqitjen e zgjimit kombëtar gjithandej. Në
rrethana të këtilla të një prapambetjeje politike, ekonomike e kulturore, u zhvilluan
lëvizjet përparimtare nacionale dhe në këto lëvizje ishin të përfshirë edhe shqiptarët
e asaj kohe.
Revolucioni i vërtetë ishte përfshirja aktive e gruas shqiptare, e cila u rrit në një
forcë nxitëse për përparimin, edukimin dhe arsimimin e shoqërisë, duke e shfaqur
tërë potencialin intelektual në qëllimin e një dëshmie se edhe ata janë pjesë e
përparimit europian. Në këtë drejtim, motrat Qiriazi, të cilat për punën e tyre u
cilësuan si “dy heroina shqiptare”/ “two Albanian heroins”, ishin shembuj që
ndryshuan opinionin e huaj mbi Shqipërinë dhe shqiptarët, ngase për ta Shqipëria
ishte sinonim i një vendi të pazhvilluar në hartën gjeografike të Europës dhe shpesh
përjetohej si vend i prapambetur në një varfëri e mjerim të skajshëm, por që
synonte drejt barazisë politike, kulturore e kombëtare me popujt tjerë duke mos
pranuar asgjë më pak.
“Two Albanian heroines”/ Dy heroina shqiptare, siç i quajti Hester Donaldson,
flet për motrat Sevasti dhe Parashqevi Qiriazi, të cilat u dalluan ndër të parat femra
shqiptare në botën e huaj e që në sytë e tyre i merrnin si jo të zakonshme. Suksesi i
arritur i motrave Qiriazi në kolegjin e Kostandinopojës, ishte, para së gjithash, një
vazhdimësi e një frymëzimi familjar, por edhe i parapërgatitjes në shkollën
amerikane, të cilën e thotë edhe vetë Sevastia: “Shkollën e Misionit Amerikan në
Manastir, shkollë në të cilën u hodhën themelet e arsimit tim.”1
Redaktorja e biografisë së Sevastisë, Hester Donaldson, jep pamjen fizike
tipike të shqiptares, siç e thotë edhe vetë ajo: “Kishte një trup të shkurtër, të
fuqishëm dhe fytyrë zeshkane kureshtare, kokë të madhe dhe hundë shqiponje”. Një
pamje pak më ndryshe kishte motra e saj më e vogël, Parashqevi, e cila ishte:
“sikur motra e saj, e vogël, por më e plotë me trup nga Sevastia, me flokë ngjyrë
arre, sy butësisht kafe, hundë me pjerrësi të butë dhe buzë bojëtrëndafil ”. 2 “Si
vajza jo të zakonshme”, për Hester Donaldson, ishte me interes të theksonte se këto
ishin të fisit të pastër shqiptar, që do të thotë se vinin nga fisi më i lashtë jooriental
1

Sevasti Qiriazi-Dako, “Jeta ime”, Shkup, 2016, 85.
Është përshkrimi i dy motrave Qiriazi, që e kishte rrëfyer Mary Mills Patric e që Hester
Donaldson Jenkins e shfaq në librin e saj “Një ambasador i arsimit në Lindjen e Afërme”/
“An Educational Ambassador to the Near East: the story of Mary Mills Patric and an
American College in the Orient”. Sevasti Qiriazi-Dako, “Jeta ime”, Shkup, 2016.
2
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në Europë, duke përmendur dallimet fetare se në Shqipëri jetonin myslimanë dhe të
krishterë dhe se Qiriazët janë protestantë. 3 Kjo lidhje e përkatësisë kombëtare dhe
e vendit, nuk ka për t’iu shkëputur motrave Qiriazi për gjatë tërë rrugëtimit jetësor.
Pamja e motrave si “një qenie e vogël e ëmbël”, si do ta përshkruanin ata që
nuk e njohin veprën e tyre heroike4, trupshkurtër, shpesh te autoritetet policore e
qeverisëse shkaktonin frikë dhe respekt. Kështu, Sevastia e përshkruan vetë
momentin kur vjen shefi i policisë i shoqëruar me katër policë për të marrë librat
dhe për ta mbyllë shkollën: “Kur u takuan me mua, shefit i ndriti fytyra, pasi, me sa
dukej, mendonte se misioni i tij kishte përfunduar kur pa t’i dilte përpara një grua e
vogël dhe e parëndësishme. Unë qëndrova e patundur mu te pragu i portës me duart
në mesin tim.” 5
Nga ana tjetër, motra Parashqevi, fare nuk ndryshonte nga guximi, që sikur nuk
ua mbushte syrin, administratës gjyqësore, sa që në fund e shpallën “person me
rrezikshmëri të madhe“. 6 Kundër saj u ngritën akuza për kryengritje dhe me këtë
rast ajo ashpër reagoi dhe nuk pranoi, që të paguajë gjobë dhe kur e kuptuan se nuk
mundnin ta bindnin fare: “Më në fund ata e lanë të lirë këtë grua të vogël sfiduese,
duke e lejuar të kthehej në shkollën e saj dhe në klubin saj, por e ruanin dhe e
mbanin në vëzhgim të rreptë si një person me rrezikshmëri të lartë”. 7
Në Konferencën e Paqes në Paris, Parashqevi ishte e vetmja grua delegate mes
shumicës së burrave, e cila nuk kishte si të mos hetohej, me ç’rast një nga të
pranishmit nuk mundi të mos e thotë hapur: “Një komb që është i aftë të lind një
bijë kaq të shquar me siguri që nuk është barbar, siç na pëlqen neve ta quajmë
Shqipërinë”.8 Një pranim i këtillë kur vije nga një “kundërshtar” për përfaqësimin e
denjë të një femre në sferë të diplomacisë, nuk është për t’u anashkaluar, ngase
gjithmonë shikohet lidhja shqiptare dhe Shqipëria. Këto u shikuan si diplomate të
arsimit, por në një mënyrë, zhvillonin një diplomaci të vërtetë, duke folur mbi
Shqipërinë. Në një vizitë në Amerikë, vetë Sevastia e thekson këtë: “Duhet të them
këtu se mua m’u dha mundësia t’u jepja leksione shoqatave të ndryshme të grave
dhe institucioneve të tjera, dhe kështu, ta bëja Shqipërinë e njohur te mikeshat e
mia amerikane,...”9 Diplomacia e saj u dëshmua edhe nga memorandumi dërguar
drejt presidentit të Shteteve të Bashkuara, z. Woodrow Wilson, duke shprehur
shqetësimin e fatit të shqiptarëve e Shqipërisë, si dhe trojeve të tjera shqiptare, të
cilët nuk bashkoheshin vetëm nga principi gjeografik, por edhe etnologjik e që
politika e fuqive të huaja, u bëri padrejtësinë historike në mesin e Ballkanit. 10
3

Po aty.
Po aty.
5
Këtë stoicizëm të Sevastisë e ka regjistruar edhe një gazetar i njohur britanik, Henry N.
Braisford, i cili e ka vizituar Korçën në vitin 1904. Po aty, f. 127.
6
Po aty, f. 153
7
Po aty, f. 153
8
Po aty, 243.
9
Po aty, 148.
10
Është një fakt e argument i fuqishëm, që Sevastia e jep në këtë Memorandum: “Kështu
populli shqiptar kërkon, për hir të qetësisë dhe paqes, që kufijtë që po hartohen të vendosen
sipas të dhënave gjeografike dhe etnografike dhe të zbatohen në mënyrë asnjanëse për të
4
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Këto dy zonja u futën në shoqërinë evropiane, në periudhë kur po zhvilloheshe
revolucioni i vërtetë dhe emrat si zonja Stoun, Edith Durhami etj., ishin mike të
ngushta të tyre. Edith Durhami, gjatë rrugëtimit të saj që kishte bërë nga
Leskoviku, kishte kaluar nga Korça dhe aty kishte takuar Sevasti Qiriazin dhe nga
afër e kishte parë Shkollën e Vashave. Ky takim kishte lënë mbresa te Durhami dhe
në vitin 1918, ajo i shkroi Sevastisë: “Kryesisht nëpërmjet teje dhe miqve tuaj unë
u interesova për fatin e shqiptarëve”. 11
Shikuar nga ky këndvështrim i të huajve, duhet pranuar vlerësimin për veprën
kombëtare që e bëri e tërë familja Qiriazi, në veçanti dy vajzat e kësaj familje, të
cilat thyen traditat dhe mbjellën farën e ndryshimeve në shoqërinë dhe botën
shqiptare, si të femrës myslimane, por edhe të asaj krishtere dhe në pjesën e
historisë iluministe e kombëtare shqiptare, pa dyshim, se duhet vlerësuar lart të
bëmat e motrave Qiriazi.

gjitha palët. Të lihet ose të vendoset territori shqiptar dhe shqiptarët nën një sundim të huaj
do të thotë të shpërndash mikrobet e mosmarrëveshjes dhe telashit në Ballkan. Për këto
arsye kombi shqiptar kërkon kufijtë e tij natyralë, të cilët janë vendosur jo vetëm për arsye
etnografike dhe gjeografike, por dhe prej së drejtës së të qenit të parët banorë të këtij
vendi.” Po aty, 336.
11
Libri shqip dhe veprimtaria protestante, 200 vjet rrugëtim kulturor, Biblioteka Kombëtare
dhe Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante,Tiranë, 2017, 120.
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JOLANDA LILA

KËNDVËSHTRIMET MBIZOTËRUESE PËR
KONCEPTIN STIL
Për të kuptuar përmasat dhe larmishmërinë e stileve të të shkruarit është e
domosdoshme që të qartësohet vetë koncepti stil dhe këndvështrimet që
mbizotërojnë rreth tij.
Nga pikëpamja etimologjike, fjala “stil” (“greqisht “stilos”, latinisht “stilus”)
lidhet me konceptin e një shkopi me majë (lapsi), me të cilin shkruhej në tabelat e
dyllit. Ndërsa më vonë, kjo fjalë u shtri në disa sfera të veprimtarisë jetësore dhe
mori kuptime të larmishme. Studiuesi Michael Ann Holly, thotë se, në fushën e
letërsisë nuk ekziston përdorim më i gjerë dhe më i shpeshtë, sesa fjala “stil”, fjalë
me të cilën herë-herë është abuzuar. Madje, ai argumenton se termi ‘stil’ përdoret
shpesh pa e ditur kuptimin e tij.1 Ky pohim nënkupton jo thjesht përdorimin e gjerë
të kësaj fjale, por edhe larminë e interpretimeve nga koha në kohë dhe nga autori në
autor.
Në interpretimin e përgjithshëm, fjala “stil” ka një domethënie mjaft
universale, sepse i referohet mënyrës në të cilën gjuha është përdorur në një
kontekst të caktuar, nga një person i caktuar, për një qëllim të caktuar, e kështu me
radhë.2
Sipas studiuesve Goeffrey Leech dhe Mick Short, stili është mënyra me të cilën
është folur, shkruar ose performuar diçka. I interpretuar në mënyrë më specifike, ai
i referohet përdorimit të fjalës, strukturave të fjalisë dhe figurave të fjalës. Pra, stili
është konsideruar si njëlloj mënyre e të manifestuarit të personit që flet apo
shkruan, sepse lidhet me përzgjedhjen e repertorit gjuhësor prej tij. Këta dy
studiues argumentojnë më tej se “dallimi ndërmjet asaj që autori ka për të thënë dhe
mënyrës sesi e thotë apo e paraqet atë, nxjerr në pah një prej koncepteve më të
hershme dhe më të qëndrueshme të këtij koncepti: atë të stilit “si një veshje e
mendimit” (përcaktim i bërë nga Bufon).3*
1

Cituar sipas The Concept of Style, Edited by Berel Lang (Tekst i realizuar me kontributin e
disa autorëve), 1987, (botimi i parë 1979), Cornell University Pres, United States of
America.
2
Leech, Goeffrey & Short, Mick, Style in fiction (An introduction to English fictional
prose), “The domain of style”, second edition, 2007 (first edition 1981), Pearson Longman,
Unitet Kingdom, f. 9.
3
* Në këtë pikëpamje, mjetet e stilit mund të katalogohen, në kuptimin që autori t`i
formulojë idetë e tij me ndihmën e modeleve normative mbizotëruese, të cilat i përshtat me
mënyrën e tij të ligjërimit. Stili është pothuajse sinonim me variantin; ai i referohet mënyrës
së të shprehurit, e cila ndryshon duke iu referuar konteksteve të ndryshme. Varianti stilistik
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Ekziston një traditë e gjatë e mendimit kritik, që e kufizon stilin në ato
zgjedhje, të cilat janë bërë në planin e shprehjes dhe jo të përmbajtjes. Pavarësisht
rolit parësor që i jepet aspektit të shprehjes, asnjëherë nuk është mohuar funksioni
përmbajtësor i kombinimeve formale. Kjo pikëpamje mund të quhet dualiste, sepse
ajo mbështetet në qenësinë e dy elementeve: formës dhe përmbajtjes.4* Flaubert
thotë: "forma dhe përmbajtja për mua janë një: si trupi me shpirtin”5.
Ky dualizëm e ka shoqëruar historinë e mendimit kritik, duke mbizotëruar dy
këndvështrime kryesore për stilin: njëri, impresionist (subjektiv) dhe tjetri, gjuhësor
(objektiv). Qasja impresioniste e sheh stilin tërësisht subjektiv, pasi lidhet me
mënyrën e të shprehurit vetjak të autorit, me mënyrën sesi e materializon me fjalë
mendimin e vet dhe këtu përfshihet një listë e gjatë përzgjedhjesh të aksit
paradigmatik dhe sintagmatik: përzgjedhja e mjeteve leksikore, figurat e përdorura,
frazat dhe strukturat sintaksore, ritmi dhe organizimet e vargjeve apo të paragrafëve
(në rastin e prozës). Këto përzgjedhje, krijojnë individualitetin e autorit dhe e bëjnë
të dallueshëm prej autorëve të tjerë, pikërisht për shkak të dendurisë së përdorimit
dhe të cilësisë së shprehjes së tij.
Qasja gjuhësore, e sheh stilin më shumë në mënyrë objektive, duke aplikuar
metodat linguistike për interpretimin e tij. Konkretisht, metoda gjuhësore më e
përdorur në këtë aspekt është ajo stilistikore, e cila i qaset stilit përmes dy planeve
kryesore: tekstual dhe kontekstual.6 Kështu, fuqia komunikuese dhe rëndësia
konotative e elementeve të veçuara gjuhësore dhe strukturës së tekstit në tërësi
shihen objektivisht. Gjuhëtari, John Lyons, thotë se stili nënkupton "ato elemente
dhe tipare të një vepre letrare, të cilat i japin vulën individuale, duke e identifikuar
mund të merret në konsideratë në termat e konteksteve sociolinguistike që prodhojnë
variacion. Për shembull, stilet mund të ndryshojnë duke iu referuar vendit (p.sh. perëndimor
ose lindor), kohës (p.sh. poezi klasike, poezi moderne etj.), individualitetit (p.sh stili i
Shekspirit, stili i Hygoit) dhe modalitetit (i folur, i shkruar, kompleks, poetik, informal etj).
Stili ose varianti stilistik mund të analizohet përmes qasjes gjuhësore, p.sh. elemente
fonologjike, morfologjike, leksikore, sintaksore; qasjes retorike (p.sh. figurat e fjalës);
qasjes semantike dhe qasjes semiotik.
4
* Përcaktimi i stilit si veshje e mendimit, nënkupton se mendimi është diçka e ndarë nga
shprehja; mendimi në këtë vështrim vishet me mjete stilistike. Por ky koncept sot ka marrë
shtrirje mjaft të gjerë, sepse mjetet stilistike nuk janë zbukuruese, por integrale. Kur flasim
për zgjuarsinë, sinqeritetin, shpirtin e iniciativës, vetëbesimin, agresivitetin, objektivitetin e
kështu me radhë, mund të themi se flasim për stilin, por duhet të dimë se stili, tani, nuk
është çështje mjetesh zbukuruese, që vesh një ide, por pjesë e vetë idesë. Dhe vetë ideja
përfshin tonin e njësuar të zërit të poetit, por të larmuar në mënyrë të përshtatshme. Prandaj
kuptimi nuk mund të zëvendësohet me përmbajtjen dhe as forma me strukturën, për shkak
se të dyja këto procese janë akte të organizimit organik të tekstit, që realizohet përmes stilit
individual autorial.
5
Leech, Goeffrey & Short, Mick, Style in fiction (An introduction to English fictional
prose), “The domain of style”, second edition, 2007 (first edition 1981), Pearson Longman,
Unitet Kingdom, f. 9-20.
6
“Style and Stylistics: An overview of Traditional ang Linguistic Approach”, (Grup
autorësh) Galaxy: Internation Multidisplinary Research Journal, Vol II, Issue III, May
2013, fq. 1-11.
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atë si veprën e një autori të caktuar". Ndërsa, përkufizimi i kritikut të letërsisë,
Riffaterre, për stilin është më i qartë, sepse sqaron, në një farë mënyrë, edhe
funksionin e stilistikës, duke u shprehur se: "Mesazhi i transmetuar nga autori në
një vepër është i përhershëm, por procesi i deshifrimit të tij ndryshon, pasi edhe
gjuha është në ndryshueshmëri gjatë rrjedhës së kohës. Stilistika duhet të përfshijë
njëkohësisht atë që ndryshon dhe atë që është e përhershme”.7 Pra, sipas këtij
këndvështrimi, stili duhet parë në një perspektivë më të gjerë, ku të merret parasysh
njëkohshmëria mes të përhershmes dhe të përkohshmes.
Dominatja, si shenjë dalluese e stilit
Një nga tiparet më të rëndësishme që e identifikon stilin e autorit është
koncepti i dominantes, apo i shpeshtësisë së përdorimit. Këtë koncept e ka sqaruar
në mënyrë të detajuar një prej përfaqësuesve më të rëndësishëm të formalizmit rus,
studiuesi Roman Jakobson, i cili dominanten e konsideron si elementin qendror të
veprës artistike: ajo i orienton, i përcakton dhe i shndërron të gjithë përbërësit e
tjerë të strukturës poetike. Është dominantja ajo që i jep veprës veçanësinë dhe
njëherësh, garanton tërësinë e strukturës, duke lidhur formën me përmbajtjen në një
unitet të pandashëm.
Kështu, në poezi konsiderohet si dominant ai element i cili e bën të dallueshëm
varietetin e gjuhës së përdorur, ose e thënë ndryshe, që i jep veçanësinë një lloji të
caktuar të gjuhës, dhe është pikërisht ky element i cili e dominon të gjithë
strukturën; ai është konsituenti i saj i domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm që
dominon mbi elementet e tjera dhe ushtron ndikim të drejtpëredrejtë mbi to.
Mirëpo, vetë vargu nuk është nocion i thjeshtë dhe as nuk përfaqëson një njësi të
paanalizueshme në pjesë përbërëse. Vargu është sistem vlerash; dhe si çdo sistem
tjetër vlerash, ai e posedon hierarkinë e vet të vlerave më të larta dhe më të ulëta,
dhe një vlerë kyçe dominanten, pa të cilën (në kuadër të periudhës së dhënë letrare
dhe të një drejtimi letrar të dhënë) nuk do të mund të pranohej dhe të vlerësohej si
varg.
Tipari specifik i gjuhës në varg dihet se është gjedha prozodike e tij, trajta e
vargut etj. Pra, elementi që i jep veçanësinë modelit poetik, bëhet edhe tipari
dominant i të gjithë strukturës apo prirjes krijuese.8
Gjithashtu, Jakobsoni thekson se elementet dominante të një vepre a të një
autori nuk janë të palëvizshme, por evoluojnë dhe zëvendësohen herë pas here. Nuk
bëhet fjalë aq për zhdukjen e një palë elementesh dhe shfaqjen e elementeve të
tjera, sa për ndryshimet në marrëdhëniet e ndërsjella të elementeve të ndryshme të
sistemit, pra me zëvendësimin e dominantes. Brenda bashkësisë së dhënë të
normave poetike përgjithësisht, e veçanërisht brenda bashkësisë së normave
7

Cituar sipas: “Style and Stylistics: An overview of Traditional ang Linguistic Approach”,
(Grup autorësh) Galaxy: Internation Multidisplinary Research Journal, Vol II, Issue III,
May 2013, fq. 4.
8
Jakobson, Roman, Language in Literature, “The dominant”, Harvard University Press,
Unitet States of America, 1987, fq. 41.
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poetike të vlefshme për një zhanër të caktuar, elementet, që së pari ishin dytësore,
bëhen parësore dhe qenësore. Nga ana tjetër, elementet që së pari ishin dominante
bëhen anësore dhe jo të detyrueshme. (...) Pra, evolucioni poetik konsiston në
zhvendosjet brenda kësaj hierarkie.9
Studiuesi Bloch përfshin në matjen e stilit “probabilitetin kalimtar”, pra,
mundësinë, që një formë X do të pasohet nga një tjetër formë Ypsilon; kjo çel dyert
për një pafundësi kombinimesh të faktorëve stilistikorë, që mund të bëhen pjesë e
përkufizimit të një stili. Sipas kësaj logjike, shpeshtësia e përdorimit të një fjale
mund të rritet, për shembull, nga shpeshtësia e bashkëpërdorimit apo
bashkëvendndodhjes së fjalës. Kjo do të thotë, se krahas shpeshtësisë së përdorimit
të fjalëve të mëvetësishme, duhet të përcaktojmë edhe shpeshtësinë e kombinimit të
tyre. Më tej, ai propozon zgjerimin e opusit studimor kah bashkëvendndodhja
brenda së njëjtës frazë, apo brenda së njëjtës fjali. Ekzistojnë, gjithashtu, shpeshtësi
të kombinuara të një lloji të veçantë, ku dy kategori janë të pranishme në të njëjtën
kohë në një element të vetëm. Shembuj të kategorive të tilla janë foljet njërrokëshe
(kombinimi i kategorisë fonologjke të rrokjes me atë sintaksore të foljes), si dhe
mbiemrat e ngjyrave (kombinimi i kategorisë sintaksore të mbiemrit me atë
semantike të ngjyrës). (...) Në nivel sintaksor, karakteristikat e veçanta, kanë të
ngjarë të kenë një efekt më pak të rëndësishëm sesa karakteristikat në kombinim.
Shpeshtësia e përdorimit të një lloji të veçantë strukture sintaksore (të themi një
klauzolë relative) shpesh është më pak e rëndësishme, sesa fakti që kjo strukturë ka
prirjen të shfaqet në një pozicion të veçantë në fjali (p.sh., në fund, ose në mes).10
Stilistika, shpesh, përdor jo kategori gjuhësore, si të tilla, por kategori të
veçanta stilistike, të cilat rrjedhin, nga abstraksioni dhe kombinimi i kategorive
themelore gjuhësore. Pra, nëse duam një përshkrim sasior të një teksti, që të ketë
një rrjetë të mirë për të kapur detajet gjuhësore, të cilat kontribuojnë në
ndjeshmërinë e lexuesit ndaj ndryshimeve të stilit, lista e tipareve gjuhësore që
duhet të numërojmë, është shumë e gjatë. Sipas studiuesit Block, kërkimin për një
matje tërësisht objektive të stilit duhet ta braktisim në këtë pikë, si dhe në atë për
përcaktimin e shpeshtësisë së përdorimit për gjuhën në tërësi.
Është me interes që të shpërfaqim edhe pikëpamjen skeptike të studiuesve
Leech dhe Short, të cilët mendojnë se studimi i stilit as nuk mund të bazohet
krejtësisht në të dhënat sasiore, as nuk mund të bëjë tërësisht pa to. Ata paraqesin
pesë argumente kundër pikëpamjes, se stili mund të përcaktohet objektivisht në
bazë të shpeshtësisë së përdorimit gjuhësor në një tekst.

9

Jakobson, Roman, Language in Literature, “The dominant”, Harvard University Press,
Unitet States of America, 1987, fq. 43.
10
Leech, Goeffrey & Short, Mick, Style in fiction (An introduction to English fictional
prose), “The problem of ‘measuring’ style”, second edition, 2007 (first edition 1981),
Pearson Longman, Unitet Kingdom, f. 34-37.
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1. Nuk ka asnjë mënyrë tërësisht objektive për të përcaktuar një normë
statistikore: për hir të lehtësisë dhe domosdoshmërisë praktike na duhet të
mbështetemi në përgjithësi tek normat relative.
2. Nuk ka një listë të plotë të tipareve gjuhësore të një teksti; prandaj, duhet të
përzgjedhim karakteristikat që duam të studiojmë: stilin, tekstin dhe shpeshtësinë e
përdorimit.
3. Nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë midis devijimit statistikor dhe
domethënies stilistike: Pra, konsideratat letrare duhet të na udhëzojnë drejt
karakteristikave që duhet të shqyrtojmë.
4. Nuk ka qëndrueshmëri absolute të stilit në një sferë të caktuar, kështu që në
matjen e veçorive të përgjithshme statistikore të teksteve, mund të dështojmë të
kapim variacione të rëndësishme të stilit.
5. Nuk ka asnjë marrëveshje mbi grupin e kategorive përshkruese të nevojshme
për një gjuhë të caktuar, si anglishtja; rrjedhimisht, studiues të ndryshëm, ka të
ngjarë të ndryshojnë në mënyrën sesi i identifikojnë tiparet gjuhësore në një tekst.
11

Këto argumente mund të lënë shteg për diskutim, por nga ana tjetër mbetet
fakt, që pa konfirmim sasior, shkrimet mbi stilin kanë mangësi në prova konkrete.
Kështu pra, edhe pse duhet të jemi të kujdesshëm në kryerjen e analizave të
ndryshme statistikore, ato mbeten pjesë themelore dhe e rëndësishme e përshkrimit
stilistikor.

11

Leech, Goeffrey & Short, Mick, Style in fiction (An introduction to English fictional
prose), “Style markers and the principle of selection”, second edition, 2007 (first edition
1981), Pearson Longman, Unitet Kingdom, f. 56.
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POEZI
Xhevahir SPAHIU
FJALA
I thanë fjalës: tani je e lirë.
Po fjala s’kish fuqi t’u thosh: nuk më duhet.
E ç’më duhet
kur s’u thashë atëherë kur duhej?
Kam mbetur pa krahë,
kam mbetur pa qiell,
jam jetë pa ëndërr,
jam ëndërr pa jetë.
I thanë fjalës: je e lirë.
Vështirë, tha fjala, sa vështirë
të besosh se je e lirë;
pasi ke ngrënë rrokjet e tua,
pasi ke mbetur cung
dhe liria bëhet burg.
I thanë fjalës: liria jeton.
Fjala ua ktheu:
S’jam si Konstandini që pas vdekjes udhëton.
I thanë fjalës: ti je liria.
Për ta kuptuar këtë të duhet fare pak.
Ajo e besoi,
ajo hapi gojën,
po në vend të tingujve
prej saj
doli gjak.
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Bardhyl LONDO
VETEN E VRASIM PËRDITË
Veten e vrasim përditë.
Në tavolina
të pista kafenesh.
Në rrjeshta
të ndytë gazetash.
Në qarqe
prapësish, intrigash.
Vritemi
në një vdekje të ngadaltë.
Dhe, oh, Zot,
s’arrimë ta kuptojmë vetvrasjen tonë.
Vjen pastaj një çast.
Merr revolverin.
Këmbëza
nuk hiqet.
Ke vdekur prej kohësh.
I vdekuri nuk vetvritet.
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Azem SHKRELI
KOHA E KRYMBAVE
Dalin kryezezë, kryeverdhë, nga vullnet i vrimave
Turren terr në sy, myshqeve, mendimeve, muranave
Trup e tërthori u bien trupave të palëndshëm
Sa marrin trok lëngatave, sa kalirojnë ligësive
Lakmojnë krymbas, zbirojnë, gropojnë, krymben
Në kënaqësi të zeza, gëzohen zi, cimbojnë me të zezë
Marshim i jargët i tyre zvarret tryezave, shikimeve
Bien në dy gjunjë, luten të marrë mot i lëmashkët
Hipin shoq me shoq dhe shpallin kremten e krymbave
Shih si lëvrijnë, si i shtyn me gisht të madh koha
Shenjti i Shënkoll, po tallemi apo na mori krymberia?!
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SHEJNAZE AJDINI-MURTEZI

PASQYRË E MËSIMDHËNIES SË GJUHËS
FRËNGE NË SHKOLLAT E MESME SHQIPE NË
MAQEDONI
Në këtë punim jemi përpjekur që nëpërmjet një pasqyre të mësimdhënies së
gjuhës frënge në shkollat e mesme, në paralelet shqipe, prej viteve të pas Luftës së
Dytë Botërore e deri në vitet e 80-ta, të paraqesim vështirësitë me të cilat janë
ballafaquar mësimdhënësit dhe nxënësit shqiptarë gjatë procesit edukativo-arsimor.
Statusi ynë si mësimdhënës në arsim na ka mundësuar të marrim informata më
të sakta për këtë studim si dhe për mënyrën e vlerësimit dhe karakterizimit të
planprogrameve mësimore ana e mësimdhënësve të gjuhës së huaj. Këto
hulumtime i kemi realizuar gjatë viteve 1998-2002.
Faktorët që kanë ndikuar dhe e kanë e bërë të vështirë mësimdhënien, që këtu
nënkuptohet nëpërmjet saj edhe mësimnxënien, e që është qëllimi kryesor i procesit
arsimor, janë të shumtë. Megjithatë ne jemi munduar tˈi paraqesim vetëm disa prej
tyre. Këtu duhet të përmendim mungesën e kushteve materiale-teknike, mungesën e
kuadrit profesional arsimor, përmbajtjen dhe tematikën e doracakëve, zbatimin jo të
duhur të metodave moderrne, që ka ndikuar dukshëm në mospërvetësimin e duhur
të kësaj gjuhe nga ana e nxënësve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë.
I. Periudha prej vitit 1945 deri në vitet e 80-ta
I.1. Gjendja e mësimdhënies së gjuhës frënge dhe përfaqësimi i saj në
komunat e banuara me shqiptarë
Pas Luftës së Dytë Botërore, si në sferat e tjera, ashtu edhe në sferën e arsimit
fillor dhe të mesëm ndihej mungesa e madhe e kuadrove profesionale në lëmenj të
ndryshëm. Mu për këtë arsye, që në vitin 1945, Ministria e Arsimit e Republikës së
Maqedonisë iu qas aplikimit të kurseve pedagogjike, si një formë e përgatitjes së
mësuesve për shkollat fillore. Këto kurse në gjuhën shqipe filluan të veprojnë në
verë të vitit 1945 dhe vazhduan deri në vitin 1953.
Kurset e para pedagogjike u hapën në kuadër të Shkollës Normale “Nikolla
Karev“, në Shkup, për të vazhduar më pastaj në Shkollën Normale “Liria,“ në
Tetovë, e që më vonë përsëri të vazhdojë në Shkup, në “Zef Lush Marku“.
Duke dhënë një pasqyrë të shkurtër të formimit dhe punës së paraleleve shqipe
në disa qytete të Maqedonisë, njëkohësisht do të paraqesim edhe fillimin e mësimit
të gjuhës frënge nga ana e nxënësve shqiptarë.
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1. Shkup
Në vitin shkollor 1947/48 formohet paralelja e parë në gjuhën shqipe me
mësim të rregullt, në Shkollën Normale “Nikolla Karev“, në Shkup, e cila
numëronte njëzet nxënës. Gjatë viteve 1948/49 dhe 1949/1950 pranë kësaj shkolle
u regjistrua edhe nga një paralele në vitin e parë në gjuhën shqipe, për tˈu bërë
kështu tri paralele, me gjithsej 64 nxënës. Në këto paralele, mësimi në lëndë të
ndryshme zhvillohej kryesisht nga arsimtarë shqiptarë, por për mungesë kuadri,
kishte lëndë ku mësimi zhvillohej nga arsimtarë maqedonas, siç ishte rasti me
gjuhën e huaj.1 Si gjuhë e huaj në këto paralele mësohej gjuha ruse.2
Pas themelimit të Shkollës së Parë Normale në gjuhën maqedonase, duke u
mëvetësuar paralelet shqipe pranë Normales së Shkupit, do të hapet shkolla e parë
Normale në gjuhën shqipe në Maqedoni. Pra, Ministria e Arsimit, më 18. 02. 1950,
akti nr. 4433, mori vendim që të themelohet Shkolla Normale Shqiptare me seli në
Tetovë.3 Në fillim, në vitin shkollor 1950/1951, shkolla funksiononte me tri klasë
(I,II, III) dhe kishte katër paralele me gjithsejt 103 nxënës. Meqë kjo shkollë kishte
karakter republikan, këtu qenë përfshirë nxënës nga e gjithë hapësira etnike
shqiptare në Maqedoni, më së shumti ishin nga Dibra, Struga, Manastiri, Resnja,
etj.
Me arsyetimin se Tetova si qytet provincial nuk ishte në gjendje tˈu ofronte
shumë nxënësve sa i përket emancipimit kulturor, më 26.03.1952, Shkolla Normale
“Liria“ u bart nga Tetova në Shkup, e që më vonë do ta ndërrojë emrin në “Zef
Lush Marku“.4
Një rëndësi të posaçme në punën e kësaj shkolle paraqet të mësuarit e gjuhëve
të huaja në përgjithësi dhe i gjuhës së huaj në veçanti. Por, për shkak të mungesës
së teksteve dhe literaturës ndihmëse, mësimdhënësit ballafaqohen me vështirësi.
Kjo gjendje, kuptohet se përmirësohet që në daljen nga shtypi i teksteve të para në
gjuhë të huaj.
Si gjuhë e huaj mësohej ende rusishtja, kurse duke filluar nga viti shkollor
1958/59, në periudhën kur fillon mësimi kabinetik, si gjuhë e huaj fillon të mësohet
gjuha frënge, e cila do të bëhet gjuhë e vetme e huaj në paralelet shqipe deri në
vitin shkollor 1971/72, kur fillohet edhe me mësimin e gjuhës angleze. Këtu duhet
theksuar se deri në vitet e 80-ta, gjuha frënge avanconte në krahasim me gjuhën
angleze, e që më pas të vijojë një rënie e dukshme në disfavor të saj.5
2. Tetovë
Paralelet shqipe të gjimnazit në Tetovë ekzistonin që nga çlirimi i vendit.
1

Monografi e Gjimnazit “Zef Lush Marku“, 1975, Shkup.
Plani mësimor për shkollat normale trevjeçare, Arkivi i shkollës “Zef Lush Marku“,
Shkup.
3
Vërtetim: Nr.15-285005, 25.12. 1973,Shkup (Kuvendi i qytetit të Shkupit, Sektori për
Arsim dhe Kulturë).
4
.Monografi e Gjimnazit “Zef Lush Marku“, 1975, Shkup.
5
Nga Arkivi i Gjimnazit “Zef Lush Marku“, Shkup
2
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Në vitet e para, në këto paralele si gjuhë e huaj mësohej rusishtja, kurse duke
filluar nga vitet e 50-ta filloi të mësohet edhe gjuha frënge. Ajo ishte gjuhë
dominante dhe e vetme deri në vitet e 70-ta, kurse më pastaj me fillimin e mësimit
të gjuhës angleze si gjuhë e parë e huaj, numri i paraleleve që mësonin gjuhën
frënge ishte zvogëluar dukshëm.
3. Gostivar
Në qytetin e Gostivarit, paralelet e para shqipe fillojnë punën edukivearsimore në vitin shkollor 1960/61.
Për sa i përket mësimit të gjuhës së huaj, që në fillim në këto paralele mësohej
gjuha frënge, të cilën e ligjëronin mësimdhënës shqiptarë. Edhe në Gostivar, si
edhe në Tetovë, duke filluar nga vitet e 70-ta fillohet edhe me mësimin e një gjuhe
tjetër të huaj, të gjuhës angleze. Këtu mund të thuhet se deri nga fundi i viteve të
80-ta gjuha frënge mësohej në më shumë paralele, por pas një periudhe jo të gjatë,
hetohet një rënie e dukshme, në favor të gjuhës angleze.6
4. Kërçovë
Për sa u përket paraleleve të mesme në Kërçovë, duhet theksuar se kishte mjaft
vështirësi, mu për shkak të politikës së atëhershme komuniste. Është bërë disa herë
ndërprerja e punës edukativo-arsimore, kështu që shkollarët e mesëm të kësaj
komune kanë qenë të detyruar të vazhdojnë shkollimin në gjimnazin e Gostivarit
dhe shkollat e tjera të Gostivarit.
5. Kumanovë
Gjimnazi i Kumanovës hapet në vitin shkollor 1944/45, por vetëm me paralele
mësim në gjuhën maqedonase.7 Kurse, në vitin shkollor 1959/60, pranë këtij
gjimnazi formohen edhe paralelet pedagogjike të cilat punojnë në kuadër të kësaj
shkolle deri në fund të të njëjtit vit shkollor. Në shtator të vitit 1961, nga këto
paralele formohet shkolla për mësues “Profesor Mijallkoviq,“ me 8 paralele.
Sa i përket paraleleve në gjuhën shqipe, në vitin shkollor 1960/1961, pranë
kësaj shkolle formohet paralelja e parë e cila numëronte 35 nxënës. Kjo shkollë
funksionon deri në vitin shkollor 1963/1964, ku sipas vendimit të Këshillit
Ekzekutiv të RMS, nr. 09-1545/5 nga 25 maj 1964, Shkolla për mësues i
bashkëngjitet Gjimnazit të Kumanovës, me çˈrast puna e saj pushon.8
Që nga hapja e gjimnazit, si gjuhë e huaj mësohej rusishtja, ndërsa sa i përket
paraleleve shqipe, si gjuhë e huaj mësohej vetëm frëngjishtja, që nga viti 1960. Pra,
derisa në paralelet maqedonase përveç gjuhës frënge mësohej edhe rusishtja, në
paralelet shqipe e vetmja gjuhë e huaj ishte frëngjishtja, deri në vitin 1966, kur
edhe fillohet me mësimin e anglishtes. Këtu duhet përmendur se pas një periudhe
shumë të shkurtër, për shkak të mungesës së kuadrit arsimor, kështu që gjuha
6

Nga Arkivi i Gjimnazit të Gostivarit.
Dokument nga Arkivi i Gjimnazit “Goce Dellçev“, Kumanovë
8
Procese nga Arkivi në dosjen e gjimnazit, në Arkivin e Maqedonisë, Sektori në
Kumanovë.
7
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frënge përsëri mbetet gjuhë dominante deri në vitin shkollor 1987/88, atëherë kur
filloi përzierja e paraleleve shqiptare me ato maqedonase, gjë e cila pasoi edhe me
ndërprerjen e plotë të funksionimit të tyre.
Me ndryshimet politike që ndodhën në Republikën e Maqedonisë, me sistemin
shumëpartiak, pas shumë peripecive u bë e mundur rihapja e paraleleve në gjuhën
shqipe në vitin shkollor 1991/92. Në këtë periudhë, fillohet edhe me mësimin e
gjuhës angleze si gjuhë e huaj. Megjithatë, duhet theksuar se në krahasim me
shkollat et tjera të mesme në Maqedoni, në shkollat e mesme në Kumanovë, e
sidomos në gjimnaz, gjuha frënge mësohej në më shumë paralele se ajo angleze.
6. Dibër
Edhe në Dibër, shkolla e parë e mesme është hapur në vitin shkollor 1960/61.
Si gjuhë e huaj që në fillim mësohej gjuha frënge, për të vazhduar si e vetme deri
në vitet e 70-ta., kur fillohet me mësimin e gjuhës angleze. Si edhe në shkollat
tjera, edhe në Dibër pas viteve të 80-ta gjuha frënge mësohet në më pak paralele se
anglishtja, si gjuhë vazhduese.9
7. Strugë
Paralelet e para të mesme në gjuhën shqipe në qytetin e Strugës hapen në vitin
shkollor 1960/61, pranë Gjimnazit “Niko Nestor,“10 ndërsa gjenerata e parë e cila
fillon me mësimin e gjuhës frënge, si gjuhë e huaj, është ajo e vitit shkollor
1963/64. Këtë gjuhë e ligjëronin kryesisht mësimdhënës maqedonas.
Edhe në Strugë, duke filluar nga vitet e 70-ta, përveç gjuhës frënge, mësohet
edhe gjuha angleze. Numri i paraleleve të cilat e mësojnë gjuhën angleze si gjuhë
vazhduese rritet në dëm të gjuhës frënge.
I.2. Kuadri arsimor
Kuadri arsimor i gjuhëve të huaja me vite të tëra ka qenë një problem jo i
vogël, për arsye se në periudhën fillestare të arsimit të mesëm nuk ka pasur kuadro
të mjaftueshëm të kualifikuar. Prandaj, në disa shkolla të mesme, gjuhën e huaj e
kanë ligjëruar mësimdhënës maqedonas, që në të vërtetë kjo ka qenë ndoshta edhe
një arsye më tepër për mosnxënënien e duhur të gjuhës së huaj nga ana e nxënësve
shqiptarë. Megjithatë, në bazë të të dhënave të arkivave të shkollave të mesme si
edhe nga të dhënat e mësimdhënësve në qytetet e Maqedonisë Perëndimore,
ligjërues të gjuhës frënge kanë qenë shumica shqiptarë, e të cilët studimet e tyre i
kishin mbaruar në universitetet e ndryshme të ish- Jugosllavisë.
Nga të dhënat që kemi mundur tˈi sigurojmë në disa qytete të Maqedonisë nga
ish- mësimdhënësit e gjuhës frënge mund tˈi përmendim disa prej tyre:
Në Shkup

9

- Nada Andonovska
- Olivera Jashari – Nasteva
- Ahmet Hajdari

Nga Arkivi i Gjimnazit “Zdravko Çovkovski“, Dibër.
Arkivi i Gjimnazit “Niko Nestor“, Strugë.

10
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Në Tetovë
Në Gostivar
Në Kumanovë
Në Dibër
Në Strugë

- Xhevair Shaqiri
-Enver Agolli
-Qerim Arifi
-Shukri Ameti
-Veli Veliu
-Xhemal Bakiu
-Ahmet Hajdari
-Shefik Kadriu
-Kristina Dimkovska
-Xhavit Piperku
-Sherif Lleshi
-Petar Pulenkov
-Stojna Kotelova

I.3. Tekstet e përdorura deri në vitet e 80-ta
Sa i përket teksteve të gjuhës frënge të përdorura në këtë periudhë, ato ishin
kryesisht të autorëve serbë të përkthyera në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Po
përmendim disa prej tyre:
- “Француска читанка за VIII разред основне школе” (Libër
mësimi i frëngjishtes për klasën e VIII- botimi i IV), Edita Horecki e Zora
Zagoda,
Rilindja, 1962,
Prishtinë.
- “Француски јазик за разред II гимназије” (Gjuha frënge për vitin
e II gjimnaz- botimi i VIII), Emilija Marinoviq, Marinko Bruiq, Prosvetno
dello, 1954, Shkup.
- “Француски јазик за III разред гимназије” (Gjuha frënge për
vitin e III gjimnaz- botimi i III), Milla Maksimoviq, Irena Vujanac,
Prosvetno dello, 1973, Shkup.
- “Француски јазик за IV разред гимназије”, (Gjuha frënge për
vitin e IV gjimnaz- botimi i VII), Milla Maksimoviq, Irena Vujanac,
Prosvetno dello, 1986, Shkup.
I.3.1. Përmbajtja e teksteve
Duhet theksuar se rolin kryesor në aktin e komunikimit e luan përmbajtja,
mesazhi i informatës, meqë ana shkrimore dhe ajo gojore si komponentë formale,
janë pa ndikim, ato vetëm se ndihmojnë zhvillimin e procesit, si faktorë teknikë
formalë, kurse ndikimin ilokutor e shkakton përmbajtja, mesazhi. Andaj, varësisht
nga karakteristikat e intencionalitetit të mesazhit, ndërron edhe intensiteti i
komunikimit, respektivisht qëndrimi i bashkëbiseduesve, ritmi i bisedës, vazhdimi
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apo ndërprerja e saj. Pra, në çdo segmentim logjik të teksteve, qoftë shkrimore,
qoftë gojore, përmbajtja luan rol vendimtar.11
Përmbajtja e mësimit të gjuhës frënge ishte e imponuar me anë të Programit
zyrtar, e institucionit i cili i cakton mësimdhënësit, njëkohësisht duke i propozuar
një detyrë precize duke e pajisur atë me një tekst, e njëkohësisht duke i propozuar
atij edhe metodën. Është me rëndësi të shënohet se Plani dhe Programi zyrtar e
ndryshojnë shumë shpesh përmbajtjen, duke u përpjekur që në Programin e ri të
fusin të dhëna më të reja nga kërkimet psikolinguistike.
Sipas Programit zyrtar të vitit 1960, qëllimet e mësimit të frëngjishtes ishin
këto:
-Nxënësit duhet ta përvetësojnë gjuhën e folur në mënyrë që të mund ta
aplikojnë atë në biseda të përditshme;
-Të jenë në gjendje të përcjellin bashkëbiseduesin i cili flet frëngjisht mbi
temat me interes të përgjithshëm;
-Të përvetësojnë një shqiptim korrekt dhe një intonacion të mirë;
-Tˈi njohin format gramatikore dhe tˈi përdorin në gjuhë të folur;
-Të shprehen me shkrim pa bërë gabime të mëdha ortografike apo gjuhësore;
-Të mund të përkthejnë tekste të vështira me ndihmën e një fjalori;
-Të jenë në gjendje të vazhdojnë të mësuarit e gjuhës frënge individualisht;
-Të njihen në pika të shkurtra me Francën, kulturën dhe popullin e saj.
Por, megjithëse përmbajtja ishte e caktuar nga Programi zyrtar, ajo
ndryshonte shpesh nga arsyeja se asnjëherë nuk ka pasur përputhje absolute të
përmbajtjes së tekstit të propozuar me përmbajtjen e Programit zyrtar. Në të
vërtetë, ishte teksti ai që identifikohej me përmbajtjen e Programit zyrtar. Derisa ky
i fundit rekomandon përvetësimin e një leksiku prej 400 fjalëve, teksti ofron shumë
më tepër.
Për të parë më mirë përmbajtjen e teksteve, do të paraqesim këtu një analizë të
shkurtër të doracakëve të Milla Maksimoviq-it dhe Irena Vujanac-it.
Mund të thuhet se këta doracakë janë hartuar në një mënyrë plotësisht
tradicionale. Për vitin e parë dhe të dytë, ka një zgjedhje të caktuar të teksteve të
përpunuara dhe teksteve letrare, si edhe një listë të fjalëve me titullin “lexique“.
Kurse në doracakët e vitit të tretë dhe të katërt gjendet një pjesë e titulluar: “Un
coup dˈoeil sur la litterature française“, që fillon prej Mesjetës d në shekullin e
XVIII (për vitin e tretë) dhe prej shekullit XIX deri në shekullin XX (për vitin e
katërt).
Secila“dosje“ përmban një tekst i cili vijohet nga pjesa “explcations et
questions“, pastaj në pjesë e titulluar “grammaire“ dhe në fund “exercices“.
Doracaku, në fakt, paraqet aplikimin e një norme, përkatësisht të asaj të
frëngjishtes së shkruar. Pra, rregullat nuk janë të shprehura shumë qartë. Në këtë
rast mësimdhënësi duhej të kishte kujdes që mësimdhënia e tij të ishte në përputhje
të plotë me këtë normë.
11

Thaçi, H., Aspekti tematik në tekstet mësimore të frëngjishtes për shkollat fillore dhe të
mesme në gjuhën serbokroate e shqipe në RSFJ (1945-1974), Disertacion i doktoraturës,
1996, Prishtinë, f. 40, 41.
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Sa i përket pjesës “explications et questions“, ajo shërben për të verifikuar të
kuptuarit dhe për të praktikuar bisedën nga ana e nxënësve, thënë ndryshe, tentohet
që nëpërmjet teksteve letrare të praktikohet dialogu. Pjesa e gramatikës ka të bëjë
me mësimin përmendësh të rregullave, ndërsa leksiku është paraqitur pa ndonjë
zgjedhje dhe pa ndonjë sasi të kufizuar fjalëve. Ushtrimet që gjenden në fund
shërbejnë për të verifikuar rregullat e përvetësuara, në të vërtetë për të vërtetuar
nëse nxënësi i ka kuptuar ato, dhe njëkohësisht pë të vërtetuar nëse ai ka menduar
mirë në lidhje me strukturën e gjuhës.
Nga kjo që u tha më lart, mund të përfundojmë se paraqitja e një vështrimi të
tillë historik mbi letërsinë frënge, vetëm se e ka përforcuar këtë koncept tradicional
të doracëkëve.
I.3.2. Tematika
Njëri ndër faktorët e rëndësishëm për suksesin e nxënësve në procesin e
mësimdhënies së gjuhëve të huaja është edhe kriteri mbi përcaktimin e cilësive
karakteristike të materialeve mësimore, siç janë: tematika, llojllojshmëria,
aktualiteti dhe shkalla e përshtatshmërisë së moshës dhe nivelit të formimit, duke
pasur parasysh gjithnjë interesin e nxënësit, të institucionit dhe të shoqërisë. Kjo
nënkupton qëndrimin e nxënësit ndaj lëndës, mënyrën e zbatimit praktik të procesit
mësimor, aftësinë dhe angazhimin e mësimdhënësit si interpretues (animator) e
realizues të këtij procesi.
Dihet mirë se përmbajtjet mësimore me tematikë cilësore e me interes,
sigurojnë përqendrimin e dëgjuesve në informatat që u ofrohen. Kjo shton
dinamizmin në procesin mësimor, motivon dëgjuesin për të vazhduar dhe
njëkohësisht intensifikon përvetësimin e lëndës, gjë që është edhe qëllimi kryesor i
do procesi të punës për arritjen e rezultateve të synuara.
Në rast se materialet e përfshira në program, gjegjësisht në librin mësimor janë
të natyrës formuese, letrare, estetike dhe nëse në procesin mësimor përdoren forma
të metodës tradicionale – përkthime, interpretime në gjuhën amtare, nxënie të
rregullave gramatikore, nxënësi do të fitojë njohuri solide pasive. Kurse, nëse lënda
është me tematikë tërheqëse e motivuese, aktuale dhe e përshtatshme për
komunikim, sigurisht se nxënësi do të fitojë aftësi komunikative.
Sa i përket përmbajtjeve tematike në librin për mësimin e gjuhës frënge si
gjuhë e huaj, për shkollat e mesme, në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore, si
edhe në çdo vend të ish-Jugosllavisë, ashtu edhe në Maqedoni, ato nuk ishin
plotësisht në harmoni me kërkesat bashkëkohore të shoqërisë. Këto përmbajtje,
zakonisht ishin të ndikuara nga ideologjia bashkëkohëse. Gjithashtu, kujdesi jo
mjaft i madh ndaj mësimdhënies së gjuhës frënge ka sjellë pasoja serioze. Kështu
që në këtë periudhë preferoheshin autorët e tematikës së angazhuar, të cilët në një
mënyrë ndikonin në madhërimin e rendit të ri shoqëror – komunizmit. Kjo mund të
vërehet lehtë edhe në njërin nga doracakët e shumtë të cilët i kemi analizuar, pra në
atë të Darinka Marodiq-it dhe Rashko Dimitrijeviq-it (Libër leximi për klasën e VII
dhe VIII të gjimnazit, përkthyer në gjuhën maqedonase nga Krume Kepeski, 1948).
Siç theksojnë edhe vetë autorët, për hartimin e këtij libri, në lidhje me
zgjedhjen e përmbajtjeve tematike, kanë pasur dy detyra pothuajse të kundërta. E
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para, çfarë të zgjidhet nga tematika e thesarit letrar frëng, e që nga kjo pikëpamje
“do të ketë vlerë të vërtetë, derisa në aspektin ideor do të shprehte më së miri
frymën luftarake liridashëse të popullit frëng“12. Detyra e dytë ishte që ky material,
me vlerë artistike dhe ideore të lartë, të mos jetë gjuhësisht “i vështirë“, duke iu
lënë, në këtë mënyrë, mësimdhënësve zgjedhjen e lirë të teksteve në bazë të
njohurive të nxënësve të tyre.
Jo rastësisht, vetë autorët e fillojnë librin me poezinë La liberté të Paul Eluard,
i cili ishte anëtar i Partisë Komuniste të Francës. Më pastaj ata vazhdojnë me
fragmente nga Romain Rolland, i cili ishte gjithashtu aderues i rrymës marksisteleniniste.
Libri është i ndarë në shtatë kaptina:
I.Tekstovi, 58 njësi, 97 faqe
II.Lektira, 3 njësi, 20 faqe
III.Izvod iz gramatike, 23 faqe
IV.Postanak i razvoj francuskog jazika
V. Postanak reci, 7 faqe
VI.Galicizmi, 13 faqe
VII.Nepravilni glagoli, 9 faqe
Temat e përfshira në këtë libër, të cilat i ofroheshin gjeneratës së re, e cila
jetonte në një sistem tjetër edukativo-arsimor, me shpresa e vizione të tjera, ishin
një hulumtim dhe qasje e një filozofie të re, ku edhe në lëndën e gjuhës së huaj, ana
ideore kishte një rëndësi të dorës së parë.
Kështu pra, siç u cek më sipër, tekstet dhe poezitë që autorët e librit i kishin
zgjedhur, ishin nga shkrimtarë e poetë frëngë, një numër i të cilëve i takonte Partisë
Komuniste të Francës dhe të tjerë që ishin kyçur në mënyrë të drejtpërdrejtë në
rrjedhat politikt të Francës. Pra, përveç Paul Eluard dhe Romain Rolland, për të
cilin, siç thuhet në libër “...viteve të fundit e kishte pranuar marksizëm-leninizmin“,
vazhdohet me Louis Aragon “...anëtar i Partisë Komuniste të Francës“, pastaj me
Henri Barbusse, Jean Richard Bloch e të tjerë, të gjithë këta anëtarë të Partisë
Komuniste.
Një zgjedhje e këtillë, pa dyshim është bërë për të kënaqur disa parime të
formuluara apriori, por ende jo shumë të qarta. Këto paqartësi vihen në pah pas një
konsolidimi shpirtëror nga tmerret e luftës, kur dalin në sipërfaqe kundërthënie të
thella shoqërore, siç ishte Informbyroja, e cila pati ndikim të konsiderueshëm edhe
në sferën e edukimit, pasoja këto që hetohen mjaft mirë në këtë libër.
Në 20 faqet e para vërehet përpjekja e autorëve që nxënësve tˈiu prezantohet
aso materie, e cila do ta trasonte rrugën e re, perspektivën e re të shoqërisë. Pra, sic
u cek edhe më parë, autorët librin e fillojnë me poezinë La liberté, për të vazhduar
më pastaj me fragmente nga veprat e Romain Rolland, me titull Pourquoi jˈécris
dhe Pour qui jˈécris, nëpërmjet të cilave shprehet dëshmia se punëtorëve nuk u
mjafton vetëm liria. Në këtë mënyrë, autorët tregojnë se i kanë kuptuar proceset
12

Marodiq, D., Dimitrijeviq, R., Libër leximi për klasën e VII dhe VIII gjimnaz, 1948,
Parathënie.
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shoqërore që zhvilloheshin në atë kohë. Por megjithatë, përpiluesit e librit
vazhdojnë edhe mëtej me tema të angazhuara nga autorë frëngë, si Une grève, Le
chômage, La solidarité, Vision de lˈavenir, e kështu me radhë.
Në 7 faqet vijuese janë përfshirë katër tema në të cilat flitet për Tolstojin,
Betovenin Gorkin si edhe për popullin rus, që vijohen me 14 tema të tjera zhanresh
të ndryshme, kryesisht nga autorë frëngë me vlera të larta artistike. Prej faqes 54
fillon një cikël temash që kanë për subjekt Revolucionin. Në pjesën e fundit të
kaptinës së parë trajtohen tema meditative, sentimentale, racionale, të përshkruara
me ndjenja përgjegjësie, humanizëm, këshilla, vuajtje fizike e hulumtime
psikologjike.
Kaptina e dytë përfshin 20 faqe me katër njësi tematike, por të cilat nuk janë të
obligueshme. Siç thekson edhe Hamit Thaçi13, mund të thuhet se ekziston
shpërputhje midis vëllimit të lëndës dhe numrit të temave, gjë që i ngushton
mundësitë për shmangien e monotonisë nga mungesa e llojllojshmërisë tematike, e
cila do të mundësonte diversifikimin e ushtrimeve, respektivisht ngritjen e
motivacionit në orët e mësimit dhe në punën me nxënësit më të talentuar.
Përfundimi
Ky punim kishte për qëllim që duke i analizuar rrethanat e mësimdhënies, pra
nëpërmjet vështirësive dhe problemeve me të cilat janë ballafaquar mësimdhënësit
e gjuhës frënge, gjatë punës së tyre edukativo-arsimore, të theksojë rolin e madh që
luajnë kushtet materialo-teknike në rezultatet e nxënies së një gjuhe të huaj. Këtij
qëllimi duhet shtuar edhe një tjetër që ka të bëjë me përmbajtjet e metodave të
përdorura të cilat kanë ndikim të madh në përvetësimin e gjuhës së huaj. Këtu
duhet theksuar se me gjithë punën e vazhdueshme të metodologëve dhe linguistëve
në përpilimin e metodave të reja, konkretisht të autorëve frëngë, suksesi i nxënësve
në përvetësimin e gjuhës frënge lë për të dëshiruar. Mu për këtë arsye, është koha
që mësimdhënësit të kërkojnë përpilimin e metodave të gjuhës frënge si gjuhë e
huaj, të cilat do të marrin parasysh rrethanat socio-kulturore të vendit, por
njëkohësisht tˈi lejojnë nxënësve të dallojnë varietetete e gjuhës frënge në të cilat
ata janë të ekspozuar.

13

Thaçi, H., vepra e cituar, fq. 57.
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BEKIM RAMADANI

LORENC ANTONI, FIGURË E SHQUAR E
ETNOMUZIKOLOGJISË SHQIPTARE
Abstrakt: Në mesin e krijuesve të shumtë, veprat e të cilëve kanë rëndësi të madhe
për studimet albanologjike është edhe Lorenc Antoni (1909, Shkup – 1991,
Prishtinë), një personalitet me vlerësim të merituar, një korife që e mbajmë të gjallë
e të paharruar në kujtesën tonë. Sa më shumë që e shtjellojmë veprën e Lorenc
Antonit arrijmë të kuptojmë se ajo është një gamë muzikore ku gërshetohen çështje
të ndryshme nga bota komplekse e muzikës, me ç’rast bindemi se ky njeri me
kulturë të përgjithshme, ky intelektual i mirëfilltë, ky pedagog, kompozitor,
dirigjent, muzikolog dhe etnomuzikolog i palodhshëm, ka punuar me dashuri të
zjarrtë dhe me këmbëngulësi në zhvillimin e kulturës së përgjithshme dhe të
mirëfilltë muzikore. Misionin e artistit e ka kuptuar përmes angazhimit aktiv në
ngritjen e vetëdijes artistike dhe zhvillimin e realitetit kulturor, duke u munduar që
mbresat, përjetimet dhe vlerat e së kaluarës dhe të tanishmes, të ruhen edhe në të
ardhmen. Vepra e Lorenc Antonit është një pasuri, një pronë që i shërben jo vetëm
atij dhe familjes së tij, por edhe instrumentistit, këngëtarit, korit, orkestrës,
dirigjentit, pedagogut, muzikologut, albanologut, studiuesit të folklorit, çdokujt që
ka interes për identitetin, për veten, ... për etnokulturën shqiptare, për kulturën
muzikore në përgjithësi. Fundja, ndjenja ndaj pronës dhe vlerave të përbashkëta
është një nga cilësitë kryesore të njeriut, andaj për punën e këtij artisti, me theks të
veçantë për krijimtarinë etnomuzikore, do të flasim, me shumë respekt dhe dashuri,
edhe në këtë punim shkencor duke tentuar që ta qartësojmë jo vetëm pozicionin e
tij në kohën në të cilën ka jetuar, por edhe ta vlerësojmë ndikimin që ka lënë pas
vetes.
Arsyetimi
E kaluara e kulturës shqiptare paraqet një tërësi zhvillimesh të gjithanshme në
gjuhë, në art, në letërsi, në shkencë dhe në tërë jetën shpirtërore, një laramani
arritjesh që kanë qenë fryt i manifestimit të ndjenjave, të disponimit, rezultat i
komunikimit të ndërsjellë ndërmjet njerëzve, i pozicionit të tyre ndaj familjes, ndaj
fesë, ndaj natyrës, ndaj kohës, një produkt sjelljesh, besimesh dhe vlerash, një
mozaik njohurish e shprehish, pasqyrim i një forme të të jetuari. Një vlerë shumë e
rëndësishme e kësaj historie komplekse, e traditës së pasur shqiptare, është
padyshim edhe kultura muzikore, një e drejtë e pashkruar, një nevojë, një instinkt,
një pasuri që i ka mbajtur të gjalla ndër vite të gjitha çastet, ngjarjet, vuajtjet,
gëzimet, humbjet, fitoret, fatkeqësitë, dëshirat, përjetimet ... Në mesin e popullit
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kanë lindur dhe kanë vepruar talente të dalluara që i kanë kultivuar këto vlera,
njerëz të aftë e me prirje, artistë të cilët “brumin” e pafund të trashëgimisë
kulturore, atë gurrë të pashterur të pasurisë shpirtërore, e kanë sjellë të përpunuar
në mijëra e qindra mijëra trajtash e llojesh muzikore. Shumë prej tyre janë tretur e
shuar nga zhvillimet e kohës, ca të tjerë nuk njihen sa duhet në masën e gjerë,
ndërkaq vetëm një pjesë e vogël ka arritur që t’i rezistojë “pluhurit” të kohës. Një
personalitet poliedrik i cili u shqua sidomos në fushën e studimeve
etnomuzikologjike është Lorenc Antoni, i cili pat një zjarr të pashuar në gjirin e
vet, një dashuri të pakufishme e nderim të veçantë për vlerat e traditës shqiptare.
Hyrja
Të flasësh sot për rrjedhat e muzikës shqiptare gjatë shekullit XX, në mënyrë të
veçantë për zhvillimet shkencore në fushën e etnomuzikologjisë, e të mos
përmendësh studiuesin Lorenc Antoni, është më shumë se mëkat sepse historisë së
muzikës shqiptare do t’i mungojë emri i një pedagogu, i një organizatori, i një
drejtuesi të një varg iniciativave, aksioneve dhe institucioneve. Cilido që pretendon
të studiojë folklorin muzikor shqiptar e ka të domosdoshme ta konsultojë veprën e
Lorenc Antonit, në të kundërtën, puna e tij do të konsiderohet diletantizëm i
theksuar shkencor. Duke pasur parasysh të vërtetën se rëndësia e aktivitetit kulturor
të një individi, pavarësisht se cilës fushë të kulturës i takon ai, varet sa prej cilësisë
së rezultateve me të cilat është kurorëzuar, aq edhe prej ndikimit pozitiv që ka
ushtruar në një moment të caktuar gjatë zhvillimit të asaj kulture, rezulton që
veprimtaria shkencore, hulumtuese dhe kulturore e Lorenc Antonit është e gjerë
dhe e rëndësishme. Rezultatet e punës shumëvjeçare të Lorenc Antonit,
përfaqësojnë nivel të lartë në fushën e studimeve të folklorit muzikor, jo vetëm në
mjedisin tonë, por edhe në të gjitha hapësirat shqipfolëse, andaj atë e konsiderojmë
të dalluar edhe në mesin e etnomuzikologëve, sikundër janë: Kostandin Trako
(1919-1986), Ramadan Sokoli (1920-2008), Beniamin Kruta (1940-1994), Pirro
Miso (1942-), Ramazan Bogdani (1943-), Spiro Shituni (1951-), Sokol Shupo
(1954-) etj.
Vendlindja
Lorenc Antoni ka lindur me 23 shtator 1909 në Shkup, në një mjedis
shumëkombësh, shumëkonfesional dhe shumëkulturor. Gjatë asaj periudhe, Shkupi
konsiderohej qendër e zhvillimeve shoqërore, politike, ekonomike dhe ushtarake,
qytet me interes të veçantë për Perandorinë Osmane, vend ku nga dita në ditë
lulëzonte tregtia, zejtaria (përpunimi i lëkurave, armëtaria, argjendaria etj.).
“Mallrat dhe kapitalet austro-hungareze, që vinin nga krahu i Shkodrës, dhe ato
anglo-franceze, madje dhe italiane, që vinin nga Selaniku, në konkurrencë midis
tyre për të zotëruar tregjet në Ballkan, ndikuan si një rast i mirë për t’i dhënë hov
zhvillimit ekonomik të Shkupit” (Verli, 2018) që do të reflektohet pashmangshëm
edhe në zhvillimin e infrastrukturës dhe të kulturës në përgjithësi.
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Familja
Familja e tij e cila kryesisht merrej me argjendari është e përmendur edhe për
kontributin e çmuar që ka dhënë në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kulturore.
Muzika në familjen Antoni, “që ishte e përditshme, e përmuajshme, e përvitshme”
(Koci, 2008, f. 80), i ka dhënë Lankut1 fuqinë dhe motivin për jetë. Pra,
frymëzimin më të madh për të gjetur rrugën e drejtë si muzikant i kompletuar e ka
marrë nga prindërit e tij. Nga babai Gjoni që ishte këngëtarë e që luante në
klarinetë e ka përfituar dashurinë dhe interesimin për teorinë muzikore, për
harmoninë, për orkestrimin ... për botën laramane dhe të pakufishme të muzikës,
ndërkaq kureshtjen për tekstet 1 Lanku ishte emri përkëdhelës i vogëlushit Lorenc
Antoni. dhe përmbajtjet e këngëve popullore - nga e ëma Lezja2 . Nga gjyshja
Maria3 (nëna e nënës) ka mësuar “jo vetëm këngë të gjinive të ndryshme, por edhe
shumë përralla, fjalë të urta, kashelasha dhe forma të tjera të krijimtarisë gojore.”
(Antoni, Rrëfimi në vetën e parë - veprimtaria e Lorenc Antonit nga vetë dora e
tij... (vazhdimi i katërt), 1982) Ajo ka qenë një botë në vete, një enciklopedi e
gjallë, një burim i pashterur i folklorit.
Shkollimi
Shkollimin fillor dhe të mesëm i ka ndjekur në Shkup i cili gjatë kësaj
periudhe, falë veprimtarisë së Kishës katolike (që konsiderohej një institucion
shumë mirë i organizuar), ishte qendra e inteligjencës shqiptare, ishte vatër e
diturisë, e kulturës, udhëkryq i ngjarjeve politike. Kisha katolike ka luajtur rolin
kyç në ruajtjen e identitetit, jo vetëm fetar e kulturor, por edhe atij kombëtar. Në
këtë “çerdhe” janë zhvilluar veprimtari jo vetëm fetare, por edhe edukative,
arsimore, shoqërore, politike, kulturore. Lorenc Antoni duke marrë pjesë nëpër këto
aktivitete ka arritur që të pajiset jo vetëm me njohuri të plota e të thella, me përvojë
të pasur e të çmuar, me vetëbesim, me energji krijuese, por edhe me bindjen se të
mësuarit është një proces i përhershëm. Duke qenë i dhënë me mish e me shpirt pas
muzikës, së cilës i nënshtrohej pa kusht, filloi të ndjekë edhe orë private, pa kursyer
as kohën, as paratë, as këpucët.
Veprimtaria dirigjuese
Veprimtaria e parë muzikore me të cilën Lorenc Antoni ka filluar të merret që
nga viti 1927 është dirigjimi. Pra, hapat e parë të dirigjimit i ka bërë me shoqërinë
kulturore të shkollës fillore në gjuhën shqipe të hapur më 1919 në kuadër të Kishës
katolike në Shkup. Punën e dirigjentit e vazhdoi edhe gjatë kohës kur kësaj
shoqërie iu bashkëngjit edhe kori i gjimnazistëve, gjegjësisht kori i përzier. Gjatë
viteve në vazhdim, Lorenci dirigjoi edhe me orkestrën e tamburinëve të shkollës së
mesme teknike në Shkup, si dhe orkestrën e mandolinave të shoqërisë së skautëve,
kurse një kohë të shkurtër edhe me korin e meshkujve të organizatës sindikale. 2
Kështu e thirrnin shkurt nënën e Lorenc Antonit e cila quhej Terezia. 3 Maria ishte
motra e babait të Gonxhe Bojaxhiut (Nënë Terezës). Rrethanat e krijuara me rastin
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e fillimit të Luftës së Dytë Botërore, e detyrojnë familjen Antoni që të shpërngulet
fillimisht në Ferizaj ku udhëhoqi korin e shkollës fillore të këtij qyteti, kurse më
1942, pas një qëndrimi të shkurtër në Prishtinë, shpërngulet në Prizren ku mes
tjerash angazhohet edhe si dirigjent i korit të qytetit. Menjëherë pas përfundimit të
luftës e deri në vitin 1956 udhëhoqi në mënyrë intensive korin e shoqërisë “Agimi”
duke realizuar rreth 420 koncerte nëpër vende të ndryshme të ish-Jugosllavisë. Në
Prizren dy vjet me radhë, gjatë viteve 1948 e 1949, ka udhëhequr edhe me korin
“Budućnost” (në gjuhën serbo-kroate). Nga fundvitet e pesëdhjeta e deri në
fillimvitet e tetëdhjeta punoi si redaktor i muzikës popullore në Radio Prishtinë ku
një kohë bukur të gjatë udhëhoqi edhe korin e këtij institucioni. Në Prishtinë përveç
korit të Radio Prishtinës, ka dirigjuar, për një vit, edhe korin e përzier të ShKA
“Radnički” (në gjuhën serbo-kroate). Çdo paraqitje e tij me ansamblet e kohës ishte
e qëndisur përplot optimizëm, entuziazëm, dashuri, përplot emocion. Punës,
qëndrimit dhe autoritetit të këtij mjeshtëri i bindej jo vetëm kori dhe orkestra, por
edhe publiku... Është me rëndësi të veçantë të ceket se “Lorenc Antoni, gëzonte
autoritet dhe nderim shumë të madh edhe në qarqet ndërkombëtare... Të gjithë e
donin, e nderonin dhe e konsultonin me një respekt të veçantë, kudo që
paraqitej...!” (Krasniqi, 2009)
Veprimtaria pedagogjike
Veprimtaria pedagogjike e Lorenc Antonit është e pasur, e njohur, e çmuar për
mbarë gjeografinë shqiptare dhe zë një vend shumë të rëndësishëm në pasurinë
diturore të arsimit muzikor dhe të organizimit tonë pedagogjik.
Përkundër rrethanave të vështira, mungesës së literaturës, të hapësirave, të
veglave muzikore, të përkrahjes profesionale etj., Lorenc Antoni është përpjekur që
nxënësve t’u ofrojë njohuri në planin teorik e praktik, shkencor e artistik,
tradicional e bashkëkohor, duke trajtuar të gjitha çështje e nevojshme, si: tiparet
themelore dalluese të muzikës tradicionale vokale e instrumentale, mjetet kryesore
shprehëse të saj, stilet muzikore më të spikatura, zhanret muzikore karakteristike,
anët e përbashkëta e të përveçme, si edhe bashkëveprimet midis muzikës gege e
toske, fshatare e qytetare, urat kulturore me muzikën tradicionale ose profesioniste
të popujve fqinj etj.
Një kohë ka punuar në shkollën fillore të Ferizajt, pastaj në gjimnazin e
Prishtinës, kurse më vonë në shkollën e mesme të muzikës në Prizren. Por, nuk
duhet të harrojmë se mësimet dhe këshillat pedagogjike i ka ofruar edhe jashtë
hapësirave formale institucionale, gjithnjë kur ka pasur nevojë, bile edhe atëherë
kur ka punuar si dirigjent koresh e orkestrash, si udhëheqës ansamblesh, si redaktor
muzike, si kompozitor, si bashkëpunëtor profesional, si këshilltar, si hulumtues ...
si qytetar.
Është shumë e rëndësishme për t’u theksuar se gjatë punës pedagogjike të cilën
e ka kryer me shumë përkushtim, profesor Antoni nxënësve ua ka përcjellë me
shumë dashuri të gjitha çështjet teorike, praktike dhe estetike, për rrjedhat e
muzikës në përgjithësi, dhe të asaj shqiptare në veçanti, duke provokuar
ndërgjegjen muzikore të bartësve të saj.
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Veprimtaria krijuese e publicistike
Si krijues, si intelektual, si njeri ‘me një diskurs strategjik në realizimin e
qëllimeve profesionale’, refleksionet shumëdimensionale të tij mund të
përshkruhen edhe si fantazi e parealizuar, ngaqë intelektuali në atë kohë u ndesh
gjithnjë me injorancën dhe injorantët që e rrethonin dhe që në çdo moment e
pengonin në realizimin e qëllimeve fisnike, edhe pse me këtë art të bukur synonte
humanizmin e vërtetë njerëzor. (Koci, 2008, f. 83) Por, fatkeqësisht, “relacioni:
shoqëria – kompozitori – vepra muzikore, ende nuk është aq i drejtë, aq i
mirëkuptimtë.” (Sakač, 1980)
Përveç vështirësive të shumta me të cilat u ndesh gjatë përpjekjeve shumë
fisnike për organizimin e jetës muzikore, ai u ballafaqua edhe me mungesë të
theksuar të literaturës muzikore, me një boshllëk të madh të partiturave korale e
instrumentale (para së gjithash në gjuhën shqipe) që do t’i shërbenin pikërisht vetë
atij gjatë punës me ansamble e formacione të ndryshme muzikore. Përkundër
pengesave të panumërta që hasi, ky krijues erudit arriti që të hedhë në pentagram
me mijëra e mijëra nota duke krijuar 93 vepra muzikore të formave të ndryshme.
Fillet e kompozimit datojnë që nga mosha 17-vjeçare, atëherë kur punonte si
dirigjent i korit në Shkup. “Një kohë të shkurtër pas fillimit të veprimtarisë sime si
dirigjent, më lindi ideja dhe dëshira që të merrem edhe me kompozimin e veprave
muzikore. Dëshirën për realizimin e idesë sime ma ngjalli edhe zëri i bukur i
Gonxhes, që më vonë morri emrin Nëna Tereza, e që ishte këngëtarja më e mirë e
korit në Shkup. Për fatin tim në këtë kohë më ra në dorë edhe libri i vjershave të
Hil Mosit, nga të cilat ajo ‘Në breg të liqenit’ më la përshtypje të thellë. Ajo ishte
pasqyrë e vërtetë e ndjenjave të mia shpirtërore. I entuziazmuar dhe i frymëzuar
prej kësaj poezie, kompozova me të shpejtë muzikën për të, në fillim të janarit të
vitit 1927. Valët e liqenit dhe erën, sidomos, i imitova me anën e tingujve me
sukses. Këtë këngë e kënduan motrat Age dhe Gonxhe Bojaxhiu në Shkup më 25
mars 1928. Ajo u prit shumë mirë prej publikut dhe u përsërit edhe me 8 prill. Ky
sukses më inkurajoi dhe më dha vullnet që të vazhdoj krijimtarinë muzikore“.
(Antoni, Dëshirën për komponim ma ngjalli zëri i bukur i Gonxhe Bojaxhiut, 1984)
“Nga kjo kohë dolën edhe kompozimet e para të Lorenc Antonit, të cilat ishin
këngë vokale. Gjatë kësaj faze fillestare që zgjati deri në themelimin e shoqërisë
‘Agimi’, Antoni kompozoi disa këngë njëzërëshe, të cilat u interpretuan në shfaqjet
e rinisë katolike në Shkup. Ai harmonizoi edhe disa këngë popullore, të cilat i
interpretonin koret në Shkup, pastaj koret në Ferizaj e Prizren gjatë Luftës së Dytë
Botërore, si dhe pjesë instrumentale, nga të cilat përmendet, ‘Andante
mallëngjimi’, për orkestrën e tamburinëve dhe harmonizimi i një vepre të Franz
Nerudës.” (Bejtullahu, 2010, f. 143) Puna e tij krijuese shënon arritje të
rëndësishme posaçërisht gjatë punës me shoqërinë “Agimi” në Prizren.
Në themelin e krijimtarisë së tij qëndrojnë motivet e bukura të gurës së
pashtershme popullore. Vetë Antoni e pranonte se ndërmjet muzikës së begatshme
popullore shqiptare dhe traditës artistike evropiane ekziston një dallim i theksuar,
andaj muzika e përpunuar që mbështetet mbi elementet e klasikes duhet ofruar
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popullit në mënyrë sa më graduale. “Veprat e Lorenc Antonit nuk i përkasin
formave dhe gjinive muzikore të traditës evropiane, por ato dalin nga vetë
përmbajtja e muzikës popullore.” (Berisha, 1989, f. 192) Dy përmbledhjet e para
me këngë korale për kor të përzier “Koret shqiptare”4 (1957) dhe “Jehona të
zemrës”5 (1958) ku përfshihen këngë të krijuara gjatë viteve 1945-1960, paraqesin
një hap shumë të rëndësishëm, sepse janë fryte ku motivet popullore trajtohen në
mënyrë profesioniste. “Kultura muzikore tradicionale dhe profesioniste e një
kombi, populli ose grupi etnik, përbën një faktor të rëndësishëm të ekzistencës së
tij.” (Loli, 2014) 4 Në këtë përmbledhje janë përfshirë 4 kompozime për kor mikst:
“Mirë mbrama”, “Kanga e Rexhës”, “Shkojti çika” dhe “Hajde dalim kah pazari”.
5 Në këtë përmbledhje janë përfshirë 6 kompozime për kor mikst: “Çorapet e
burrit”, “Hasimja trime”, “Lan vasha”, “Na ka dalë nusja e mirë”, “Po vijnë
krushqit maleve”, dhe “Ç’janë këta krushq që vijnë“. Në vitin 1961 u botua suita
korale “Opojania”6 , ndërkaq dhjetë vite më vonë edhe përmbledhja me këngë
korale për kor mikst “Tri këngë nga Opoja”.7 Në opusin krijues të Antonit vend të
rëndësishëm zënë edhe kompozimet për kor të fëmijëve: “Trumcakët e Kosovës”
dhe “Një gaforre defatore”, krijime ku hasen edhe shumë elemente humoristike.
Me Vinçenc Gjinin është bashkautorë i një përmbledhjeje sakrale me titull “Libër
këngësh korale kishtare” që u botua më 1994. Lorenc Antoni shquhet edhe në
sferën e krijimeve vokalo-instrumentale. P.sh. kompozimet: “Nën nji mal” dhe
“Valle e këngë dasme” të interpretuara nga e madhja Nexhmije Pagarusha dhe të
transmetuara gjatë kohë përmes valëve të Radio-Prishtinës lanë gjurmë të
pashlyeshme në kujtesën e shumë adhuruesve të muzikës së përpunuar. Në vitin
1975 është botuar edhe përmbledhja “Pesë vepra muzikore” ku janë përfshirë
veprat instrumentale: “Rapsodia shqiptare nr. 1”, “Malësorja”, “Në Prizrenin e
vjetër”, “Na ka dalë nusja e mirë“ dhe “Valle e këngë dasme”. Të mos harrojmë se
Antoni ka krijuar edhe vepra të tjera për orkestra mandolinash e tamburinësh, por
kur bëhet fjalë për krijimet instrumentale, duhet theksuar se të gjitha mbeten nën
hijen e kompozimit “”Në Prizrenin e vjetër”, për sa i përket nivelit estetik dhe
artistik. Të gjitha veprat e tij janë manifestim i një gjendjeje të caktuar shpirtërore
që rezulton nga vetë jeta e Antonit, një jete përplot ngjarje, përplot kujtime,
zhgënjime, gëzime, përplot risi, përplot aktivitete e mundime, që i sollën autorit
suksese dhe arritje të rëndësishme.
Veprimtaria etnomuzikologjike
Lorenc Antoni qe bindur që në fëmijëri se muzika popullore shqiptare është një
pasuri me vlerë dhe rëndësi të veçantë, një pronë e madhe dhe shumë e larmishme,
si nga përmbajtja ashtu edha nga forma, si nga cilësia ashtu edhe nga gjinia, si nga
ngjyra ashtu edhe nga melodia, si nga metri ashtu edhe nga harmonia, andaj për të
hulumtuar thelbin e saj, të fshehtat dhe të panjohurat, 6 Në këtë suitë përfshihen 5
këngë për kor të përzier: “Sugare”, “Piki molla e kuqe”, “E morën Fatimen”, “Gji
ma paske ballin” dhe “Ka ra dilli”. Këto kompozime janë të lidhura në formë suite,
pra, pjesa përfundimtare e njërit kompozim lidhet me fillimin e kompozimit tjetër.
7 “Ani çilma derën”, “Oj lulija jonë“ dhe “O lum e lum”. i nevojitej guximi, dija
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dhe përkushtimi. 8 Pikërisht, falë vendosmërisë dhe punës së reshtur, studiuesi
Lorenc Antoni arriti të hedhë dritë mbi një fushë pothuajse plotësisht të palëvruar
për shqiptarët deri më atëherë, sepse me pasion dhe përkushtim të pamohueshëm u
vu në kërkim të materialit të larmishëm etnomuzikologjik nga trevat e ndryshme
shqiptare duke grumbulluar, përpunuar, melografuar dhe arkivuar, pasuri të çmuar,
një vlerë kulturore shumë të dobishme për brezat e ardhshëm. Pra, me këtë bard,
me këtë kolos, fillojnë studimet e para në shkencën e etnomuzikologjisë shqiptare.
Në periudhën 1956-1977 ka botuar 7 blej, që titullohen “Folklori muzikor
shqiptar”, ku ka transkriptuar me nota rreth 800 këngë. “Më 1956 botoi
përmbledhjen e parë ku përfshiu 105 këngë popullore nga Shkupi, Ferizaji, Prizreni
dhe Gjakova... Bleni i dytë, i cili u botua më 1961, përfshinte 106 këngë, shumica e
tyre të vjela gjatë ekspeditës hulumtuese në Opojë dhe në krahinën e Ulqinit...
Bleni i tretë (1964), solli 110 këngë, pjesa më e madhe e të cilave ishin vjelë në
Maqedoni (në Shkup, Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Dibër, Strugë, Prespë,
Kumanovë). Bleni i katërt u botua më 1970 dhe solli 112 këngë, të mbledhura gjatë
periudhave të ndryshme, shumica prej tyre nga rrethi i Dardanës. Bleni pasues, ai i
pesti (1972), përmbledh 122 këngë të periudhave dhe viseve të ndryshme shqiptare.
Dy blejt e fundit u botuan më 1974 dhe 1977. Në 122 këngët e vëllimit vijues u
radhitën edhe disa këngë shumëzërëshe, këngë heterofonike e këngë dyzërëshe
(bifonike). Bleni i shtatë solli 93 këngë të viseve të ndryshme me strukturë të
ngjashme me blenin paraprak.” (Bejtullahu, 2010, fv. 138-139) Me notografimin e
këngëve dhe botimin e këtyre blejve, është pamundësuar shtrembërimi,
keqinterpretimi apo zhdukja e një sfere shumë të rëndësishme të pasurisë
shpirtërore të shqiptarëve të ish-Jugosllavisë. Për vlerën e këtyre blejve është
deklaruar edhe etnomuzikologia kroate Dunja Rihtman – Shotriq duke theksuar se
përmes botimeve të përmbledhjeve të z. Antonit “... na është mundësuar që të
njihemi për së afërmi me krijimtarinë muzikore të popullit shqiptar...” (Shotriq,
1972, f. 215)
“Incizimi dhe regjistrimi me magnetofon i një numri të madh të këngëve tona
folklorike dhe transkriptimi i tyre nga Lorenc Antoni, tash e 70-80 vjet më parë,
përveç tjerash, flet për një dëshmi të vlefshme të një tradite vitale e cila edhe
përkundër ndikimeve të jashtme, ndryshimeve dhe modifikimeve, që lidhen edhe
me jetën e përditshme të njeriut tonë, ia doli t’i ruajë format, mënyrat e të kënduarit
tradicional dhe shumë e shumë elemente të tjera karakterizuese dhe 8 Lorenc
Antoni e ka ditur që një etnomuzikolog i mirë duhet të jetë para së gjithash edhe një
dijetar i madh sepse ka kontakte të shumta me shtresa të ndryshme të shoqërisë, me
dialekte, adete, rite, zakone e tabiate të ndryshme. origjinale, si në fshat, ashtu edhe
në traditën muzikore qytetare... Me incizimin dhe regjistrimin e tyre, këngët fituan
edhe përjetësinë, si forma të gjalla, të cilat në çfarëdo rasti, mund të interpretohen
në formën origjinale – ashtu siç janë të transkriptuara nga vetë autori i këtyre
përmbledhjeve. Ato, gjithashtu, mund të shfrytëzohen edhe si materiale në
krijimtarinë kompozuese për vepra të ndryshme të muzikës së ashtuquajtur serioze,
ose edhe si bazë për studime të ndryshme komparative.” (Sheholli, 2011, fv. 11-13)
Në këto përmbledhje përfshihen këngë të llojeve e gjinive të ndryshme, të
formave e stileve të ndryshme, këngë që i përkasin traditës së vjetër dhe asaj të re
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muzikore. Disa këngë përdoren për qëllime argëtuese, ndërkaq disa të tjera për
qëllime rituale, praktike e funksionale, siç shkruan etnomuzikologu i njohur
gjerman Fritz Bose: “Përderisa për ne muzika është art (mjet argëtues), për
shumicën e popujve të botës ajo është shumë më tepër se kaq, pra, ajo është çlirim
magjik ndaj rregullave kozmike, përcjellje e normave etike dhe pjesë e pandashme
e jetës së njeriut.” (Bose, 1975, f. 36)
“Këngët popullore janë tregues të shkallës së zhvillimit mendor dhe pasqyrë e
jetës së tij. Populli në këngë i derdh ndjenjat, në to e përjetëson jetën e tij me
trimëritë dhe bëmat e së kaluarës. Në to gjen ushqim shpirtëror dhe argëtim,
prandaj në pikëllim e gëzim, në dasmë dhe valle, në të korra dhe vjelje rrushi, në të
qëndisur dhe tjerrje, në fushë e në mal, me plotni derdhen këngët si nga ndonjë
gurrë e pasur; prandaj mund të thuhet se populli është një këngëtar i përjetshëm dhe
i madh.” (Miladinov, 2012, f. 15) Nga gjiri i popullit doli edhe Lorenc Antoni,
portreti i të cilit manifeston jo vetëm shqetësimet e popullit të tij, problemet e
kohës, fatin e bashkëkohësve të tij, hidhërimet, vuajtjet, të mirat, gëzimet ... por
edhe thirrjen frymëzuese për lartësimin e ndërgjegjes kulturore të brezave që do të
vijnë, siç thotë piktori i famshëm rus Vasilij Kandinski: “Çdo vepër arti është
fëmijë e kohës së vet dhe, shpeshherë, mëmë e ndjenjave tona”.
Përfundim
Lorenc Antoni punoi tërë jetën për të nxjerrë në dritë vlerat e mirëfillta të
muzikës artistike shqiptare. Ai qe pedagog, etnomuzikolog, kompozitor, dirigjent,
organizator i jetës muzikore, punëtor i palodhshëm në sferën e kulturës muzikore,
studiues i denjë, një njeri që përkonte me nivelin e kërkesave shkencore të kohës,
përkundër kritikave se ka qenë ndjekës i shkollës së Miodrag Vasileviqit, e jo p.sh.
i metodologjisë hulumtuese të stilit të M. Zhivkoviqit, Doris e Erik Shtokmanit,
Cvjetko Rihtmanit etj.9
Si pedagog arriti që në mendjet e nxënësve dhe të studentëve t’i eliminojë
shprehjet e ironisë, të hidhërimit, të mosbesimit dhe të injorancës, duke ua zgjuar
dhe shtuar dashurinë për muzikën, për folklorin, për vlerat e larmishme e të
mirëfillta.
Si organizator i jetës kulturore arriti të bëhet epiqendra e një rrethi aktivistësh
të talentuar, muzikantësh, këngëtarësh e dashamirësh arti.10 (Minci, 2014)
Si themelues i institucioneve kulturore mundësoi që veprimtaritë të cilat
zhvilloheshin aty të arrinin atë nivel sa të bëheshin pjesë integrale dhe faktorë të
pandarë të jetës shpirtërore të njeriut tonë.
Si dirigjent arriti të vë bazat e një pune praktike që për atë kohë dhe për ato
vise ishte e pazhvilluar, për të mos thënë - e panjohur.
Si kompozitor arriti që tiparet dhe veçoritë e muzikës popullore t’i paraqesë në
forma e përmasa më të larta, më të përpunuara, më të përsosura, më artistike “qoftë në këngët korale të harmonizuara, të stilizuara a të përpunuara, qoftë në ato
të kompozuara vokale, vokaleinstrumentale e orkestrale” (Ballata, 1987, f. 68) duke vënë në këtë mënyrë edhe bazat e një nisme të re, të një pune krijuese dhe
shumë fisnike. Si kompozitor arriti gjithashtu që të rrezatojë virtytin e njeriut i cili
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shumë lehtë, shumë bukur dhe shumë spontanisht, gjen dhe vendos forma
bashkëpunimi me të tjerët, duke dëshmuar se aspekti etik është një vlerë pa të cilën
krijuesi, sado i mirëfilltë që të jetë, nuk mund të përfitojë autoritetin e duhur.
Si studiues e ka pasur parasysh gjithmonë se subjektivizmi në shkencë afirmon
paragjykimin, provokon ndjenjën, gjestin dhe mendimin e padëshiruar,
komprometon etikën intelektuale dhe shkencore në përgjithësi, andaj të vërtetën e
vendoste para çdo interesi, duke u përpjekur që denjësisht dhe me kompetencë t’i
hulumtojë vlerat nga tradita jonë e pasur etnokulturore.
Profesor Lorenc Antoni e ka sintetizuar shumë harmonishëm mendimin dhe
veprimin praktik duke arritur të bëhet një humanist i shquar i zhvillimit shkencor
dhe kulturor. Të gjesh, të zbulosh, të deshifrosh, të kuptosh, është një punë titanike,
është lodhje, stërmundim, por është edhe detyrim kur bëhet fjalë për një njeri të
vendosur e me parime të qarta, largpamës e me ideale të larta, siç ishte Lorenc
Antoni.
Ai gjurmoi, mblodhi, shkoqiti, sistemoi dhe arkivoi, materiale të shumta nga
folklori muzikor i shqiptarëve të Maqedonisë, të Malit të Zi, të Serbisë dhe të
Kosovës, duke i shoqëruar edhe me shpjegime të mjaftueshme dhe analiza të
nevojshme formale dhe strukturore.
Në bazë të gjithë kësaj që u parashtrua del përfundimi se Lorenc Antoni është
shtyllë e parrënueshme e kulturës muzikore shqiptare dhe, jo rrallë frymëzim për
qëllime iluministe. Tani kur nëpër mendje më rrotullohet shprehja domethënëse e
kompozitorit dhe dirigjentit të shquar bohemiano-asutriak, Gustav Mahler (18601911) “Tradita nuk është hymnizimi i hirit, por përcjellja e zjarrit” me gojën plot
them që Lorenc Antoni është zjarr i pashuar i traditës etnomuzikore shqiptare, një
flakë nga shkëlqimi i së cilës janë ndritur mendjet e mijëra muziktarëve, studiuesve
dhe dashamirëve të folklorit në përgjithësi.
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FRYMËZIME PROFESIONALE

ERMAL MEHMETI
JETA STAROVA MEHMETI

PËRPUNIMI DHE INTERPRETIMI I TEMAVE TË
VJETRA SHQIPTARE TË GRUPIT
INSTRUMENTAL DUO SKUPI
(i përbërë nga Jeta Starova Mehmeti1 - flautë dhe Ermal Mehmeti2 - violinë)
‘‘Nëse do ta njohësh vërtet shpirtin e një populli, dëgjoja muzikën.’’ Platon.
Me të drejtë thuhet se në mënyrën më besnike shkruhet për jetën (Remi de
Gourmon). Të shkruash mbi veprimtarinë vetjake një aspekt më të gjerë teorik,
historik dhe muzikologjik paraqet sfidë të veçantë por dhe rrezik relativ te mos jesh
komplet.3
1

Jeta Starova Mehmeti, shkollën fillore muzikore e mbaron në Konservatorin e Parisit
‘Francis Poulanc’, në klasën e profesorit dhe flautistit në Operën Franceze profesori
Stephane Limonaire, pastaj mbaron shkollën e mesme muzikore në flaut në klasën e
profesoreshës Beti Stankovska, diplomon në flaut në Konservatorin Francez në flaut në
klasën e një ndër flautistët më të mëdhej botëror, pasardhës i Rampalit dhe professor
eminent në më shumë konservator francez. Jeta magjistron në studime muzikore në
Universitetin ‘’sh. Kiril dhe Metodi’’, nën mentorizmin e flautistit shqiptar ë mirënjohur
Elvis Rudi. Ajo përfundon shkollen verore në SH.B.A. ‘Interlochen’ kun ë veçanti spikatet
dhe fiton bursë për specijalizim të mëtutjeshëm. Merr pjes në seminare dhe masterklasa për
flaut të udhëhequra nga mjeshtër eminent në flaut dhe pedagog si: Lidija Oshavkova , Mihi
Kim , Claud Lefebvre , Benoit Fromager , Emmanuel Pahud, Petar Lukas Graf dhe flautist
të tjerë të njohur botëror.
2
Ermal Mehmeti është një muzikant i gjithanshëm, shkollën fillore dhe të mesme
(muzikore) i mbaron në Shkup, ndërsa Akademinë muzokore e mbaron në Akademinë e
Arteve të Bukura në Tiranë, në klasën e violinistit dhe pedagogut me famë Ibrahim Madhi.
Gjatë studimeve Ermali formon disa xhaz ansamble me të cilat koncertojnë nëpër shumë
qytete nëpër Shqipëri, dhe që nga atëher fillon me komponimin e muzikës për teatër dhe me
përpunimin e muzikës së vjetër shqipëtare . Ermal Mehmeti fiton burse nga qeveria francize
për të specijalizuar në konservatorin francez ‘Alfred Cortot’ në Paris në klasën e
profesoreshës Solange Dessane. Ermal Mehmeti përveç se në mënyrë profesionale merret
me muzikë si violinist në vend dhe jashtë vendit ai aktivisht merret edhe me komponim dhe
orkestrimin e formave të ndy shme të muzikës, duke arritur të zëvëndëson tingullin e kitarës
elektrike me violinë.
3
Këtë punim me një vështrim të pazakontë po përpiqemi veçanërisht dhe bashkarisht, të
dëshmojmë për krijimitarinë tone të përbashkët e derdhur në Duo Skupin tonë.
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Besojmë në të vërtetën e thënë se aty ku përfundon fuqia e fjalëve që ta thuash
në mënyrë sa më të plotë të vërtetën për njeriun dhe botën, për harmoninë vazhdon
muzika.
Të vetëdijshëm se ‘‘materia muzikore’’ është fluide dhe vështirë e
disponueshme, nuk do të mund lehtësisht të reduktohet në një interpretim dhe
shpjegim përshkrues, ne (Ermal Mehmeti2 dhe Jeta Starova Mehmeti3) përpiqemi
në bashkangjitjen për veprimtarinë tonë të ndalohemi në origjinalitetin e qasjes
sonë në përpunimin dhe interpretimin, së pari në motivet klasike nga pasuria e
kompozitorëve evropianë, dhe pastaj në motivet e vjetra shqiptare në interpretimin
e duetit tonë instrumental në violinë dhe flaut. Por deri atje çonte një rrugë e
vështirë në të cilën ka vështirësi të dukshme.
Hulumtimi ynë i pandërprerë dhe zbulimi i mundshëm i harmonisë me
instrumentet tona - violina dhe flauti, të cilëve ua kushtuam vitet më të bukura të
jetës sonë, duke filluar që nga mosha më e re – na solli deri tek rruga ‘t’i
bashkojmë’’ tingujt e instrumenteve tona në kërkim të harmonisë. Rruga ishte e
vështirë dhe e mundimshme, edhe pse ishim të inkurajuar nga studimet tona dhe
specializimet në selinë e shkollave parisienë të violinës dhe flautit.
Ne ishim jetësisht dhe intuitivisht të predispozuar në mënyrë multifunksionale
të hulumtojmë për harmoninë tonë, e cila në mënyrë të veçantë dhe inventive duhej
të merrte reflektim ‘‘në gjenialitetin krijues kompozitoresk të Ermalit’’ (sipas
jetës). Vështirë se mund të shpjegohet me fjalë kërkimi ynë për harmoninë në
mënyrën e jetesës dhe interpretimit tonë, kërkimi për te ishte dhe ngelet kompleks,
kjo i përmban jetët tona dhe familjen tonë të bashkuar.
Në rastin tonë kërkimi për harmoninë tonë, për harmoninë tonë muzikore
përmban edhe një lloj sakrifice, deri në shkallë të mundimit, deri në dorëzim të
plotë të misterit muzikor. Wolfgang Amadeus Mocart kur kompozonte theksonte se
i shënonte vetëm notat që dashurohen, vetëm ashtu ato ngelen së bashku. Sergej
Rahmanjinov theksonte se muzika është e mjaftueshme për një jetë, por vetëm një
jetë nuk është e mjaftueshme për muzikën.
Shkrimtarja franceze Simon de Bovuar është në të drejtë kur ајо thotë se
harmonia nuk është asnjëherë е dhënë paraprakisht dhe ajo duhet gjithmonë të
pushtohet. Ky mendim ndoshta në mënyrën më të mirë e pasqyron situatën tonë si
muzicient profesionistë, dhe si bashkëshortë dhe prindër. Jo rrallë ka raste të çifteve
muzikore, ku shpesh nuk e zbulojnë ‘‘harmoninë e përbashkët’’, për këtë nuk
ekzistojnë formula paraprake.Si në jetën tonë ashtu edhe në profesionin tonë, me
instrumentet tona ne nuk ndalojmë kërkimin për harmoninë dhe paralelisht të
zbulojmë orientime të reja në punën tonë. Pedagogu dhe muzicienti rus Georgi
Sokolov pohonte se ‘‘muzika nuk është zanat por thjesht ajo është jeta, derisa
interpretimi muzikor nuk është punë prej vetëm dhjetë minutash, dhjetë ditë, një
muaj, por është produkt i tërë jetës’’.
Qysh para se të hymë në bashkëshortësi dhe ta fisnikërojmë me fëmijët tanë
(djali Gramoz dhe vajza Dorina), ne kishim rrugëtimet tona muzikore të cilat më
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pas i bashkuam dhe me formacionin tonë profesional Duo Skupi4 : në violinë dhe
flaut.
Ermali ishte muzikant i konfirmuar, në vitin 1995 në Itali ishte fitues i çmimit
kompozimi më i mirë në Itali. Kompozimi ishte i emituar në televizionin kombëtar
RAI UNO që përfaqëson njohje e jashtëzakonshme dhe e rrallë. Ermali gjithashtu
edhe është fitues i çmimeve të festivaleve ‘Teens Fest’ dhe ‘Nota Fest’. Ermali pas
përfundimit të studimeve të tij punësohet në Institutin ‘Marko Cepenkov’ ku dhe
magjistrohet në temën ‘Këndimi polifonik te Shqiptarët në Maqedoni me një
vështirim të veçantë në Prespë’. Me hulumtimin e tij në veçanti në domenin e
këndimit tre zëshë dhe katër zëshë, ai e pasuron me rendimente të reja, në veçanti
nga këndimi në rajonin e Prespës, me çka e pasuron me rendimentin e tij
muzikologjik-shkencor këndimin polifonik i shqiptarëve, e cila shquhet me
origjinalitet autentik dhe futur në listën e UNESKO-s si pasuri e vlefshme e
njerëzimit. (sipas Jetës).
Në ndërkohë Ermal Mehmeti në Universitetin Euro-Ballkan me sukses e mbron
disertacionin për violinistet me famë botërore më temë ‘Teoria e performancave
violinistike të Anne-Sophie Mutter, Vanessa Mae, Midori Goto dhe Hilari Han’
violiniste të të katër anëve të botës. Vetë violinisti i përsosur dhe profesionist, i
shënuar nga shkolla dhe nga klasa e kolosit të muzikës shqiptare, ai me sukses
mbron tezën e tij para muzikologëve dhe kompozitorëve eminentë (prof. dr. Zana
Shuteriqi në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë, dhe prof. dr. Jane
Koxhabashija, kompozitor dhe muzikolog në Universitetin Euro-Ballkan në Shkup
etj.) Ai ia del që të arrijë tek zbulimet për (dis)harmoninë gjinore në arritjet
instrumentale muzikore e violinisteve më të mëdha të ditëve të sotme (sipas Jetës).
Ermal Mehmeti punon si bashkëpunëtor shkencor në Institutin e Trashëgimisë
Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup dhe angazhimi i tij shkencor
është drejt plotësimin e hartës të Folklorit Shqiptar në Maqedoni. Pasioni i tij ngelet
këndimet polifonike origjinale, si këngët dy zëshe në Rajonin e Kërçovës dhe
këndimi tre zësh në Rajonin e Prespës. Në ‘laboratorin e tij muzikor’ nuk ndërpritet
procesi i dallimit të përpunimit muzikor të vlerave muzikore të përhershme të cilat i
karakterizojnë vlerat e vazhdueshme të folklorit shqiptar, duke punuar paralelisht
edhe në zgjerimin e repertorit të motiveve të vjetra shqiptare, të cilat do ta
vazhdojnë rrugën e përpunimit nëpërmjet të Interpretimit të Duo Skupit deri në
qarqet e gjera të publikut tonë muzikor në rajon dhe më gjerë.
Jeta Starova, si flautiste profesionale e përsosur, pjesë e shkollës së Parisit, si
studente besnike i Artos së madh, me një teknikë të fituar precize, me një përshtatje
maksimale të frymëmarrjes, që është krenari e shkollës franceze të Flautit, klasin e
saj do ta konfirmojë me një serë paraqitjesh në Maqedoni dhe në botë: ka marrë
pjesë si soliste me Filarmoninë Maqedonase, Orkestre dhe Orkestrin e Operës dhe
Baletit të Republikës së Maqedonisë, në vitin 2009 merr pjesë në orkestrën e
flauteve më të madhe botërore ‘Internacional Flute Convention’ nën drejtimin
(dirigjimin) e sir. James Galway.

4

www.duoskupi.com
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Ajo fiton vende të para në festivale muzikore dhe gara në Francë, Itali,
Bullgari, Serbi dhe vende të tjera. Roli i saj në Duo Skupi është i paçmueshëm jo
vetëm në perspektivën individuale, por edhe në bashkësinë me violinën. Jeta sot
është profesor inordinar në lëndët instrumentale dhe teorike në Fakultetin
Pedagogjik, dhe është themeluese i studimeve për flaut në Universitetin Shtetëror të
Tetovës (sipas Ermalit). Në fazën e saj të hershme të muzikuarit (që nga mosha më
e vogël në Shkollën Fillore Muzikore në Shkup), që pastaj ta vazhdojë shkollimin e
saj muzikor në Konservatorin e lartpërmendur në Paris. Në paraqitjet e saj të para,
kryesisht e shoqëruar në piano, ajo do të interpretojë vepra për flaut si: George
Bizet (Carmen), Haydn, Piazzola, Telemann, Mendelson, Shopen, Bizet, Camille
Saint-Sans, Antonio Vivaldi, Claud Debussy, Jacques Ibert dhe të tjerë. Edhe
Ermal Mehmeti ka patur një repertor të pasur interpretimesh në instrumentin e tij
siç janë për shembull: Pesë koncertet e Mocartit për violinë dhe orkestër, 24
Kapriçot e Nikolo Paganinit për solo Violinë, Koncerti nga Johanes Brahms për
Violinë dhe Orkestër, Koncert për violinë dhe Orkestër nga Sibeliusi, Koncert për
violinë dhe Orkestër nga Paganini në Re Mazhor, Katër Stinet nga Vivaldi, Sonata
e Mocartit, Betovenit dhe Vivaldit për violinë dhe piano, Sonata e Debussy, Cesar
Franck, Prokofieff, Koncerti nr.1 nga Prokofieff, sonatat dhe partitat nga Johan
Sebastian Bach dhe kompozitor të tjerë siç janë: Bruch, Mendelson, Beriot etj.
Të vetëdijshëm se në literaturën muzikore botërore nuk ka shumë shembuj për
interpretim në duo për violinë dhe flaut, por me dëshirë për ta zgjeruar repertorin
tonë, pas fazës së përpunimit të veprave klasike, të një nga shumë interpretimeve
përpos me muzikën botërore u prezantuam edhe me një përpunim të një vepre të
krijuar mbi motive popullore, nga e cila publiku ngeli i mahnitur. Duke dalluar
këngën e vjetër, publiku në momente këndonte pjesë të veçanta nga interpretimi
muzikor dhe kjo përfaqësonte jo vetëm një ngjarje të veçantë në historinë e duetit
tonë, por shënoi edhe moment të rëndësishëm në orientimin e rëndësishëm të
repertorit tonë në një orientim të rëndësishëm drejt motiveve të vjetra shqiptare në
një stil të ri.
Për krijimin e Duos sonë muzikorë në vitin 2006, mund të thuhet se rol luajti
edhe rastësia. Saktësisht, një ditë morëm ftesë nga Ambasadorja e Republikës së
Francës në Maqedoni, zonja Veronique Bujon-Barre që të mbajmë koncert në
Ambasadë: në violinë, flaut dhe piano me program të përgatitur të veprave
muzikore të kompozitorëve francezë. Në pritje të pianistit, filluam t’i mbajmë
provat vetëm në violinë dhe flaut, që në fund të paraqitemi në duet para publikut të
zgjedhur.
Efekti ishte i suksesshëm në aspektin e dyfishtë: publiku ishte i kënaqur nga
interpretimet, në veçanti ambasadorja Veronique Bujon-Barre, e cila ka një njohje
të madhe muzikore. Më nuk kishte kthim, ne u shndërruam në shoqërues të njëritjetrit, violina për flautin dhe anasjelltas. Kështu lindi në vitin 2006 DUO SKUPI.
Duhej të promovohej dhe të afirmohej një lloj i ri i të muzikuarit – i cili duhej të
bashkojë eksperiencën muzikore të të dyve, si instrumentistë dhe profesionalistë në
violinë dhe flaut, por Ermali si kompozitor dhe orkestrues. Ishte e nevojshme një
kulturë muzikore e veçantë dhe rafinman të mos bihet në kurthet e shpeshta kur
kompozohen këngë mbi temat e vjetra popullore shqiptare, përpunimi i së cilës nuk
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është larg nga improvizimet dhe kiçi, me elemente të shpifura ritmike të cilat nuk
janë karakteristike për popullin shqiptar.
Në vitin 2012 botohet albumi i parë me sukses, me përpunime të këngëve të
vjetra për flaut dhe violinë me emrin DUO SKUPI sikur vetë dueti.
Duhet të pranojmë që kriteret për muzikë në ditët e sotme janë ulur shumë, për
të mos thënë se janë zhdukur fare. Nga njëra anë duhet të jemi të lumtur sepse ky
globalizim ka sjellë njëherësh edhe kushte shumë të mira për punë, duke pasur këtu
parasysh edhe zhvillimin teknologjik që ecën përpara me hapa shumë të shpejtë dhe
pa dyshim lehtëson shumë punën e një krijuesi, por nga ana tjetër e keqja është se
të gjitha këto përparësi kanë sjellë edhe mediokritetet me vete. Nuk është fjala këtu
vetëm në muzikën, por në çdo lëmi, lehtësimi teknologjik ka bërë të mundur që të
gjithë pa konkurrencë të vihemi në një rang listë të njëjtë, pra sot nga ana vizuale
është vështirë të dallosh kush është kush. Nuk është muzikanti ai i vërteti, por
fatmirësisht ka ngelur vetëm një vend që quhet skenë ku kjo gjë mund të
dëshmohet. Që të mos keqkuptohemi, ne e përqafojmë teknologjinë, gjatë gjithë
kohës jemi në hap me të, por gjithmonë duke e bërë atë që të jetë në shërbimin
tonë, e jo e kundërta, ne të bëhemi rob i teknologjisë, siç bëjnë fatkeqësisht këngët
e reja sot, të cilat në fund të fundit edhe ne me kënaqësi i mirëpresim që pastaj të
zhgënjehemi nga të njëjtat. Mendojmë se hapësirë ka pasur dhe gjithmonë do të
ketë për krijimtari, ndërkohë që e kundërta e saj do të venitet dhe zhduket vetvetiu,
pikërisht sikur një proces natyror.
Kanë humbur në tërësi vlerat e këngëve më të reja, edhe kur përpunohen
këngët e vjetra qytetare shqiptare ato përpunohen në një mënyrë shumë kiç, vihen
ca elemente ritmike të shëmtuara që nuk i përkasin popullit shqiptar.
Këngët të cilat përfshihen albumin DUO SKUPI janë:
Ylberi
Këngët e vendit tim
Baresha
Të du moj gocë e vogël
Margjelo
Me lule të Bukura
Burime
Një Lule
Lemza
Kënga e pare “Ylberi” është përpunim i këngës së vjetër shqiptare “Kur e
përcolla Ylberin”. Bëhet fjalë për një këngë e vjetër popullore kurbetçare dhe bën
përshkrimin e një gruaje të përvuajtur e cila detyrohet të përcjellë burrin e saj në
kurbet për shkak të gjendjes së rëndë financiare, dukuri e shpeshtë për fat të keq tek
populli shqiptar.
Kënga e dytë “Këngët e vendit tim” është e kompozuar nga kompozitori
shqiptar i mirënjohur Tish Daija ndërsa e ka kënduar e madhja Vaçe Zela, artiste e
popullit dhe këngëtare me famë të madhe gjatë periudhës së diktaturës komuniste
në Shqipëri. Bëhet fjalë për njërën nga dy këngët me të cilën Vaçe Zela fiton
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çmimin e dytë në festivalin e 19 në RTSH. DUO SKUPI e risjell me një tingull të
ri.
Kënga e tretë është përpunim i këngës më të njohur popullore kosovare, të
cilën e këndon artistja e madhe e popullit shqiptar, këngëtarja Nexhmije Pagarusha.
Këtë vepër e kompozon bashkëshorti i saj Rexho Mulliqi. Baresha është një ndër
kryeveprat të interpretimit të saj, po ashtu dhe hiti i repertorit të DUO SKUPI.
Kënga e gjashtë “Me lule të Bukura” është e kompozuar nga Tish Daija.
“Të du moj gocë e vogël” kënga e katërt dhe “Burime” kënga e shtatë vijnë
nga rajoni i Jugut të Shqipërisë, ndërsa “Margjelo” kënga e pestë e këtij albumi
vjen nga rajoni i Shkodrës, veriu i Shqipërisë, këngë e kompozuar nga Preng
Jakova.
Kënga nr. 7 e titulluar “Burime” është një përpunim i dy këngëve të vjetra të
jugut të Shqipërisë : “A kanë ujë ato burime” dhe “Leskovik fryn një erë”.
Gjithashtu kënga numër 8 “Një Lule është” pa autor, d.m.th. këngë popullore.
Kënga e fundit “Lemza” është e kompozuar nga Agim Krajka dhe e kënduar
nga Vaçe Zela. Është një këngë që karakterizohet me ritmin e saj xhaz, që do të
thotë se që nga koha e komunizmit Shqipëria ka traditë në përdorimin e muzikës
xhaz nëpër muzikën e saj.
Dhe kështu ‘Duo Skupi’’ ynë nga viti 2006 e deri sot në mënyrë të suksesshme
paraqitet në ngjarje kulminante muzikore me domethënie kombëtare dhe
ndërkombëtare (për shembull festivali muzikor i afirmuar në botë Vera e Ohrit),
pastaj në Francë, Itali, Shqipëri, Mali i Zi, Kosovë, Serbi, Bullgari, SHBA.,
Gjermani, Austri, Hungari, Romani etj. ‘Duo Skupi’’ është fitues i çmimit në
Ragusa (Itali) ‘Distinguished Musicians’’ për kualitetet e dëshmuara në garën
muzikore ndërkombëtare. Për pjesëmarrjet e tyre muzikore dhe humanë, ata janë
fitues të Statuetës ‘Nënë Terezë’’ në Maqedoni.
Të inkurajuar të paraqitjeve me vepra të popullarizuara të kompozitorëve
klasikë të cilët kanë kompozuar për violinë dhe flaut (si Astor Piazzola, Johann
Sebastian Bach, Marin Marais, Wolfgang Amadeus Mozart, Anton Dvorzhak, dhe
të tjerë), vepra që kërkonin përkushtim të madh muzikor, harmoni në mes tingujve
të violinës dhe flautit, teknikë të përkryer, punë të palodhshme, ne më në fund
morëm guximin në një nga paraqitjet tona, për herë të parë përkrah kompozimeve
të autorëve klasikë, të paraqitemi me një përpunim të një teme shqiptare, të cilën
publiku e pranoi me mahnitje të madhe.
Me këtë kompozim ishte e shënuar një fazë e re në përparimin e ‘’Duo Skupit’’
dhe njohja e tij brenda dhe jashtë shtetit. Në disa nga koncertet tona të radhës që
kishim pastaj në vend programi ynë bëhej i ‘përzier’’ , duke futur gjithmonë nga
një kompozim të ri, që në fund na solli plotësisht në një album që ishte i tëri i
përbërë nga përpunimet e këngëve shqiptare.
“DUO SKUPI” me koncepcionin e tij origjinal në paraqitje të muzikës klasike
dhe këngë të vjetra popullore të përpunuara me mjeshtri do ta përfaqësojë brenda
dhe jashtë shtetit. Në mes të paraqitjeve të natyrës së tillë është koncerti i parë,
recital në Paris. Interpretuesit do të jenë të prezantuar si muzicientë shqiptarë të
jashtëzakonshëm, të cilët në violinë dhe flaut, pa shoqërimin e zakonshëm të linjës
bas, do të paraqiten si duet muzikorë i rrallë dhe i jashtëzakonshëm, interesante,
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tërheqëse dhe mahnitëse, e paraqitur nga një program si një ‘miks i përsosur’ i
kompozimeve klasike dhe moderne, gjer në interpretim në adaptime të folklorit të
vjetër shqiptar, punë origjinale krijuese e Ermal Mehmetit. Programi i tyre do
përbëhet nga këto krijime:
1.Marin Marais: Folies d’Espagne
2.J.S.Bach: Menuet et badinerie de la suite en si mineur
3.W.A.Mocart: Marche turque
4. A. Dvorzak: Humoresque
5. A.Piazzola: Deux tangos
6. ‘Ylberi’, thèmes albanaises
7. Trois thèmes albanaises
8. ‘Burime’-deux thèmes albanaises
9. ‘Margjelo’- chanson ancienne albanaise
Me ftesë të Festivalit Muzikor prestigjioz të nacioneve i cili mbahet çdo vit në
Romë të Italisë, ‘DUO SKUPI’ në vitin 2010 do të paraqitet me një koncert me
vepra nga muzika klasike si vepra të përpunuara mbi motive shqiptare në
purpunim të Ermal Mehmetit, të cilat do të hasin në prani të shkëlqyeshme tek
publiku dhe kritiku muzikor.
“Mak Sounds” është emërtuar albumi i dytë me radhë i “Duo Skupit”. Duke
ndjekur idenë personale që të merremi me traditën e tingullit të Ballkanit me traditë
dhe diversitet kulturor dhe multietnik, në albumin e ri muzikor orientohemi në
muzikën tradicionale maqedonase duke krijuar njëkohësisht vepër të përcjellë me
respekt dhe shumë dashuri ndaj tjetrit, duke dëshmuar për pakufijshmërinë e
tolerancës ndërnjerëzore në emër të artit muzikor. Jo rastësisht, siç është e theksuar
edhe në kopertinën e albumit muzikor, “krijimet muzikore në të i kushtohen
dashurisë dhe paqes”. Në kritikën muzikore maqedonase, me rastin e botimit të
këtij albumi, Ljupço Jolevski për radion “Europa e Lirë”, thekson se muzikantët
shqiptarë “Jeta dhe Ermali, qysh moti kanë pastruar me paragjykimet dhe me
zgjedhjen e tyre personale kanë vendosur të jenë ndërtues të paqes dhe
bashkëjetesës në plot kuptimin e fjalës.”
Prej aty “Mak Sounds” me nëntë përpunimet e këngëve dhe valleve popullore
maqedonase si: “So maki sum se rodil jas”, “Ne si go prodavaj Koljo Çifligot”,
“Dafino Vino Crveno”, “Jano Mori”, “Kallajxhisko Oro”, sipas Europa e Lirë
përfaqëson “urë e cila ngrihet lart mbi përditshmërinë tonë dhe e cila na bashkon
njërin me tjetrin dhe e cila sipas shkrimtarit maqedonas Petre Andreevski, na e
tregon rrugën se si ecim më tutje.”
Në përpjekjen tonë për t’u marrë me përpunimin e nëntë kompozicioneve të
krijimtarisë popullore maqedonase, absolutisht nuk bëheT fjalë për motive
konjukturne, por për sinqeritetin natyral ndaj tingujve muzikorë, të cilët janë
njëkohësisht popullore dhe universale, të cilët transmetohen në një periudhë tek
tjetra, në veçanti në periudhën e civilizimit, të elektronikës. Ka melodi të cilat
mund të përpunohen dhe e kundërta.
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Ndoshta formalisht mund të përpunohen të gjitha, por nuk mund të tingëllojnë
në mënyrë të dukshme për poetikën muzikore me të cilën u pasurua “Duo Skupi”.
Dhe ky ishte edhe në këtë album muzikor me titullin “Mac Sounds”.
Botimi i albumit muzikor “Mac Sounds”, pas botimit të albumit të
përpunimeve të tingujve muzikorë shqip, të cilat janë pjesë nga mileu ynë e
përbashkët muzikor, shekullor dhe shpirtëror dhe në një kontekst më të gjerë
ballkanik, na motivoi thellë që ta vazhdojmë misionin tonë të vihemi në kërkim të
vlerave regjionale muzikore, të denjë për përpunim në “laboratorin muzikor të Duo
Skupit”.
Përfundim
Në punimin tonë, i cili mund të shërbejë si bazë për monografi, u përpoqëm të
dëshmojmë për përkushtimin tonë muzikor, i cili, siç mund të shihet, i përfshin jetët
tona me arsimimin tonë permanent muzikor duke filluar që nga fëmijëria e hershme
e deri në ditët e sotme, duke theksuar dhe momentin kur vokacionet tona muzikore
bashkohen dhe vazhdojnë në bashkëshortësinë tonë dhe formimi i “Duo Skupit”
tonë, respektivisht dueti instrumental, muzikor në flaut dhe violinë.
Përkushtimi ynë shumëvjeçar në muzikë, disiplina asketike dhe puna e
përditshme mbi krijimtarinë muzikore, pa ndonjë përkrahje të veçantë
institucionale, e vazhdojmë në mjedisin tonë multietnik dhe multikulturor,
shpeshherë edhe vetë si institucion. Ky është rasti i parë në një tekst më të gjerë të
flasim në një punim të përmbledhur për eksperiencën tonë muzikore, arsimin, për
rrugët tona të përbashkëta në muzikë si dhe veprimtarinë e Duo Skupit, për
pranimin e tij brenda dhe jashtë vendit, për vështirësitë tona të shoqëruara në
punën tonë, por edhe për besimin për të vazhduar më tutje.
Duke filluar nga premisa të rëndësishme për muzikën të cilat i kemi të afërta,
por edhe aktiviteti ynë i frytshëm muzikor gjatë pothuajse dy dekadave, dhe zhytjes
sonë gjatë mbarëvajtjes muzikologjike, në veçanti në trashëgiminë muzikore te
Shqiptarët dhe më gjerë, orientimi ynë profesional, Ermali si muzikolog,
kompozitor dhe violinist, Jeta si flautist dhe profesor universitar, sikur pjesëmarrës
pothuajse të rregullt në manifestime muzikore në Maqedoni, në mjediset shqiptare
dhe maqedonase ne sot jemi në gjendje të nxjerrim edhe disa përfundime relevante
nga një karakter etik por dhe estetik për krijimtarinë tonë në ditët e sotme dhe
projektet në të ardhmen.
Në misionin tonë muzikor të përbashkët shumëvjeçar në Maqedoninë
multietnike, nisemi nga premisa universale që muzika jo vetëm që i bën njerëzit të
lumtur, e shprehim besimin tonë në fjalët e filozofit Emanuel Kant që “muzika
është gjuha e kombeve”. Muzikën në ekzistencat tona e kuptojmë si një dhuratë nga
jeta, e cila na inkurajon që ta pranojmë botën në të cilën jetojmë me gjithë
kontradiktat e saj.
Të vetëdijshëm se muzika fillon “aty ku përfundon fuqia e fjalëve” (Vagner),
ne besojmë në fuqinë muzikore e cila do të harmonizojë gjithçka që ekziston.
Muzikën të cilën e duam dhe e kultivojmë, në të cilën besojmë, nuk është vetëm një
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qëllim yni estetik, çështje stili, por ajo është një formë e sinqeritetit të cilën e
pranojmë dhe e kultivojmë.
Për disa, me të drejtë muzika është gjuha e vërtetë e nënvetëdijshmes, gjuhë
universale, gjuhë përtej të mundshmes, por për ne muzika e ka fuqinë t’i tregojmë
ndjenjat e papërkthyeshme, të arrijmë edhe nëpërmjet të asaj rruge deri te e vërteta.
Jemi të vetëdijshëm se muzika nuk “studiohet”, por ajo ndahet dhe një lloj
“prezencë e përbashkët” (Rene Shar). Në jetët tona, fuqishëm e kemi ndier që
muzika na është dhënë që të jemi të lumtur, në frymën e thënies “kush e do
muzikën nuk mund të jetë përgjithmonë i palumtur” (Franc Schubert).
Në eksperiencën tonë muzikore dhe në hulumtimin tonë të deritanishëm, u
pasuruam me të dhënën që muzika është pafundësisht e madhe, më e pasur dhe më
domethënëse nga shoqëria jonë. Të vetëdijshëm se rajoni në të cilin krijojmë dhe
jetojmë në Gadishullin Ballkanik, gjatë shekujve ka qenë viktimë e invazioneve
dhe okupimeve shumëshekullore nga perandori të ndryshme, gërshetimi i
civilizimeve, religjioneve, luftërave, dhe shpërnguljeve dhe kufijve, përplasje
etnike dhe fetare, ne u përcaktuam në misionin tonë të përbashkët të vihemi në
kërkim nëpër rrugët e tolerancës, ndërfetare dhe ndëretnike të popujve ballkanikë.
Por ne nuk kemi “armë” tjetër përpos kërkimit për tingujt magjikë të cilët e
zbulojnë harmoninë dhe balansin, paqen edhe qetësinë.
A thua “muzika nuk është formë e miqësisë sublime?” (Erik Orsena, shkrimtar
francez). Në misionin tonë muzikor, si pedagog dhe punonjës shkencor, e kemi
pasur të qartë se muzika nuk është “profesion”, por thjesht thënë ajo është vetë jeta.
“Edhe vetë interpretimi muzikor mund të jetë punë e dhjetë minutave, e dhjetë
orëve, e dhjetë ditëve ose një muaji, por vetë muzika është vepër e një jete” (Georgi
Sokolov).
Me të drejtë është e thënë se: kur e zbulojmë muzikën, e zbulojmë vetveten.
Kjo është edhe motoja jonë muzikore. Ne në veçanti i besojmë çelësit muzikor se
si të shformohen nacionalizmi, racizmi, intoleranca ndaj tjetrit, paragjykimet, me
tingujt të ndryshëm muzikorë të cilët tërhiqen dhe krijojnë harmoni të
domosdoshme. Vetëm një muzikë të tillë e cila çliron dhe shpëton, i besojmë dhe e
krijojmë.
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JETON DOKO

NDËRPRERJA E SHPËRNGULJES SË
SHQIPTARËVE NGA REPUBLIKA SOCIALISTE
E MAQEDONISË DHE DISKUTIMET PËR
SHPËRNGULJET ME PRESION NË MAQEDONI
1966
Më 16 qershor 1966 Komiteti Ekzekutiv i KQ të LKJ-së ka sjellë vendim për
formimin e Komisionit për shqyrtimin e deformimeve në sigurimin shtetëror të
Jugosllavisë. Për kryetar është zgjedhur Kërste Cërvenkovski, ndërsa për anëtarë
janë zgjedhur Mika Tripallo, Gjuro Pucar – Stari, Bllazho Jovanoviq, Dobrivoje
Radosavljeviq – Bobi dhe France Popiti.5
Në raport është theksuar se sigurimi shtetëror i Jugosllavisë ka qenë i involvuar
në jetën politike shtetërore të Jugosllavisë, sa që është shkuar deri aty ku janë vënë
mjete përgjimi në rezidencën e presidentit të Jugosllavisë, Mareshal Josip Broz
Tito.
Komiteti Ekzekutiv i KQ të Maqedonisë më 23 qershor 1966 do ta mbajë
mbledhjen e 29 në të cilën Kërste Cërvenkovski do të raportojë mbi dy mbledhjet e
Këshillit Ekzekutiv të Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë.6
Duke marrë pjesë aktive në diskutim, anëtari i KQ të LKJ-së Qemal Sejfulla do
të deklarojë: “Kur kemi diskutuar nëpër kuluare gjithmonë është diskutuar dhe
deklaruar se UDB-ja qëndron 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 udhëheq UDBA”. Mito Haxhi Vasilev Jasmin do të ndërpresë
diskutimin e tij me fjalët: ”Aty pak e teprove”. Qemal Sejfulla vazhdon me
diskutimin e tij: ”Unë nuk mendoj ta teproj për atë që e deklarova. Ja shembull:
Komisionin për pakica në Këshillin Qendror të LSPPM-së e udhëheq Gjoko
Mitrovski, i cili kur punonte në UDB, punonte për problemet e njëjta. Nuk e di sa
është kjo zgjedhje e mirë.”7
Ndaj diskutimit të tij kanë reaguar ashpër disa pjesëmarrës të ardhshëm në
diskutim. Boshko Stankovski do të deklarojë se situata nuk është e tillë siç e
paraqet Qemal Sejfulla. Prej deklaratave të tilla për Gjoko Mitrovskin, ai nuk do të
5

Zoran Sekuliq, Pad i čutnja Aleksandra Rankoviqa, Beograd, 1989, faqe 389-390.
Sllavko Millosavlevski, “Istočna Evropa pomegu egalitarizmot i demokratijata” , Shkup,
1993 faqe 91; Millosh Mishoviq, “Ko je tražio Republiku Kosovo (1945-1985),” Beograd,
1987, faqe 73.
7
DARM Proces verbal prej mbledhjes 29 te Komitetit Ekzekutiv të KQ të LKM prej
23.06.1966 1.427.150.6/130-176.
6
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pajtohet aspak. Në vazhdim do të deklarojë se në diskutime duhet të jemi më të
kujdesshëm në konstatimet e tilla.8
Mito Haxhi Vasilev Jasmin në një pjesë të diskutimit të tij do të ndalet në
diskutimin e Qemalit rreth kombësive dhe ai diskutimin e tij do ta konsiderojë si
emocional dhe se sipas mendimit të tij, kombësitë nuk kanë qenë nën kontroll më të
fortë se sa maqedonasit. Ai ka thënë se çështja duhet të shihet pak më gjerësisht
prej aspektit të nacionalizmit maqedonas. Sipas tij, mendimi i Qemalit është i
rrezikshëm sepse rrjedh prej kuadrit që ka funksione jashtëzakonisht të larta në
Komitetin Qendror.9
Vidoje Smilevski – Bato do të diskutojë në atë mënyrë se UDBA ka qenë e
përqendruar më shumë te kombësitë, nuk është i vërtetë dhe real dhe problemi
duhet të shihet te nacionalizmi shqiptar dhe te kuadrot maqedonase që punojnë në
UDB.10
Lupço Arsovi do të nënvizojë se problemi duhet shikuar në aspektin e
nacionalizmit maqedonas dhe manifestimet nacionaliste te kuadrot maqedonase.11
Kërste Cërvenkovski ka replikuar se diskutimin e Qemalit e konsideron si një
impresion të tij të improvizuar. Ai nuk e ka mohuar praktikën e tillë, por
përkundrazi e ka parandier. Ai ka qenë i mendimit se dukuria e këtillë merr
karakter tjetër kur aksionet e këtilla janë të drejtuara ndaj shqiptarëve, në fund ta
theksuar se problemet e tilla duhet të eliminohen në aksionin e mëtejshëm politik.12
Hixhet Ramadani ka diskutuar në cilësinë e anëtarit të KQ të Maqedonisë dhe
nuk do të pajtohet me mendimin e Qemal Sejfullas dhe ka nënvizuar se ajo praktikë
nuk duhet shikuar në dukuri të izoluara. Ai në fund të diskutimin ka deklaruar se
vetë sigurimi shtetëror kur ka pasur eksese nacionaliste ka pasur interesim për
pastrim të problemeve në rrugë normale. Në diskutim ka marë pjesë edhe Azem
Zylfiqari, në cilësinë e anëtarit të KQ të LKJ, i cili do të kërkojë që të ndërmerren
masa të shpejta kundër dukurive antiligjore në Sigurimin Shtetëror Republikan.13
Qemal Sejfulla në kritikat e ashpra të kolegëve të tij maqedonas, do të
përgjigjet në këtë mënyrë: “Mua më vjen keq që jam keqkuptuar, sepse këtë nuk e
mendoja. Prandaj dëshiroj që të deklarohem për këtë problematikë. Nëse kështu
jam shprehur e ashtu jam kuptuar, pajtohem se kjo nuk qëndron, edhe pse këtë nuk
e mendoja.
Për mua pra, mund të mendoj se ai, sigurimi shtetëror, ka pasur ndikim në
marrëdhëniet ndërnacionale, se maqedonasit janë element labil, apo sllovenët janë
egoistë. Kjo nga kjo kuzhinë është përhapur.
Duke menduar për këtë, mundet në mënyrë periferike, deklarova kur u shpreha
për kombësitë. Nuk e mendoja se dikush prej policisë zbaton politikë të veçantë
8

Po aty.
Po aty.
10
Po aty.
11
Po aty.
12
Po aty.
13
DARM Fond 158 Kuvendi i Republikës Sociale të Maqedonisë, raporti i Komisionit
Ekzekutiv të Këshillit Ekzekutiv Republikan për shqyrtimin e deformimeve në organet e
sigurimit shtetëror në Republikë . faqe 1-2
9

178

STUDIME ALBANOLOGJIKE 18, 2018

ndaj pakicave, por thashë për një dukuri prej më herët. Në vitin 1962 në një
mbledhje te shoku Llazo edhe më ashpër kam folur për këtë problem: Mjaft me
polici në këtë problem. Sot këtë nuk e mendoj, por duhet të luftojmë kundër disa
recidivave.14
Në plenumin e katërt të Brioneve i mbajtur më 1 korrik të vitit 1966, janë sjellë
këto vendime:
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.
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.
Svetisllav Stefanoviqi – Çeça, ministër i punëve të brendshme të Jugosllavisë,
të përjashtohet nga KQ i LKJ dhe nga LKJ, ndërsa Parlamentit Federativ i është
dhënë instruksioni ta ndërrojë prej funksionit anëtar i Këshillit ekzekutiv federativ,
si përgjegjës i drejtpërdrejtë për punën e organeve për punë të brendshme.
Është pranuar dorëheqja e Aleksandër Rankoviqit që e ka dhënë nga funksionet
e KQ të LKJ-se dhe propozimi që ai të japë dorëheqje nga funksioni nënkryetar i
Jugosllavisë.
Në plenumin e njëjtë është formuar komisioni për riorganizimin e LKJ, kryetar
i të cilit është zgjedhur Mijallko Todoroviq – Pllavi, ndërsa anëtarë të komisionit
prej Maqedonie do të zgjidhen: Kërste Cërvenkovski, Sllavko Millosavlevski dhe
vëllezërit Mito dhe Kiro Haxhi Vasilevi, ndërsa Kosova nuk do të ketë
përfaqësues.15
Pas mbarimit të plenumit të katërt në të gjitha republikat dhe krahinat do të
formohen komisione mbi shqyrtimin e deformimeve në sigurimin shtetëror dhe
republikan. Në komisionin republikan maqedonas do të zgjidhen: Veselinka
Malinska – kryetare, anëtarë: Firuz Demiri, kryetar i dhomës organizativo politike
të kuvendit të Maqedonisë, Goga Nikollovski, sekretar i Këshillit Drejtues i
LSPPM-së, Koço Tulevski, deputet federativ, Vanço Nikollovski, sekretar
republikan për industri dhe tregti, dhe Stojçe Stojçevski, sekretar i Komitetit
komunal të Kisella Vodës.16
Në raportin e vëllimshëm është theksuar se UDB ka qenë e vendosur në binare
burokratike centraliste dhe ka pasur nënshtrim vertikal të hierarkisë. Është
konstatuar se në evidencën e UDB në RSM janë hapur dosje personale për 96 537
persona. Deri në maj të vitit 1965 numri i personave të evidentuar ka qenë 136682
persona.
Komisioni ka konstatuar se me dosje personale është përfshirë rreth i gjerë i
njerëzve prej punëtorëve shoqëroro politikë, se janë hapur dosje edhe para 10, 15
dhe 20 vjetësh dhe në mënyrë permanente është mbajtur evidencë për disponimin e
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Po aty, faqe 6.
Po aty, faqe 3.
16
DARM Proces Verbal prej mbledhjes 31 të KQ të LKM e mbajtur më 9 Gusht 1966 –
Ohër.
15
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tyre dhe shfaqjen e mendimeve të tyre rreth problemeve të ndryshme. Gjithashtu
është bërë përgjimi i telefonave dhe hapja e postës personale.
Për sa u përket kombësive, në raport theksohet se sa i përket kuadrove të
kombësive, është shfaqur mosbesim dhe ka pasur kritere të ndryshme në aspektin e
shfaqjes së tyre kombëtare. Në fund të raportit është theksuar se përkrahësit e
politikës së Aleksandër Rankoviqit dhe të Svetisllav Stefanoviqit – Çeçës, me
ardhjet e tyre të shpeshta në Shkup, është përpjekur që të “zbulojnë” aktivitete
armiqësore mes shqiptarëve, me çka do të dëshmoheshin “zbulimet” e tyre në
Kosovë.17
Më 9 gusht 1966 KQ të LKM-së ka mbajtur mbledhje me një pikë në rend të
ditës, zbatimi i mendimeve dhe konkluzioneve të Plenumit të KQ të LKM-së. Në
diskutimin e gjatë është konstatuar se pjesëmarrja ka qenë masive në mbledhjet e
komiteteve komunale dhe të aktiveve politike në mbarë Maqedoninë, në vendimet e
plenumit të katërt të KQ të LKJ-së dhe intencat e tij për demokratizimin e
mëtejshëm të shoqërisë. Mandej është diskutuar për tendencat burokratike, për
familjaritetin në politikën kadrovike, uzurpimin e të drejtave të popullit punues
etj.18
Është konstatuar se kuadrot udhëheqëse në Sigurimin Shtetëror Republikan në
Maqedoni kanë qenë të vendosur në pozitë të nënshtrimit total ndaj udhëheqësve në
Federatën Jugosllave si Aleksandar Rankoviqit dhe Svetisllav Stefanoviqit. Është
konkluduar që Komiteti Ekzekutiv duhet të bëjë riorganizimin në Sigurimin
Shtetëror Republikan. Mandej të ndërrohen udhëheqësit më të lartë në Sigurimin
Shtetëror, sekretari republikan dhe nënsekretarët dhe në vend të tyre të vendosen
njerëz politikisht të përgatitur. Përveç ndërrimit prej funksionit nëse konstatohet se
kanë bërë keqpërdorime tjera përveç ndryshimit të funksionit të merren edhe në
përgjegjësi tjetër.19
Gjatë muajit shtator të vitit 1966 në mbarë Jugosllavinë do të mbahen
mbledhje të KQ ku do të shqyrtohen raportet e Komisioneve Republikane. Më 26 –
27 shtator 1966 do të mbahet mbledhja e Komitetit Qendror të Lidhjes Komuniste
të Maqedonisë. Duke marrë pjesë aktive në diskutim, Qemal Sejfulla në diskutimin
e tij të gjatë dhe analitik do të nënvizojë se masat e gjera popullore kanë treguar
aktivitet të jashtëzakonshëm pas mbajtjes të Plenumit të Brioneve. Ai do të ilustrojë
shembuj kur Vojkan Llukiqi dhe Zhivotije Saviq – Srba, gjatë qëndrimit të tyre në
Maqedoni kanë intriguar me mendimin se kombësitë janë spiunazh potencial. Në
vazhdim të diskutimit të vet ai do të diskutojë se kanë 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 UDB-në me çrast kanë përdorur
pistoleta. Diskutimin e vet do ta mbrojë me kërkesën që kjo çështje të shqyrtohet
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Po aty.
DARM, Stenogram prej mbledhjes së gjashtë të KQ të LKM 1.427.136.724-735.
19
Po aty, 1.427.136/940-941.
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dhe analizohet pa dramatizim dhe personave që e kanë shtruar këtë çështje t’u jepet
satisfaksion politik.20
Ndaj diskutimit të Qemal Sejfullahut ka replikuar Boge Kuzmanovski, i cili
aspak nuk do të pajtohet me diskutimin e tij dhe do të nënvizojë se UDB-a nuk ka
pasur politikë të tillë ndaj kombësive. Ai në vazhdim të diskutimit të tij do të
nënvizojë se Qemalit i është i njohur fakti se kur është ndërruar Cvetko Uzunovski
– Abazi, ai (Abazi) ka deklaruar se personalisht nuk ka besim te shqiptarët dhe se
duhet të ketë organizatë speciale e cila do t’i spiunojë ato. Në fund me cinizëm do
t’i shtrojë pyetje Qemalit se babai dhe vëllai i tij qenkan shpërngulur me presion në
Turqi?!
Edhe pse do të diskutojnë Jashar Halili, Burhan Ademi, Kadri Jakupi, Xhemail
Vejseli dhe Fehri
Muça, askush në diskutimin e tij nuk do të diskutojë për
problemin e shpërnguljes. Prej shqiptarëve nuk do të diskutojë askush tjetër edhe
pse anëtarë të KQ të LKM kanë qenë Hysen dhe Hixhet Ramadani, Azem
Zylfiqari, Osman Miftari. Prej turqve nuk do të diskutojë askush tjetër edhe pse
anëtarë kanë qenë Shukri Ramo, Firuz Demiri, Mugbill Bejzati, Jashar Ibrahimi
dhe Sedat Veliu. Të gjithë personat e lartpërmendur do të ngelin në funksione të
larta në hierarkinë komuniste maqedonase deri në “pensionimin e merituar”.21
Më 25 Tetor 1966 është mbajtur mbledhje e përbashkët e Dhomës Republikane
dhe organizativo – politike të Kuventit 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 në Turqi. Mbledhja ka sjellë konkluzion që të
vazhdohet shqyrtimi i deformimeve.22
Më 5 dhjetor 1966 përsëri prej të dy dhomave është shqyrtuar raporti i
komisionit për shqyrtimin e deformimeve në UDB. Komisioni ka konkluduar 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 tjera kanë deklaruar se u vjen rëndë që janë shpërngulur dhe se këtë e kanë
bërë pasi nuk kanë mundur ta durojnë më tej presionin prej personave të punësuar
në UDB në mënyra të ndryshme. Komisioni ka konstatuar se nuk ka pasur mundësi
objektive që t’i shqyrtojë deklaratat e personave të shpërngulur dhe prandaj ka
konkluduar se bëhet fjalë për persona të shpërngulur që nuk kanë pasur elemente të
shpërnguljes nën presion. Në fund është konstatuar se personat e shpërngulur janë
shpërngulur me vetëdëshirë dhe se kjo çështje gjithmonë është trajtuar si çështje
komplekse nga këndvështrimi politiko socio- juridik.23

20

Nova Makedonija, Službata za Državna Bezbednost – organ za protiv vnatrešniot i
nadvorešniot neprijatel “26.10.1966” faqe 2.
21
DARM. Stenogram prej mbledhjes së gjashtë të KQ LKM 1.427.136.724-735
22
Nova Makedonija, 7. 12. 1966, diskusija na zaedničkata sednica na Republičkiot i
organizacioniot Sobor na Sobranieto na SRM. Našite sili
treba da bidat svrteni za
ostvaruvanje na reformata, faqe 2.
23
DARM. Stenogram prej mbledhjes së gjashtë të KQ LKM 1.427.136.724-735.
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Pjesëmarrësi i parë në diskutim nënkryetari i Kuvendit të Maqedonisë Azem
Zylfiqari në diskutimin e tij të gjatë do të ndalet në marrëdhëniet ndërnacionale në
RSM, për çka gjërësisht ka qenë e diskutuar në mbledhjen e fundit të Tetorit. Ai do
ta akceptojë raportin posaçërisht formulimin se çështja e shpërnguljes të pakicës
turke prej faktorëve relevantë politikë të RSM gjithmonë është trajtuar si problem
serioz. Sipas tij, nuk ka pse të shqyrtohet konkretizimi dhe shkalla e përgjegjësisë
të disa personave rreth këtij problemi, që gjithsesi është punë e organeve të tjera.
Sipas tij zhvillimi i marrëdhënieve ndërnacionale dhe pakicave tjera ka qenë i
mundshëm vetëm në sistemin e vetqeverisjes jugosllave.24
Firuz Demiri në diskutimin e tij ka nënvizuar se qëndrimi i UDB ndaj
kombësive në RSM nuk ka elemente të veçanta, edhe pse nuk do ta mohojë
praktikën se disa persona në kundërshtim me politikën e proklamuar të kenë pasur
qëndrim shovinist ndaj pakicave dhe ndryshe janë sjellë ndaj maqedonasve në
krahasim me pakicat. Ai në një stil demagogjik prej aparatçikut të përulur do të
deklarojë se UDBA ka patur kontroll më të rreptë ndaj maqedonasve prej Greqie në
krahasim me shqiptarët dhe turqit, gjë që ishte një 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 të RSM-së.25
Qemal Sejfullahu e ka mbrojtur diskutimin e tij deri në shtator, e me këtë fillon
degradimi i tij prej funksioneve politike. Ai ka qenë ashpër i kritikuar nëpër
korridoret e Kuvendit të RSM për shkak të diskutimit të tij kritik në lidhje me
problemin e shpërnguljes të shqiptarëve.26
Diskutuesit e tjerë Shuko Avdoviqi, Bllagoj Popovi, Mito Temenugovi, e kanë
përkrahur raportin e komisionit dhe ashpër e kanë kritikuar Qemal Sejfullahun për
gjoja emocionalitetin në diskutimin e tij.
Pas mbarimit të mandatit të anëtarit të KQ të LKJ Qemal Sejfullahu do të
emërohet si ambasador në Zambi, sepse sipas disa politikanëve maqedonas këtë e
kanë cilësuar si dënim politik sepse Qemali ka qenë parimor në diskutimet e tij dhe
nuk ka qenë i rezervuar në shprehjen e mendimeve të tij. Pas mbarimit të mandatit
si ambasador është sëmurë dhe ka vdekur në korrik të vitit 1978 në Shkup.27
24

Nova Makedonija, Službata za Državna Bezbednost – organ za protiv vnatrešniot i
nadvorešniot neprijatel “26.10.1966” faqe 2.
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DARM 1.158.15-4 47-54.
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22 Nova Makedonija, 7 12 1966, diskusija na zaedničkata sednica na Republičkiot i
organizacioniot Sobor na Sobranieto na SRM. Našite sili treba da bidat svrteni za
ostvaruvanje na reformata, faqe 2.
27
Qemal Sejfulla ka ushtruar funksione të larta politike shoqërore në nomenklaturën
politike maqedonase. Së 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 dhe Tetovë, Vrapçisht, Banjicë të Poshtme
dhe të Epërme etj. Gjithashtu ai ka qenë për atë që shqiptarët me çdo kush 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 ngre në rend dite çështjen e shpërnguljes të
shqiptarëve dhe turqve, por këtë e pagoi me vdekjen e tij të parakohshme në moshën e tij 58
vjeçe.
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LUAN RAMA

ROLI I SHQIPTARËVE NË REVOLUCIONIN
GREK DHE LIDHJA HISTORIKE E GREKËVE
DHE SHQIPTARËVE QË NGA KOHA BIZANTINE
NË SHEKUJT XII-XIV E
DERI NË SHEKULLIN XIX
Historia e konsullit francez François Louis Fauvel ka interes në fushën e
studimeve të diplomacisë dhe arkeologjisë antike, por kësaj radhe, ne po i
rikthehemi kësaj figure thjesht për të ripërsëritur edhe një herë rolin e shqiptarëve
në revolucionin grek dhe lidhjen historike të grekëve dhe shqiptarëve që nga koha
bizantine në shekujt XII-XIV e deri në shekullin XIX. Nëse do të përdorim një
figurë simbolike, imagjinata do të na çonte në një vend ku bashkohen dy lumenj
duke i dhënë njëri-tjetrit diçka nga rrjedhat e tyre.
Gjeografi dhe etnografi i madh francez i shekullit XIX Guillaume Lejean, ka
shkruar për “gjakun e përzier shqiptaro-helen”; po kështu dhe konsulli Henri Belle
e shumë të tjerë, dëshmitarë të Greqisë së shekujve XVIII-XIX. Nuk po përmend
këtu historianët Fallmerayer, Gobineau apo Benlow, të cilët historianët grekë i kanë
anatemuar keqazi për vlerësimin e rolit të shqiptarëve në “ripërtëritjen” e Greqisë,
siç e cilëson këtë term konsulli tjetër francez i Janinës François Pouqueville. Nëse
themi sot diçka të tillë, nëse zhvarrosim diçka nga historia e fshehur nga historianët
grekë të gjysmës së dytë të shekullit XIX e deri më sot, këtë e bëjmë për të
vlerësuar këtë pikëtakim historik të rëndësishëm për ardhmërinë e të dy popujve,
për të theksuar se ata i kanë dhënë shumë njëri-tjetrit dhe se kjo bazë historike
duhet t’i shërbejë të ardhmes së përbashkët në kohën e integrimeve të mëdha dhe të
Europës pa kufij.
Këngët e Suljotëve
Fauvel, i cili ishte njëkohësisht dhe folklorist (pasi ai ka botuar një vëllim më
vete me këngë të grekëve dhe shqiptarëve, shumë këngë dhe të suljotëve, si për
Baoçarët, Xhavellat, Mosko-n etj.), kishte udhëtuar fillimthi në Athinë në vitin
1780, ku gjatë dy vjetëve u mor me eksplorimin e qytezave arkeologjike të
antikitetit grek. Ky erudit dhe më pas një diplomat i spikatur, iu rikthye sërish
Greqisë për të ndihmuar mikun e tij, kontin francez Choiseul-Gouffier, i cili ishte
bërë ambasadori i mbretit francez në Portën e Lartë, në Stamboll. Kështu, Fauvel
filloi të punonte në Athinë si “anëtar asocié” i “Institut de France”, çka i lejonte të
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kishte para dhe të bënte kërkimet e tij. Fillimisht ai u vendos në një kuvend të
kapuçinëve.
Por “Fushata e Egjiptit”, e lançuar nga gjenerali Bonaparte, i cili zbarkoi në
Aleksandri e Kajro, solli burgosjen e tij nga turqit dhe dërgimin më pas në burgun e
tmerrshëm të Stambollit (ku lindi Bubulina shqiptare), siç u dërgua dhe François
Pouqueville, më pas konsull i Francës në Janinë. Por me rivendosjen e paqes, ata i
përzunë nga Stambolli. Me t’u kthyer në Paris, Fauvel, i cili donte gjithnjë të
vazhdonte kërkimet e tij arkeologjike, kërkoi të shkonte si konsull në Athinë dhe
më në fund atë e dërguan si zëvendëskonsull. Ishte pikërisht kjo kohë kur në Greqi
filluan të zbarkojnë disa arkeologë e shkrimtarë, siç ishte dhe Gerard de Nerval apo
Chateaubriand, i cili u shoqërua nga Fauvel. Të tjerë historianë priti e përcolli
Fauvel, madje shumë artistë, siç ishte dhe Louis Dupré, autori i portretit të Ali
Pashës në liqenin e Butrintit. Madje me këtë rast, veç portreteve të familjes së Ali
Pashës si dhe të suljotëve që takoi në Korfuz, Dupré pikturoi dhe vetë konsullin
Fauvel. Por dhe Fauvel ishte një mjeshtër e vizatues i hollë, çka e ka treguar në
pikturat e tij.
Shqiptarët/ Letrat e panjohura
Me fillimin e kryengritjes kundër pushtuesve turq, Fauvel na zbulon se të parët
e shpërthimit të revolucionit grek ishin shqiptarët e Athinës (dhe jo arvanitasit e
Hidrës dhe Specajt, me Bubulinën apo kapedanët e tjerë Miauli, Kondurioti,
Tobazi, Kriezi etj). I frikësuar nga kaosi i madh në Athinë në prill të vitit 1821, kur
2000 shqiptarët e rrethinave kishin tashmë qytetin në dorë, dhe duke qenë se për
nevoja të gërmimeve të tij arkeologjike e kishte mirë me guvernatorët turq, ai u
largua shpejt në një ishull, në pritje të ngjarjeve. Në disa letra dërguar në këtë kohë,
të cilat ruhen në departamentin e dorëshkrimeve të Bibliotekës Kombëtare të
Francës, në Paris, ai na jep një tablo të panjohur më parë nga studiuesit tanë. “Nuk
ka më athinas në qytet, – njoftonte ai Ministrinë e Jashtme franceze, – por dhe po të
kishte, konsulli s’kishte ç’të bënte për ata. Shtëpitë janë djegur. Sot athinasit nuk
janë më asgjë, por zotër janë të huajt, barbarët e maleve të Epirit. Ata janë
shërbëtorë të devotshëm të despotit Gura, që është prijësi aktual i tyre. Ndër 100
banorë mund të ketë ndoshta një athinas. Janë ilirianët, epirotasit, që nuk e flasin
gjuhën greke, dhe unë vdiqa këtu duke përsëritur të njëjtën gjë: në Paris duan
ripërtëritjen e Greqisë dhe besojnë në këtë. Edhe tregtarët grekë e latinë e thonë
këtë me klithmë. Elita e fisnikërisë së Europës së veriut vjen këtu në ndihmë të
këtyre që pretendojnë se janë pasardhës të helenëve, duke u vrarë pa asnjë lloj
rezultati, duke vdekur madje dhe urie. Nuk ka më komb në Athinë dhe ju s’mund ta
mbroni konsullin tuaj. Ai nuk ju është më i nevojshëm për asgjë. Përse atëherë doni
ta nisni përsëri në Athinë?…”
Turqit kishin sulmuar sërish Athinën dhe e kishin pushtuar, por muaj më vonë,
shqiptarët kishin sulmuar sërish dhe i kishin larguar që andej. Në fakt, konsulli i
Francës në Smirnë të Turqisë, konti Alex Beaurepaire, i kishte shkruar Fauvel-it që
ai të ikte nga Zéa ku ishte fshehur dhe të shkonte përsëri në Athinë, në postin e tij,
por në letrën e 22 shkurtit të vitit 1823, Fauvel i kthente përgjigje: “Jam i habitur,
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zoti konsull, që ju më këshilloni të kthehem në Athinë midis rebelëve. Po çfarë do
të përfaqësoj atje dhe me kë do kem të bëj? Fshatarët që komandojnë atje, a njihen
nga Franca? Ju më thoni se atje janë konsujt e tjerë, por ju duhet ta dini se ata janë
disa lloj tregtarësh që përfitojnë në kurriz të grekëve. Madje dhe orenditë e
francezëve i kanë ata. Tashmë gjithçka është blerë dhe ndodhet tek ata me qëllim
që më pas të shitet përsëri. Ata janë të pandershëm dhe e njollosin flamurin e tyre.
Nuk besoj se ministri do më urdhërojë të kthehem atje. Edhe atij do t’i shkruaj të
njëjtën gjë si ty. Nuk mund të ketë konsull te rebelët, me të cilët qeveria jonë nuk
ka asnjë lidhje. Kur qeveria greke të njihet, atëherë le të më dërgojnë me letrakredenciale, ndryshe unë nuk shoh një mundësi tjetër…”
Në prill, qetësia e Athinës u prish akoma më shumë. Më pas mijëra fshatarë
arvanitas përreth Athinës ishin bërë zotër të qytetit antik. Në gusht të atij viti,
Fauvel ishte ende në mërgim, i fshehur, kur mori vesh se ishte dekoruar me
Legjionin e Nderit.
Dihet që shqiptarët ishin vendosur në Greqi që në kohën bizantine, veçanërisht
në Arta dhe ishujt, siç e dokumenton dhe historiani gjerman Carl Hopff në
gjenealogjitë e familjeve të mëdha shqiptare që kishte gjetur në kishat e vjetra
greke dhe që i kishte botuar në librin e tij Kronikat greko-romane të pabotuara e
pak të njohura, që nisin që në vitet 1200 (botuar më 1873). Në shekullin XVII, ishte
konsulli tjetër francez François Giraud që duke përshkruar jetën e Athinës më
1674, në “Relation sur de l’Attique”, ndër të tjera për shqiptarët e qytetit antik,
shkruante: “Lidhur me shqiptarët, ata janë të paktë brenda qytetit, por të shumtë në
rrethinat e Athinës. Gjithë fshatrat janë të banuara nga shqiptarët, të cilët kanë
ardhur prej kohësh nga Shqipëria. Ata janë të fuqishëm dhe gazmorë, pavarësisht se
ushqehen shumë keq, duke jetuar me bukë e me ujë, me djathë, prodhime qumështi
e ullinj e që rrallë pinë verë, ku brenda një muaji veç një herë hanë mish. Janë në
një mjerim të skajshëm dhe kohë më kohë në burgje, pasi s’kanë para të paguajnë
haraçin.
Më së fundi, turqit e grekët e Athinës dolën nga qyteti me nja 700 luftëtarë për
të rrethuar shqiptarët, por ata u mbrojtën aq fort, sa ditën të tërhiqen drejt malit të
Telo Vuni, ku filluan të bëjnë dredha duke luftuar me aq furi, sa shumë prej turqve
e grekëve u plagosën dhe të tjerët më së fundi u kthyen në qytet. Thuhet se midis
Moresë, Athinës, Tebës e Negropontes, gjenden 60.000 shqiptarë, të gjithë të lindur
në halle, por të mirë në rast nevoje. Ata ecin shumë shpejt, çka dhe lloji i veshjes së
tyre i ndihmon për këtë. Si veshje kanë një këmishë dhe një jelek të ngushtë,
mëngët e të cilit shkojnë gjer në bërryla; kanë çorape të gjata si pantallona të
ngushta dhe këmishën e mbajnë jashtë. Jelekët i kanë në ngjyrë të bardhë, me një
lloj cohe të bardhë që kushton shumë lirë, dhe mbajnë një kapele të bardhë. Kur
shqiptarët bëjnë dasmë, festa e tyre bëhet gjatë tetë ditëve me tambura e fyej dhe
kur marrin nusen në shtëpi, e marrin mbi kalë, të mbuluar me një shami fare të
çelët. Edhe kur martohet, të gjithë shqiptarët shkojnë e puthin në ballë, edhe pse ajo
është e mbuluar nga vello, dhe në një pjatë ata hedhin disa monedha…”
Duke iu rikthyer edhe njëherë konsullit Fauvel, le të kujtojmë dhe kohën kur në
vitin 1806 ai bëhej gati të dërgonte një mori antikitetesh me një anije për në Francë,
por guvernatori turk i Athinës e pengonte, meqë ishte lordi britanik Elgin që kishte
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ndërhyrë pranë tij në mënyrë që ato t’i merrte Anglia. Atëherë Fauvel iu drejtua
konsullit të Janinës François Pouqueville, i cili meqë atë kohë kishte raporte mjaft
të mira me Ali Pashën, mund ta ndihmonte në këtë drejtim. Dhe Pouqueville i
kërkoi Aliut ta ndihmonte, i cili nuk mungoi t’i dërgonte një ferman guvernatorit të
Athinës që konsullin Fauvel ta linte të lirë në punën e tij. Kështu, një anije u
ngarkua me statuja e kapitele, meqë pashai i Janinës donte t’ia bënte dhuratë
Napoleon Bonapartit, por më pas, askush nuk e mori vesh se ku përfunduan
antikitetet që ishin nisur për Bonapartin e famshëm… Me siguri kishin përfunduar
në duart e anglezëve. Greqia ende nuk po e gëzonte lirinë e saj të sapofituar, fryt i
një lufte të përgjakshme e të përbashkët të grekëve e shqiptarëve. Ja pse historia
duhet të jetë një mësonjëse e madhe…
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ARDIAN VEHBIU

UDHËTIME NË KOHË
Në propozimin e vet për të studiuar ndryshimin e toponimisë shqiptare me
prejardhje të huaj, Aleanca Kuqezi e përligj nismën e vet me argumentin se është
fjala për të ndërruar vetëm toponimet “e huaja”, ose “sllave” (“greke” etj.).
Siç e kam thënë disa herë, këtu ka një keqkuptim të madh që nuk duhet lejuar
të zërë rrënjë.
Para së gjithash, këtu nuk është fjala për toponime të huaja. Një emër vendi
si Pogradec nuk është “sllav”, por aq shqip sa edhe një emër vendi
si Tomor ose Fier – për këtë nuk ka pikë dyshimi. Sllave është origjina e atij emri,
çka do të thotë se personi që e quajti ashtu i pari e ka marrë fjalën nga sllavishtja.
Po a përbën kjo arsye të mjaftueshme për ta zëvendësuar emrin?
Siç dihet, shqipja dhe gjuhët sllave kanë dhënë e kanë marrë mes tyre në
shekuj, veçanërisht në Mesjetë. Për pasojë, në shqipe kanë hyrë një numër i madh
fjalësh dhe toponimesh sllave. Fjalët kanë hyrë në gjuhë si huazime, ndërsa
toponimet janë emra vendesh, të cilat nuk funksionojnë njëlloj si fjalët e tjera të
gjuhës, por që, në kontekstin e tanishëm, do t’i trajtojmë edhe ato si huazime.
Për të krijuar një ide se ç’fjalë ka huazuar shqipja prej gjuhëve sllave, hidhini
një sy listës së mëposhtme, e cila përmban disa prej tyre:
strehë, prag, grazhd, stol, oborr, kosh, kotec, vorbë, kovë, kade, kulaç, lopatë,
kosë, brazdë, lehe, prashit, vadit, pleh, plevicë, groshë, kokosh, patë, roit (bleta),
vozit, koritë, krap, kleçkë, kopan, gozhdë, patkua, çekiç, çekan, verigë, zakon,
plaçkë, grabit, dobi, potere, bagëti, nevojë, gjobë, padit, porosit, vazhdë, gostit,
çudit, habit, kumar, mace, rrafsh, lëndinë, trap, breg, vlagë, mërzit, gris, neverit,
godit, bisedë, avis, fllad, (i) vobegtë, kurvë, trup, grusht, duf, (i) vrazhdë, zheg, (i)
vranët, karkalec, sokol, galë, stërqokë
Këto fjalë janë integruar tashmë në leksik dhe askush me mend në kokë nuk do
të propozonte “zëvendësimin” e tyre.
Në të njëjtën kohë që hynin në shqipe fjalë si nevojë, prag, strehë, zakon, breg,
porosit, neverit, plaçkë, bagëti, fllad, trup dhe dobi, vinin në gjuhën dhe në
kulturën shqipe edhe emra vendesh si Pogradec, Çermenikë, Trebeshinë, Lushnje,
Libohovë, Shushicë.
Askush nuk i ndien këto sot si “të huaja”, përveç militantëve, të cilët kanë
mësuar për etimologjinë e tyre nga librat. Në fakt, i gjithë ky militantizëm në fushë
të kulturës dhe të historisë mund të shpjegohet si fryt leximesh të patretura dhe
erudicioni gjysmak.
Se si e motivon AKZ-ja nevojën për zëvendësimin e toponimeve, këtë sikur e
sqaroi pak një prej përfaqësuesve të saj jozyrtarë, vetë Kreshnik Spahiu, në një
intervistë që e gjeta tek Tema:
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Çfarë e keqe i vjen publikut nëse propozohet një grup studimor, shkencor dhe
historianësh për të kërkuar dhe studiuar toponimet dhe më pas të diskutohet dhe
debatohet mbi to se si një përqindje e lartë e qyteteve mbajnë emra sllavë etj, dhe
publiku nuk ka dijeni për to? A u mësohet në shkolla fëmijëve për Pogradecin,
Velipojën, Libohovën, Tropojën, Zadrimën, Novoselën, Çorovodën, Shirokën e
shumë qytete të tjera dhe u fshihet origjina apo e vërteta e kuptimit të këtyre
emrave? E si mundet të bëhemi aq qesharak[ë] kur gjithë qyteti nuk di ç’kuptim ka
emri i qytetit ku kanë lindur dhe janë rritur?
Edhe këtu, Spahiu i quan emrat e këtyre vendeve “sllavë”, duke e përsëritur
gabimin dhe duke e barazuar identitetin gjuhësor me origjinën, nëpërmjet një
akrobacie logjike që mua më duket e papërligjur.
Sa sllav është një emër si Pogradec? Prejardhja e tij e largët nga sllavishtja nuk
diskutohet, por vetëm prejardhja nuk mjafton, për ta identifikuar si të tillë.
Pogradeci është një qytet shqiptar, i banuar nga shqiptarë; i vendosur buzë liqenit të
Ohrit; vendlindja e Lasgushit, etj. Gjithsekush prej nesh e ka një mënyrë të vetën
për ta përkufizuar Pogradecin. Aq më i pasur është kuptimi i këtij emri, për dikë që
ka lindur dhe ka jetuar aty; ose edhe dikë që ka kaluar aty pushimet.
Emrat e përveçëm në përgjithësi, dhe emrat e vendeve në veçanti, nuk kanë
kuptim të vetin si fjalët e tjera të gjuhës. Këtë jam lodhur duke e thënë; i
vetëdijshëm se koncepti nuk është nga më të lehtët për t’u rrokur.
Le ta ilustroj kështu: kur përkthejmë një roman, emrat e personazheve dhe të
vendeve; sikurse edhe emrin e autorit, i lëmë të papërkthyer.
I lëmë kështu edhe kur kanë kuptim në origjinal. Një personazhi që del
si Alba në një roman italian, nuk do t’ia përkthejmë emrin në shqipe si Agime.
Mendoni pak për këtë fakt, sepse është thelbësor për të kuptuar si funksionojnë
emrat e përveçëm të vendeve dhe të njerëzve.
Le të marrim një emër çfarëdo, p.sh. Kreshnik Spahiu. Po t’i afrohemi siç i
afrohet biologu bretkosës në laborator, me bisturi në dorë, do të shohim menjëherë
se Kreshnik është një fjalë shqipe, e huazuar edhe ajo nga serbishtja krajišnik,
banor i një zone kufitare; ndërsa Spahiu është një fjalë shqipe e huazuar nga
osmanishtja s(i)pahi, me kuptimin “feudal i periudhës osmane që merrte në zotërim
një pronë… etj.”
Kjo qasje është pak brutale dhe duhet rafinuar.
Emri i përveçëm Kreshnik është nga ata emra që i quajnë “apelativë”, meqë
vjen nga një fjalë e zakonshme e gjuhës (shembuj të tjerë: Agim, Liri, Shega, Petrit,
Vullnet, Shqipe, Lauresha, Bukurie, Vjollca, Bekim, Trëndelina, Besim, Sokol, etj.).
Në shqipen e sotme, fjala kreshnik, ka kuptimin “trim i madh, luftëtar i shquar,
hero, fatos,”; por kuptimi i parë i kësaj fjale lidhet me të mirënjohurin Cikël të
Kreshnikëve, një cikël këngësh epike që rrëfejnë bëmat e Mujit dhe të Halilit,
kreshnikë antonomastikë të trojeve shqiptare (edhe si kufitarë, edhe si heronj), në
luftë të përhershme me shkjaun.
Mund të përfytyrohet se fjala hyri në shqipen e njësuar nëpërmjet
popullarizimit të Ciklit dhe që andej u parapëlqye edhe si emër i përveçëm, në bazë
të një cilësie të dëshiruar që shprehte. Kështu, fëmija Kreshnik vendos një
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marrëdhënie të natyrës magjike me kreshnikët e Ciklit, duke ndarë me ta disa cilësi
të dëshiruara.
Përndryshe, pyetjes se ç’lidhje “historike” ka personi i quajtur Kreshnik
Spahiu me Ciklin e Kreshnikëve do t’i përgjigjemi njëlloj si pyetjes tjetër se
ç’lidhje ka ai me serbët dhe kërcënimin e tyre etnik ndaj shqiptarëve: asnjë për be.
Asgjë të përbashkët nuk ka midis një instance të thjeshtë përdorimi të emrit të
përveçëm dhe prejardhjes së tij etimologjike historike. Kreshnik Spahiu si person
lidhet me ndikimin sllav në gjuhën dhe në kulturën shqipe po aq sa ç’lidhet vapori
“Vlora” me qytetin e Vlorës – pra në mënyrë të thjeshtë metonimike.
Po mbiemri Spahiu, si do të interpretohet në këtë rast? Mos është vallë personi
në fjalë spahi i maskuar? Natyrisht që nuk është. Mos rrjedh vallë nga një familje
spahinjsh që kërkon ta mbajë të fshehtë origjinën e saj? Mundet, por as kjo nuk
është e sigurt. E vetmja gjë që mund të themi, është se ka shumë gjasë që edhe i jati
i këtij zotërie të ketë pasur mbiemrin Spahiu – sepse ky është funksioni i mbiemrit,
të shënjojë një vijueshmëri familjare, nga i ati tek i biri. Kuptim tjetër mbiemri në
fjalë nuk ka. Një antropolog mund të gjejë aty informacione të tjera, por këto nuk
janë pertinente, në nivelin funksional të gjuhës.
Një arsyetim i ngjashëm mund të bëhet edhe me emrin tim: Ardian. Emri i
referohet fisit ilir të Ardiaei-ve, që jetonte më parë në zonën e BosnjeHercegovinës së sotme dhe pastaj u zhvendos drejt brigjeve të Dalmacisë. Kalimi
nga Ardiaei në Ardian do të jetë bërë në kohët moderne, për arsye eufonike.
Natyrisht, mua nuk më lidh asgjë me këta Ardiaei të Bosnje-Hercegovinës dhe të
Dalmacisë; por më kanë quajtur kështu, sepse kur kam lindur unë, ishte e modës
për shqiptarët laikë të qyteteve që t’u vinin fëmijëve emra ilirë të nxjerrë prej
librave të lashtë dhe mbishkrimeve të varreve.
Një antropolog i së ardhmes, i mbështetur vetëm në emrin tim, do të mund të
gjente, përafërsisht, periudhën se kur kam jetuar unë; por nuk besoj se do të më
merrte për pinjoll të atij fisi të lashtë. Nga ana tjetër, ka edhe shumë Ardianë të
tjerë, rreth e rrotull meje. E vetmja gjë që kam me siguri të përbashkët me ta, veç
kombësisë shqiptare dhe gjinisë mashkullore, është predisponimi kulturor
kombëtarist i prindërve tanë. Emri Ardian më bën mua ilir ose me origjinë ilire po
aq sa ç’e bën Kreshnikun sllav emri i vet.
Siç e dimë tashmë, shumë emra të përveçëm të kësaj natyre shprehin gjithnjë
një dëshirë, e cila trupëzohet gjatë aktit gjuhësor të pagëzimit (vënies së emrit).
Nëse nesër do të zbulohej, rastësisht, se fisi i Ardiaei-ve paska qenë në fakt kelt ose
trak, dhe jo ilir (siç thuhet, bie fjala, për Autariatët, që u kelticizuan), kjo do të ishte
një nga lajmet më të parëndësishme, sa i përket statusit të emrit tim dhe statusit tim
si person.
Tani, a ka njeri që të guxojë të pyesë, publikisht, se ç’të keqe ka, t’i rrëfesh z.
Kreshnik Spahiu, se emri i tij është në thelb një fjalë e huazuar nga sllavishtja (ose
“fjalë sllave”, për ta thënë me stilin e tij), dhe se duhet që ai ta dijë “të vërtetën” për
kuptimin e këtij emri? Ose që ai bart, në mbiemrin e vet, gjurmë të turpshme të
zgjedhës otomane pesëshekullore ndaj shqiptarëve?
Kreshnik Spahiu vetë mund të bëhet natyrisht kurioz dhe të kërkojë prejardhjen
e fjalës kreshnik, ose të marrë vesh nga një libër i fonetikës artikulatore, bie fjala,
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se fonema nistore e emrit të tij, k, është në të vërtetë një bashkëtingëllore mbylltore
grykore (okluzive velare) e pazëshme; ose që emri i tij është oksiton në trajtën e
pashquar dhe paroksiton në trajtën e shquar, ndërsa mbiemri gjithnjë paroksiton.
Por këto zbulesa, që kanë vlerën dhe dobinë e tyre, nuk do të kishin asnjë implikim
praktik në fatin dhe në funksionimin e emrit dhe të personit përkatës.
Tani, për t’u kthyer tek emrat e përveçëm, të njerëzve (antroponimet) dhe të
vendeve (toponimet), këta funksionojnë gjithnjë në dy nivele: në atë praktik dhe në
atë simbolik. Në nivelin praktik, emri i përveçëm e identifikon objektin e vet në
komunikim dhe në orientim, duke e dalluar prej të tjerëve; p.sh. ky mal
është Shkëlzeni, ndërsa ai tjetri Jezerca. Në këtë nivel, origjina e emrave dhe
domethënia e tyre (motivimi brendagjuhësor) nuk luajnë asnjë rol. Në nivelin
simbolik, emri i përveçëm lidhet me objektin në mënyrë magjike, duke i dhënë si të
thuash “shpirt”; siç ndodh, për shembull, në momentin e emërtimit, ku emri i
zgjedhur për fëmijën (ose anijen) përmban edhe një dëshirë. Mitet etiologjike i
përkasin këtij niveli.
Nisma për të hulumtuar prejardhjen e toponimeve dhe nevojën e ndërrimit ose
të shqipërimit të tyre i përzien qëllimisht nivelet; historinë e emrit, duke përfshirë
këtu edhe rrethanat e emërtimit, e ngatërron me funksionimin e tij. Në fakt, nuk do
shumë mend për t’u bindur se, nga pikëpamja thjesht funksionale, emri i përveçëm
funksionon më mirë sa më i pamotivuar që të jetë; kështu, sistemet e përpunimit të
të dhënave masive gjithnjë parapëlqejnë t’i identifikojnë individët (objektet
individuale) me numra, të cilët përgjithësisht nuk kanë asnjë kuptim (p.sh. kodet
fiskale ose numrat e sigurimeve shoqërore). Kështu, gjithnjë në nivelin funksional,
një emër vendi si Çermenikë funksionon më mirë se, bie fjala, Gurakuq;
sepse Gurakuq sjell me vete përshoqërime kuptimore me gurë të kuq, të cilët mund
ta dëmtojnë identifikimin.
Në nivelin simbolik, përkundrazi, Gurakuq do të jetë më i pasur kuptimisht, për
shkak të lehtësisë me të cilën mund t’i mvishet një narrativë etiologjike; por
folklori dëshmon se, edhe në sferën e toponimeve të pamotivuara, etimologjia
popullore i ka siguruar të gjitha narrativat e nevojshme. Kjo veçori në mënyrën si
funksionojnë emrat e përveçëm shpjegon edhe suksesin që kanë pasur emrat ilirë të
njerëzve, gjuhësisht të pamotivueshëm, në krahasim me apelativët (si Agim, Jeta,
Bekim, Ermira, Besim, Besnik, Fitore).
Shënim: e kam parasysh që Jokli u orvat ta nxirrte fjalën kreshnik nga kreshtë;
kjo etimologji nuk më bind, sikurse nuk ka bindur shumë të tjerë para meje, duke
filluar nga Çabej.
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SHEMSI HAZIRI

ZHVILLIMI I TERMINOLOGJISË POLICORE NË
GJUHËN SHQIPE NË KOSOVË
Abstrakt
Në këtë punim do t’i paraqes disa faza periodike të zhvillimit të terminologjisë
policore në gjuhën shqipe në Kosovë, të cilat, përveç mënyrës së fjalëformimit
(ndajshtesimi, kompozitat etj.), kanë qenë të ndikuara drejtpërdrejt nga
serbokroatishtja, periudha 1970-1999, nga anglishtja 1999-2017, e me theks të
veçantë kanë pasur ndikim të drejtpërdrejtë nga sistemi i udhëheqjes ideo-politike
si në vijim: - Periudha 1970 – 1990 gjatë kohës së udhëheqjes komuniste jugosllave
në territorin e Kosovës, në të cilën veçojmë fjalët e fushës policore, si: milicia,
milicioner, organi i punëve të brendshme, Sekretariati Krahinor i Punëve të
Brendshme, Drejtorati i Sigurimit Publik, Posta e Milicisë etj.; - Periudha 19992008 gjatë kohës së administrimit të UNMIK-ut, në të cilën veçojmë fjalët e fushës
policore, si: Shërbimi Policor i Kosovës, pjesëtar i SHPK-së, komandant regjional i
SHPK-së, komesari i Policisë së UNMIK-ut, Stacioni i Shërbimit Policor etj.; Periudha 2008-2017 e administruar nga udhëheqësit politikë vendorë të Republikës
së Kosovës, që nga shpallja e Pavarësisë më 17 Shkurt 2008, në të cilën veçojmë
termat e fushës policore: Policia e Kosovës, zyrtar policor, drejtor rajonal i
Policisë, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Stacion Policor, Departamenti i
Hetimeve, Divizioni i Sigurisë Publike etj. Në përfundim të këtij hulumtimi do të
nxirren rezultatet e arritura në fushën e terminologjisë policore të gjuhës shqipe, në
të cilin do të jepen edhe rekomandimet e nevojshme lidhur me harmonizimin e
leksikut të kësaj fushe sipas parametrave të duhur të zhvillimit gjuhësor.
Hyrje
Për dallim nga degët tjera të gjuhësisë, leksiku në përgjithësi është në proces të
ndryshimit të vazhdueshëm gjatë zhvillimit të komunikimit gjuhësor, në hapa të
barabartë të zhvillimeve shkencore të të gjitha fushave të dijes (Memushaj 2001,
Thomai 2006). Për zhvillimet leksikore dhe terminologjike në gjuhën shqipe në
përgjithësi janë marrë Thomai (1994, 2002, 2006), Islamaj (1989, 1996, 2010 dhe
2014), Murati (2005, 2016, 2017), Paçarizi (2015), Munishi (2011), Memisha
(2015), Samara (2008), Duro (2001), Çitaku (2015) etj. Sa i përket leksikut dhe
terminologjisë policore, si një leksik special apo terminologjik i fushëveprimtarisë
policore, në shqipe deri më tani mungon një studim me karakter shkencor. Si çdo
leksik i fushës së caktuar, as ai policor nuk mund të jetë i shkëputur nga leksiku i
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përgjithshëm gjuhësor, pasi që janë procese të zhvillimit të përbashkët të leksikut të
çdo gjuhe në tërësi.
Gjatë procesit të zhvillimit të leksikut dhe terminologjisë policore në gjuhën
shqipe në Kosovë (1971-2017) vërehet se ka kaluar nëpër disa etapa të zhvillimit,
të cilat kanë qenë të ndikuara kryesisht nga serbishtja dhe anglishtja. Gjatë këtyre
periudhave konstatohet se terminologjia policore ka ndryshuar sipas kohës së
administrimit ideopolitik (ish-RSFJ: deri më 1990, Serbia: 1990-1999, UNMIK-u:
1999-2008, udhëheqësit politikë vendorë dhe qeverisja pas shpallës së pavarësisë
më 2008 e tutje). Në Kosovë, ashtu sikur në çdo vend të botës në proceset e
globalizimit, anglicizmat kanë hyrë në forma të ndryshme duke ndikuar në leksikun
e shqipes përmes shumë faktorëve, e qenësori prej tyre, ka qenë ai i administrimit
nga UNMIK-u, i cili qëndroi gati një dekadë, duke përdorur gjuhë zyrtare
anglishten, shqipen dhe serbishten: 1999-2008. Përveç UNMIK-ut, gjatë kësaj
periudhe kohore kanë qenë aktive edhe shumë misione ndërkombëtare ushtarake
dhe civile, “të cilat gjithnjë kanë përdorur anglishten si lingua franca...” (Munishi
2015: 47). Për shtjellimin e këtij punimi kemi ngritur dy hipoteza.
Zhvillimi i leksikut policor në gjuhën shqipe në Kosovë në vitet e 70-ta dhe 80ta. Në vitin 1971 u hap Shkolla e Mesme e Punëve të Brendshme në Vushtrri në
gjuhën shqipe dhe serbokroate, përmes së cilës përgatiteshin kuadrot policore.
Përmes kësaj shkolle, Kushtetutës së KSAK-së së vitit 1974, Rregullores për Punë
të Brendshme - 1975 dhe Ligjit për Punë të Brendshme 1981, të gjitha të botuara në
gjuhën shqipe, si dhe ushtrimit të detyrave policore me shumicë shqiptare në
territorin e Kosovës, u hapën shtigjet e zhvillimit të leksikut policor në gjuhën
shqipe në Kosovë. Leksiku policor në gjuhën shqipe në Kosovë i periudhës së
lartcekur, ka qenë i ndikuar në masë të madhe nga serbishtja, pasi që të gjitha
dokumentet e fushëveprimtarisë policore kanë qenë të përkthyera nga ishserbokroatishtja, si një gjuhë me prestigj jo vetëm në ish-Jugosllavi, por edhe më
gjerë. Për ilustrim po japim shembullin e emërtimit të gradave dhe funksioneve në
milici (polici) në periudhën 1976-1991: 1. Milicioner praktikant, 2. inspektor i ri
praktikant, 3. Inspektor praktikant, 4. milicioner i ri, 5. milicioner, 6. milicioner i
klasës së parë, 7. milicioner i vjetër, 8. milicioner i vjetër i klasës së parë, 9.
milicioner i lartë, 10. inspektor i ri, 11. inspektor, 12. inspektor i vjetër, 13.
inspektor i pavarur, 14. inspektor i lartë, 15. inspektor i lartë i klasës së parë, 16.
Inspektor kryesor, 17. epror i organit të përbashkët, 18. epror i Sekretariatit për
Punë të Brendshme të qytetit të Beogradit, 19. Këshilltar i Sekretariatit Republikan,
20. Ndihmës i Sekretarit Republikan, 21. Nënsekretar Republikan, 22.
Zëvendëssekretar Republikan, dhe 23. Sekretar Republikan. (Bogdanovic 2002).
1.1 Terminologjia policore në Kosovë gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta
Në Raportin mbi punën e Sekretariatit Krahinor të Punëve të Brendshme për
vitin 1988 (shkurt 1989, Prishtinë, gjithsej 28 faqe, marrë nga Arkivi i Kosovës më
2016), dallojmë termat policorë si: milicia, postat e milicisë, degët e milicisë,
njësitë e specializuara të milicisë: postat e milicisë së komunikacionit, njësia e
milicisë për aksione speciale, posta e milicisë për punët e sigurimit në hekurudhë,
aradha e milicisë e SKPB-së, ekspozimet e përhershme nga rreziqet jetësore,
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udhëheqje dhe komandim i njësisë së milicisë, milicioner, efikasiteti i zbulimit,
vepra penale, të zbuluara dhe të paraqitura, kriminaliteti ekonomik, kriminaliteti
pronësor (vjedhjet e rënda), kriminaliteti i të miturve, shkaktimi i zjarreve,
përpunimi kriminalistik i veprave penale, havari dhe sjellje kundërligjore,
Drejtorati i Sigurimit Publik, Qendra e Sigurisë, evitimi i kriminalitetit, prishja e
rendit dhe qetësisë publike, udhëheqës i milicisë, postëkomandantët,
zëvendëspostkomandantët, ndihmëspostkomandantët, civilia, kursi për milicionerë,
aftësimi me pikëpamje ideopolitike, kriptombrojte, mjetet e lidhjes dhe
kriptombrojtjes, sistemi informativ, teknika kriminalistike, ekspertiza kimike,
grafologjike, poligrafike, daktiloskopike, analizat e alkoolit në gjak, laboratoriumet
për ekspertiza kriminalistike, veprat penale të lehta, shërbimi vrojtës dhe
veprimtaria patrulluese, kontrolli i komunikacionit publik, kontrolli i kalimit të
kufirit shtetëror, sigurimi i brezit kufitar dhe rajonit kufitar në thellësi, mbrojtja e
personaliteteve, mbrojtja e objekteve me rëndësi të veçantë, mbrojtja e
përgjithshme popullore dhe interesit të gjerë shoqëror, të dhënat për armikun e
brendshëm dhe të jashtëm, veprimtaria diversante-terroriste, të dezertimit,
snajperistët, nishngjitë të hedhësve të dorës, mjetet kimike dhe pajisjet e llogorit,
mjetet për lidhje (motorola), shofrat e gomës, rrethojat për parandalim
(barrikadat), megafonat, veprimi preventiv, etj. Përveç këtyre dokumenteve dhe
materialeve të fushëveprimtarisë policore të asaj kohe, gjejmë edhe disa
aktvendime administrative të disa punonjësve të milicisë, si: Aktvendim i
Sekretariatit Krahinor të Punëve të Brendshme (10 qershor 1976 për punonjësin e
punëve të brendshme SH. K., Prishtinë) lidhur me vendin e punës MILICIONER në
Njësinë për sigurime, intervenime dhe përcjellje të trenave... Aktvendimi i
dërgohet: punëtorit, Drejtorati për punë financiare dhe materiale, Drejtorati për
organizimin e marrëdhënies së punës e këtij Sekretariati (i nënshkruar nga
Ndihmës Sekretari A. B., 6 janar 1978 në Prishtinë)... Libreza e punës e lëshuar në
Prishtinë më 25.8.1975 për milicionerin SH. K. Vëmendje: për profesionin –
shkruan: mjeshtria: milicioner. Mjeshtria përdorej në vend të fjalës profesion, që
në fjalorin e sotshëm kjo fjalë është pasive.
1.2. Ndikimet ideopolitike në leksikun policor gjatë viteve të 70-ta dhe 80ta
Në Raportin mbi aftësimin e organeve të punëve të brendshme në KSA të
Kosovës për kryerjen e detyrave të sigurisë në rrethanat e rregullta dhe të
jashtëzakonshme, (gusht 1988, Prishtinë, - marrë nga Arkivi i Kosovës më
25.10.2016, gjithsej 23 faqe) gjejmë terma policorë, por që janë të ndërlidhura edhe
me fushën ideologjike dhe politike si në vijim: Ngjarje kundërrevolucionere
(1981), diferencimi ideo-politik, veprimet publike armiqësore, inspeksioni i
mbrojtjes popullore etj. Ndërsa, në Raportin mbi punën e Sekretariatit Krahinor të
Punëve të Brendshme për vitin 1988 (shkurt 1989, Prishtinë, gjithsej 28 faqe, marrë
nga Arkivi i Kosovës më 2016), dallojmë terminologjinë policore si: Situatë e
ndërlikuar e sigurisë, nacionalizmi dhe separatizmi shqiptar, veprimi
propagandues armiqësor, marrëdhëniet ndërnacionale të ashpërsuara dhe të
përkeqësuara, presionet e separatistëve shqiptarë në pjesëtarët e nacionalitetit serb
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dhe malazez, procesi i shpërnguljes së tyre me intensitet të pazvogëluar, veprim i
organizuar armiqësor, demonstratat e qytetarëve të kombësisë shqiptare, rrezikimi
serioz i rendit të përcaktuar me kushtetutë, tubime protestuese - greva dhe
demonstrata të shqiptarëve, veprimtaria e organeve ilegale armiqësore të
nacionalistëve dhe separatistëve shqiptarë, destabilizimi i gjendjes në krahinë,
shkruarja e parullave, shpërndarja e etiketave, pamfleteve e të ngjashme, konfliktet
ndërnacionale, diversione dhe sabotazhe, format e veprimit ilegal, presionet e
popullatës joshqiptare, emigracioni armiqësor shqiptar, qarqet e huaja
antijugosllave, grupet ilegale, aktivitet armiqësor propagandues, shkruarja dhe
shpërndarja e parullave dhe pamfleteve, veprimtaria armiqësore etj. Sa për
ilustrim, ndikimet ideologjike ka pasur edhe gjatë betimit zyrtar të milicionerëve
(udhëzuesi i vitit 1981): “Unë, (emri dhe mbiemri), solemnisht betohem se do ta
mbroj rendin e përcaktuar me Kushtetutë, pavarësinë dhe integritetin e Republikës
Socialiste Federative të Jugosllavisë, se do ta ruaj dhe zhvilloj bashkimin dhe
vëllazërimin e kombeve dhe kombësive tona, se do të luftoj për mbrojtjen e
Kushtetutës, të lirive të fituara dhe të të drejtave të qytetarëve, se do të përpiqem
për mbrojtjen e sigurisë së shoqërisë sonë socialiste vetëqeverisëse dhe zbatimin e
politikës së Lidhjes së Komunistëve, se në punën time do t’i përmbahem
Kushtetutës dhe ligjit, se me ndërgjegje dhe me disiplinë do t’i kryej të gjitha
obligimet dhe detyrat edhe kur për kryerjen e tyre rrezikohet jeta”. (marrë nga
Udhëzimi mbi marrëdhëniet reciproke dhe sjelljen e punëtorëve të organeve të
punëve të brendshme, i miratuar më 20.07.1981 nga Sekretariati Krahinor i Punëve
të Brendshme, faqe 58, botuar nga Gazeta Zyrtare e KSAK-së nr. 48/77, Prishtinë.
Fjalët e nënvizuara në tekstin e betimit zyrtar të milicionerëve kanë përmbajtje
ideologjike të sistemit politik të asaj kohe).
2. Zhvillimi i terminologjisë policore në gjuhën shqipe në Kosovë në vitet
1999-2008
Që nga formimi i Shërbimit Policor të Kosovës, i udhëhequr dhe mbikëqyrur
nga Policia e UNMIK-ut, e deri në kohën e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës më
2008, mungonte infrastruktura ligjore nga institucionet vendore. Prandaj, të gjitha
rregulloret dhe procedurat e brendshme policore ishin të përmbledhura dhe të
miratuara nga Komesari ndërkombëtar i Policisë, i cili quhej Doracaku i SHPK-së.
Ky doracak shërbente për funksionalizimin e të gjithë Shërbimit Policor të
Kosovës, si dhe ishte i vetmi dokument që shërbente për t’i realizuar
fushëveprimtaritë policore. Në Doracakun e SHPK-së (Doracaku i SHPK-së,
botuar më 2007 nga OSBE në Prishtinë) i cili ishte i përkthyer në tri gjuhë:
anglisht, shqip, serbisht, gjejmë terminologjinë policore, si: zbatimi i ligjit, ruajtja
e rendit të shoqërisë, respektimi i të drejtave themelore të çdo individi, parandalimi
dhe reduktimi i kriminalitetit, hetimi, zbulimi dhe zënia e kryesve të veprave penale
dhe të kundërvajtësve, ofrimi i ndihmës dhe të qenit në shërbim të popullit pa
diskriminim, SHPK pasqyron karakterin shumetnik të Kosovës, komunikimi i
SHPK-së me bashkësitë lokale, parandalimi i korrupsionit, intervenimi policor,
udhëheqja policore, mbajtja në paraburgim nga policia, kufijtë e shtrirjes së
autorizimeve policore, shërbim policor demokratik, respektimi i të drejtave
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themelore gjatë arrestimeve, përdorimi i forcës së kufizuar, të arsyeshme dhe
proporcionale, standardet e sjelljes etike të policëve të shërbimit, bindja ndaj
urdhrave të ligjshëm, lëshimi i urdhëresave, dhënia e ndihmës kolegëve, ndihma e
parë për viktimat, zbrazja e armës, përdorimi i jelekut reflektues, përdorimi i
shufrës, krimet ndëretnike, përdorimi i sprejit, transportimi i të burgosurve, ndalja
e automjeteve motorike etj. Si shembull kemi marrë edhe tekstin e betimit zyrtar të
pjesëtarëve të Shërbimit Policor të Kosovës: “Unë, (punonjësi e thotë emrin e
tij/saj të plotë) betohem se do ta zbatoj Kornizën kushtetuese për vetëqeverisjen e
përkohshme, ligjet e aplikueshme në Kosovë, rregulloren e SHPK-së, do t’u bindem
urdhrave të mbikëqyrësve të mi, në mënyrë të ndërgjegjshme, me përgjegjësi dhe
sinqeritet, në interes të të gjithë banorëve të Kosovës, pa dallim race, religjioni,
ngjyre, gjinie apo përkatësie etnike. Do t’i kryej detyrat e mia me aftësinë time më
të mirë, duke treguar gjithnjë profesionalizëm, ndershmëri dhe përgjegjësi”.
(Doracaku i SHPK-së, 2007, i botuar nga Misioni i OSBE-së në Prishtinë).
3. Zhvillimi i leksikut policor në gjuhën shqipe në Kosovë në vitet 20082017
Më 2008 hyn në fuqi Ligji i Policisë së Kosovës, bëhen efektive transferimet
nga SHPK-ja në Polici të Kosovës. Më 2012 bëhet Ligji i ri i Policisë si dhe
Udhëzimet Administrative, të cilat e rregullojnë fushëveprimtarinë policore, por sa
i përket leksikut policor nuk ndryshon shumë nga periudha e administrimit të
UNMIK-ut. Në vijim po japim disa terme policore të kësaj periudhe: Zyrtar
policor, Drejtor i Përgjithshëm i Policisë, hetues, hetuesia, Ministria e Punëve të
Brendshme, autorizimet policore, komiteti për siguri, këshilli i sigurisë, mbrojta e
jetës dhe pronës të të gjithë personave, mbrojtja e të drejtave themelore të të gjithë
personave, parandalimi, hetimi dhe zbulimi i veprave penale, kontrolli i
komunikacionit, kontrolli i kufijve shtetërorë, ofrimi i ndihmës ndaj fatkeqësive të
ndryshme, zbatimi i urdhrave të ligjshëm, identifikimi i personave dhe sendeve etj.
Në vijim teksti i betimit zyrtar të zyrtarëve policorë të Policisë së Republikës së
Kosovës: “Unë (punonjësi e thotë emrin e tij/saj të plotë) betohem se do ta zbatoj
Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e Kosovës, do ta mbroj sovranitetin
dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, do t’u bindem urdhrave të
mbikëqyrësve të mi, do t’i kryej detyrat, duke treguar gjithnjë profesionalizëm,
përgjegjësi dhe ndershmëri, në interes të të gjithë qytetarëve të Republikës së
Kosovës, pa dallim përkatësie etnie, gjinie, religjioni apo ngjyre”. (Rregullorja për
Personel dhe Administratë e PK-së, 2017).
4. Përqasje krahasuese e zhvillimit të leksikut policor në gjuhën shqipe në
Kosovë: periudha 1970-2017
Leksiku i fushës policore në gjuhën shqipe në Kosovë ka pësuar ndryshime
gjatë tri periudhave kohore të administrimit të territorit të Kosovës:
- 1970-1990 e administruar nga udhëheqja ideopolitike e ish-RSFJ-së;
- 1999-2008 e administruar nga udhëheqja ndërkombëtare e UNMIK-ut;
- 2008-2017 e administruar nga udhëheqësit politikë vendorë të Kosovës.
Përmes tabelave krahasuese po paraqes disa zhvillime sinonimike të leksikut
policor në Kosovë:
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Gradat policore
Tabela 1.1
1970-1990

1999-2008

2008-2017

Milicioner i ri

Polic (pjesëtar) i SHPK-së

Polic i ri

Milicioner

Polic (pjesëtar) i SHPK-së

Polic

Milicioner i vjetër
Milicioner i vjetër i
klasës I
Milicioner i lartë

Polic (pjesëtar) i SHPK-së

Polic i lartë

Rreshter

Rreshter

Inspektor i ri

Toger

Toger

Inspektor

Kapiten

Kapiten

Inspektor i vjetër

Major

Major

Inspektor i pavarur

Nënkolonel

Nënkolonel

Inspektor i lartë

Kolonel

Kolonel

Inspektor i lartë i
klasës I

Asistent i Komesarit –
gjeneralmajor

Inspektor Kryesor

Zv.
Komesar
–
gjeneralnënkolonel
Komesar - gjeneralkolonel

Ndihmësdrejtor i
Përgjithshëm/Drejtor
Departamenti
Zv. Drejtor i Përgjithshëm

Milicioner i klasës
së parë

Drejtor i Përgjithshëm

Funksionet/pozitat policore
Tabela 1.2
1970-1990

1999-2008

2008-2017

Kryeshef i Drejtoratit të
Milicisë

Komandant Regjional
Shërbimit Policor

Postkomandant i Milicisë
Zëvendëspostkomandant

Komandant i Shërbimit
Policor
Zëvendëskomandant

Zëvendëskomandant

i Milicisë

i SHPK-së

i Policisë

Ndihmëspostkomandant
i Milicisë

Shefi i Operativës
Stacionit të SHPK-së

Sekretar Krahinor

Shef i Shtyllës së Parë

Ministër i Punëve

i Punëve të Brendshme

të UNMIK-ut

të Brendshme

Sekretar Krahinor

Komesar i Policisë

Drejtor i Përgjithshëm

i Punëve të Brendshme

së UNMIK-ut

i Policisë

Vrojtës i Milicisë

Pjesëtar patrullues i SHPKsë

Zyrtar i Ekipit Reagues

i

së

Emërtimet e drejtorive, sektorëve dhe njësive policore
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Tabela 1.3
1970-1990

1999-2008

2008-2017

Posta e Milicisë

Stacioni i Shërbimit Policor

Stacioni Policor

Aradha e Milicisë

Divizioni i Sigurimit të
Objekteve Publike dhe
Policore
Departamenti për Rend
Publik
Shtylla e Parë e UNMIK-ut

Drejtoria për Sigurimin e
Objekteve dhe
Personaliteteve
Divizioni i Sigurisë Publike

Drejtorati i Sigurimit
Publik
Sekretariati Krahinor i
Punëve të Brendshme
Drejtorati për të Huaj

Ministria e Punëve të
Brendshme

Drejtoria për Migrim dhe

Drejtoria për Migrim dhe të
Huaj

të Huaj
Këshilli Ekzekutiv i
KSAK-së
Drejtorati Komunal i
Sigurimit Publik

Qeveria e Kosovës

Qeveria e Republikës së
Kosovës
Drejtoria Rajonale e Policisë

Drejtorati për Punë
Financiare dhe
Materiale
Drejtorati për
Organizimin e
Marrëdhënies së Punës

Drejtoria për Buxhet dhe
Financa

Drejtoria e Financave

Drejtoria e Personelit

Drejtoria e Personelit

Komanda Regjionale e
Shërbimit Policor

Veprimtaritë policore
Tabela 1.4
1970-1990
Rregullimi i komunikacionit

1999-2008
Rregullimi i trafikut

Zbulimi
i
delikteve
ekonomike
Fletëparaqitje penale

Zbulimi i krimeve
ekonomike
Kallëzim penal

2008-2017
Rregullimi
i
komunikacionit rrugor
Zbulimi
i
krimeve
ekonomike
Kallëzim penal

Shërbimi vrojtues i Milicisë

Patrullimet e Shërbimit
Policor

Ekipet Reaguese të Policisë
së Kosovës

Teknika kriminalistike
Legjitimacioni i personave
zyrtarë
Përdorimi i mjeteve të dhunës

Forenzika
Kartela identifikuese

Teknika kriminalistike
Kartela identifikuese

Përdorimi
i
proporcionale

Përdorimi
i
proporcionale

Fletëndjekje
Zërja e kryesve të veprave
penale

Fletëarrest
Kapja e kryesve
veprave penale

forcës

të

forcës

Fletëarrest
Kapja e kryesve të veprave
penale
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Gjatë këtij hulumtimi terminologjik policor në gjuhën shqipe në Kosovë është
konstatuar se në periudhën 1970-2018, ky zhvillim terminologjik ka qenë i ndikuar
nga serbishtja nëpërmjet ndajshtesave, si: legjitimacioni, milicioneri, milicia etj.;
dhe nga anglishtja përmes përkthimit të drejtpërdrejtë dhe formave tjera të
mbaresave: zyrtar policor, komandant regjional, forenzikë, njësia K-9 (me qenë),
njësia e trafikut, policimi në komunitet etj.
Ndikimet ideopolitike në terminologjinë policore në gj. shqipe në Kosovë janë
evidente si: (1970-1990) ngjarjet kundërrevolucionare 1981, iridentizmi dhe
seperatizmi shqiptar, shkruarja e parullave dhe pamfleteve, demonstrata
antijugosllave, ruajtja e bashkim-vëllazërimit, e kombeve dhe kombësive, zbatimi i
politikës së Lidhjes së Komunistëve etj.
Në disa raste është konstatuar se terminologjia policore e viteve të shtatëdhjeta
i ka qëndruar periudhave të ndryshme kohore deri në ditët e sotme, si: teknika
kriminalistike, forenzika (gjatë administrimit të UNMIK-ut), prapë teknika
kriminalistike nga 2008 e tutje; pastaj: komunikacioni rrugor – trafiku –
komunikacioni rrugor.
Në tabelat krahasuese të leksikut policor që ka të bëjë me gradat, pozitat dhe
fushëveprimtaritë policore, konstatohet se ndryshojnë rrënjësisht format leksikore,
por përmbajtja mbetet përafërsisht e njëjtë, ose sinonimike si: milicioner - pjesëtar
i shërbimit policor - zyrtar policor; Sekretar Krahinor i Punëve të Brendshme Shef i Shtyllës së Parë të UNMIK-ut - Ministër i Punëve të Brendshme etj.
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KUPTIMET E DISA SHPREHJEVE LATINE
Gjuha shqipe ka marrë shumë fjalë dhe shprehje nga latinishtja, veçanërisht në
fushat mjekësore dhe ligjore. Këto shprehje i dëgjojmë apo i lexojmë herë pas here,
por shpesh nuk dimë se çfarë duan të thonë. Kjo është një listë me 30 termat latinë
që ende përdoren në shqip së bashku me kuptimin e tyre.
A Fortiori
Tregon një provë të një pretendimi me anë të një pretendimi të provuar edhe më të
fortë. Për shembull: Nëse është e ndaluar të ngasësh një biçikletë me një pasagjer
shtesë, atëherë është e ndaluar të ngasësh një biçikletë me dy pasagjerë shtesë.
Ad Hoc
Përgjithësisht ka të bëjë me një zgjidhje që është projektuar për një problem
specifik; nuk është përgjithësues dhe s’mund të përshtatet për qëllime të tjera.
Shembujt përfshijnë një kostum të bërë me porosi, një protokoll rrjeti i shkruar me
dorë apo një ekuacion me një qëllim specifik.
Ad Hominem
Një argument ad hominem konsiston me përgjigjen ndaj një argumenti apo një
pohimi faktual duke sulmuar një karakteristikë apo besim të personit që e shtron
argumentin apo pohimin, dhe nuk i adresohet substancës së argumentit dhe as nuk
prodhon evidenca kundër pohimit. Përdoret më rëndom për t’iu referuar
specifikisht fyesit ad hominem apo argumentum ad personam, gjë që konsiston në
kritikat apo sulmin personal ndaj folësit të argumentit për të diskredituar
argumentin që ai po shtron.
Ad Infinitum
Të vazhdojë gjithmonë, domethënë drejt pafundësisë.
Bona Fide
Besim i mirë. Kjo është gjendja morale dhe mendore e ndershmërisë, bindjes për të
vërtetën apo falsitetin e një propozimi apo një personi që shpreh opinionin.
Casus Belli
Rast apo incident i luftës. Shpesh keq-shqiptohet si “causus belli” dhe besohet se
do të thotë “shkak i luftës”. E fundit nuk është e saktë.
Caveat Emptor
Blerësi të hapë sytë. Përgjithësisht “caveat emptor” është doktrina e ligjit të pronës
që kontrollon shitjen e pronës së patundshme pas datës së mbylljes.
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Corpus Delecti
Trupi i krimit. Kjo ka të bëjë me parimin se duhet të provohet se krimi ka ndodhur
para se një person të dënohet për kryerjen e atij krimi. Për shembull, një person nuk
mund të gjykohet për vjedhje nëse nuk provohet se prona është vjedhur.
De Facto
De facto është një shprehje latine që do të thotë “në fakt” apo “praktikisht”, por nuk
shqiptohet nga ligji. Për shembull, martesa de facto apo një standard de facto (një
standard që pranohet përgjithësisht por nuk formalizohet).
De Jure
E kundërta e de facto.
Dictum
Në terminologjinë e ligjeve një dictum (shumësi dicta) është çdo pohim që formon
një pjesë të vendimit të një trupi gjykues, në veçanti të një trupi gjykues vendimet e
të cilit kanë vlerë si precedent.
Ergo
Kështu që. Për shembull, “Cogito, ergo sum”, mendoj, prandaj ekzistoj. (Dekarti,
edhe pse origjinën e ka në frëngjisht: “Je pense, donc je suis”.
Ex Officio
Me anë të virtytit të postit apo pozicionit; “me të drejtën e postit”. Shpesh përdoret
kur dikush mban një pozitë për arsye të mbajtjes të një pozite tjetër. një keqkuptim
i zakonshëm është se anëtarët ex officio të një kongresi apo komiteti mund të mos
votojnë, por kjo nuk garantohet në atë titull.
Flagrante Delicto
Një term ligjor i përdorur për të treguar se një kriminel është kapur në aktin e
kryerjes të një krimi (krahaso corpus delicti). Termi bashkëbisedues “e kapi me
presh në dorë” apo “e kapi gjatë aktit” janë ekuivalente në shqip.
Habeas Corpus
Ky është emri i një veprimi ligjor përmes së cilës një person mund të kërkojë
lehtësim nga një dënim i paligjshëm për veten e tij apo për dikë tjetër. Urdhri
gjyqësor i habeas corpus ka qenë historikisht një instrument i rëndësishëm për
ruajtjen e lirisë individuale kundër arbitraritetit të akteve të shtetit.
Ibid
Ky është termi i shkurtër për “Ibidem”, i përdorur për të siguruar një fundshënim,
një citim në fund të faqes, apo një referencë nga një burim që citohet në shënimin e
tekstit. Për të gjetur burimin ibid. dikush duhet të shikojë referencën para saj,
prandaj ibid. shërben si një qëllim i ngjashëm me thonjëzat.
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Ipso Facto
Kjo përkthehet fjalë për fjalë si “me anë të vetë faktit”, i cili do të thotë se një efekt
i caktuar është një pasojë e drejtpërdrejtë e aktit në fjalë, në vend që të shkaktohet
nga një akt pasues si vendimi i një gjykate.
Lingua Franca
Një lingua franca është çdo gjuhë që përdoret gjerësisht përtej popullsisë e folësve
vendas. Statusi de facto i lingua franca shpesh “dhurohet” nga masat për gjuhën më
me influenciale të kombit për momentin. Anglishtja është për momentin lingua
franca e biznesit, shkencave dhe aviacionit ndërkombëtar dhe ka zëvendësuar
frëngjishten si lingua franca e diplomacisë që nga Lufta e Dytë Botërore. Dikush
tjetër mund të thotë se lingua franca është interneti.
Magnum Opus
Kjo ka të bëjë me arritjen më të mirë, më popullore dhe më me famë të një autori,
artisti apo kompozitori dhe është diçka që ka kontribuar në një sasi të madhe
materiali. Për shembull, dikush mund të thotë se simfonia e nëntë e Bethovenit
është magnum opus-i i tij.
Non Sequitur
Nuk ndjek. Ky term logjike i referohet një konkluzioni i cili nuk vjen si pasojë e
premisës. Për shembull:
Nëse A-ja është e vërtetë, atëherë B-ja është e vërtetë.
B-ja pohohet se është e vërtetë.
Kështu që, A-ja duhet të jetë e vërtetë.
Obiter Dictum
“Meqë ra fjala”, është një shprehje apo vëzhgim i bërë nga një gjykatës se, edhe
pse është e përfshirë në trupin e opinionit të trupit gjykues, nuk formon një pjesë të
nevojshme të vendimit të trupit gjykues.
Per Diem
“Për ditë”, do të thotë sasia specifike e parave që një organizatë i lejon individit të
shpenzojë në ditë. Zakonisht, edhe pse jo vetëm për këtë rast, këto janë për të
mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe të jetesës.
Post Mortem
“Pas vdekjes” – një autopsi.
Prima Facie
“Në pamjen e parë”, ose “me anë të shembullit të parë”. Përdoret në anglishten
moderne ligjore për të bërë të ditur se me shembullin e parë, një çështje duket se
është vetë-evidente nga faktet.
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Primogeniture
Primogeniture është e drejta zakonore ligjore e djalit të parë të lindur që do të
trashëgojë të gjithë pasurinë e patundshme, me përjashtimin e vëllezërve dhe
motrave më të vogla. Kjo është tradita e trashëgimisë nga i parëlinduri të të gjithë
pasurisë së prindërve, pronat apo postin. Në mungesë të fëmijëve, atë e trashëgojnë
të afërmit e farefisit, me anë të rregullit të vjetërsisë në pemën e trashëgimisë.
Pro Bono
Pro bono është një frazë që vjen nga latinishta dhe do të thotë “për të mirën e
publikut”. Ky term shpesh përdoret për të përshkruar punën profesionale të
ndërmarrë vullnetarisht dhe pa pagesë, si një shërbim ndaj publikut.
Quasi
Në një farë mënyre apo në një farë shkalle. E ngjashme me parashtesën “semi”.
Sine Qua Non
“Pa të cilën nuk mund të jetë” (pasi). I referohet një veprimi, kushti apo përbërësi
të domosdoshëm dhe esencial. Në kohët e fundit termi ka kaluar nga një përdorim
ligjor në një përdorim më të përgjithshëm në shumë gjuhë.
Subpoena
Një subpoena është “një komandë për t’u shfaqur në një kohë dhe vend të caktuar
për të dhënë dëshmi për një çështje të veçantë”.
Vice Versa
Anasjelltas. Vice shqiptohet vetëm me një rrokje, por në latinishten klasike
shqiptohet “wee-kay wehr-suh” dhe në latinishten ekleziatike “vee-chay vehr-suh”.
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FRANCO CAPONE

ROMËT ME NJË KULTURË MIJËRAVJEÇARE
Të pranishëm në shumë vende të botës si dhe hebrenjtë, romët janë persekutuar
nga nazizmi, por jo vetëm. Sot shumëkush u frikësohet, por pak e njohin historinë e
tyre dhe kulturën e tyre mijëvjeçare. Ata preferojnë të quhen romë, çka në gjuhën e
tyre rome, do të thotë “njeri”. Dhe të përcaktojë si gaxhi, “të tjerët”, pjesën tjetër të
botës, që është jo-rome. Gaxhi, është për ta një person paragjykues, supersticioz
dhe ndonjëherë i dhunshëm.
Nga ana e tyre gaxhijtë, i thërrasin romët ciganë dhe mendojnë se ata janë të
pisët, të pabesë, hajdutë, dhe të pa kulturë. Por përgjithësimi është i gabuar:në
Evropën Lindore, dhe në shumë raste edhe në Itali, romët jetojnë në shtëpi normale,
punojnë, studiojnë dhe jetojnë së bashku me të tjerët.
Ardhja nga India
Por a kanë qenë gjithmonë nomadë romët? A është e vërtetë që ata nuk kanë
kulturë? Pse shihen si lypës? Kush janë ata? Shtatë milion romët që jetojnë sot në
Europë, vijnë nga një popullsi që fliste një formë vulgare të gjuhës sanskrite,
prakliton. Rreth vitit 1000 P.E.S, ata u larguan nga delta e Indusit, midis Indisë dhe
Pakistanit.Mes tyre kishte ekspertë në përpunimin e metaleve, të quajtur
athinganoi, prej nga rrjedh edhe termi “cigan”. Në 4 shekuj romët u vendosën në
shumë vende evropiane, duke filluar nga Ballkani. Që në atë kohë, ata silleshin të
gjithë në të njëjtën mënyrë, duke ndryshuar ekonominë dhe ritmin e jetës së tyre, në
përputhje me mundësitë e ofruara nga vendet pritëse. Zona ballkanike dhe
Rumania, kanë sot 90 për qind të romëve europianë. Periudha e Perandorisë
Osmane i pa ata të zhvillonin një numër të madh profesionesh, sidomos artizanatet.
Në fund të shekullit XVI, të gjithë romët ishin të regjistruar, banonin në shtëpi të
përhershme dhe paguanin taksa. Në këtë pjesë të Europës, ku kaq shumë popuj
kanë luftuar për identitetin e tyre, romët lëviznin me shumë kujdes. Ata nuk u
përfshinë në asnjë luftë, u shpërndana në njësi të vogla, familje të zgjeruara që herë
here bëheshin bashkë. Në thelb, nomadizmi ishte një përshtatje ndaj represionit,
dhe jo një karakteristikë etnike.
Pelegrinë të “rekomanduar”
Mes viteve 1417-1430, nga Italia në Holandë, u vunë re grupe pelegrinësh që
thoshin se ishin “egjiptianë”. Ata drejtoheshin nga “kontë” dhe “duke” të supozuar,
të përbërë nga burra, gra, fëmijë, kuaj dhe qen. Kronikanët e kohës, rrëfenin
gjithmonë të njëjtin version:”Jemi egjiptianë, por të krishterë, duhet të shlyejmë
pendesën për mëkatin e braktisjes së fesë, që na dënon me një pelegrinazh 7-vjeçar.
Ju lutemi na ndihmoni!”.
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Letrat që mbanin me vete ishin nënshkruar nga Sigismundi, perandori i
Perandorisë së Shenjtë Romake, nga Papa apo nga personalitete të tjera të mëdha.
Disa ishin të vërteta, shumë të tjerë të falsifikuara. Rezultati:Shumë qytete dhanë
donacione të konsiderueshme për të ashtuquajturit “egjiptianë”. Por një pelegrinazh
i besueshëm, nuk mund të zgjaste përgjithmonë.
Nisja e persekutimit
Kështu u krijuan banda për dëbimin e romëve. Kjo përkoi me lindjen në
industrinë në Europës Perëndimore, e cila kërkonte punë më orare të rregullta dhe
paga fikse, dhe që nuk lejonte format e lypjes apo zanateve jo të qëndrueshme.
Pavarësisht shtypjes (në një faze, ai që vriste një cigan, kishte të drejtë të merrte
pasurinë e tij), romët u vendosën në territore të ndryshme, nga ku morën emrat
sintët piedmontezë, sintët lombardë, kalet andaluzinë, manush-ët francezë,
romanikalët e Uellsit.
Pesëdhjetë për qind e gjuhës së tyre mbeti ajo e origjinës, për pjesën tjetër
huazuan terma të gjuhëve lokale. Disa rrethana i bashkojnë romët dhe hebrenjtë:që
të dy popujt kanë qenë skllevër. Të parët u akuzuan se ishin pasardhës të linjës së
mallkuar të Kainit, të dytët të vrasjes së zotave. Nga nazistët, hebrenjtë pësuan
shoah (shkatërrim), romët porrajmos (asgjësimin).
Mbi 500 mijë romë u vranë në kampet naziste të përqëndrimit. Por nëse
gjermanët e njohën dëmin e parë, për romët nuk ka pasur asnjë dësmhpërblim.
Arsyeja është se romët nuk janë një popull, por një komunitet kulturor.
“Diplomim’ i dyfishtë
Një gazetar i “National Geographic” organizoi një udhëtim të gjatë me një
romanikal, rom nga Uellsi, dhe tregoi se ai mund të komunikojë në fjalë, gjeste dhe
këngë me romët nga pjesë të ndryshme të botës. Nëse hebrenjtë kishin Biblën, si
një bazament të identitetit të tyre kulturor, romët kishin gjithmonë muzikën.
Muzika rome ka ndikuar dhe pasuruar kompozitorë si Johanes Brahms, Franc
Shubert, Moris Ravel, Igor Stravinski, Peter Çajkovski. Muzika rome, ka themeluar
xhazin europian. Është një mënyrë për të komunikuar. “Në muzikë ekziston gjuha,
etika, filozofia e jetës, rrëfimi, kujtesa jonë”- thotë Santino Spineli, muzikolog në
Universitetin e Triestes.
Pastaj një tipar tjetër i fortë i kulturës rome janë ritet funerale. Ndonjëherë kur
një person vdes, të gjitha sendet e tij, duke përfshirë edhe rulotin, digjet për të
siguruar që ato të mos krijojnë disnivelime dhe dallime sociale midis të afërmve në
grup. Sidomos në vendet Lindore, varrezat janë të mëdha:aty gjejnë vend shtrati,
komoja, pikturat, modele motorësh dhe makinash luksoze. Këto varre të kujtojnë
ato të egjiptianëve. Një traditë tjetër, ligji i romëve.
Nuk i mbivendoset atij të shtetit, por romët e respektojnë atë në germë për
germë: rregullon mosmarrëveshjet, dëmet, konfliktet martesore. Nëse ngjarja është
serioze, gjyqtarët vijnë nga komunitete të tjera, si një garanci për drejtësi. Dënimi
është gjithmonë një kompensim financiar.
Focus – Në shqip nga bota.al 08/14/2018
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RECENSIONE

KONTRIBUT TË RËNDËSISHËM SHKENCOR PËR
GJUHËSINË SHQIPTARE
(Prof. dr. Latif Mulaku, “Studime gjuhësore”, Instituti Albanologjik, Prishtinë,
2018)
Ky vëllim i L. Mulakut përmban më se dyzet punime të ndryshme gjuhësore:
studime, kumtesa, artikuj dhe trajtesa shkencore. Në libër janë përfshirë punimet e
botuara më parë në revista të ndryshme, përkatësisht në disa qendra kulturore, të
cilat paraqesin një kontribut të çmueshëm për gjuhësinë shqiptare. Këto studime
kanë të bëjnë me shumë fusha gjuhësore, si me strukturën gramatikore të shqipes,
me morfologji, me fonetikë, me fjalëformim, me sintaksë, me drejtshkrim, me
kulturën gjuhësore dhe sidomos me dialektologji.
Në kapitullin e parë autori shkruan hollësisht, me sa dimë ne, për herë të parë
në gjuhësinë tonë, para gati 60 viteve për kuptimin e rasave në gjuhën shqipe. Aty
konstatohet se rasat në fjalë kanë funksione të ndryshme e të llojllojshme.
Mendojmë se shqyrtimet janë bërë sipas kritereve shkencore dhe të drejta.
Kuptimet rasore autori i sheh me arsye e në lidhje të ngushta me sintaksën dhe,
sipas tij, përbëjnë një fushë të rëndësishme e të veçantë morfologjike – sintaksore.
L. Mulaku vëren me të drejtë se sintagmat e rasave dhe parafjalët e tyre luajnë një
rol të madh kuptimor. Këto studime dhe trajtesa janë botuar gjatë një periudhe (të
mëparme) gati 60 vjeçare, më saktësisht prej vitit 1959 deri më 2017.
Një vend të veçantë autori u ka kushtuar emrave të nyjshëm dhe posaçërisht
derivateve të formuara me prapashtesat: -sh, -im, -je, -ni/-ri, -si, -s, -shmëri, -or, tor, -esë, -shëm, -tar, -sht/-isht, -o, -as etj.
Në kapitullin e dytë objekt shqyrtim autori ka pasur disa çështje drejtshkrimore
në mënyrë shkencore dhe praktike. Pikëpamjet e autorit për gjuhën letrare,
drejtshkrimin dhe për problemet e gjuhës standarde, si atëherë kur i ka shtruar, si
tani, kanë qenë dhe janë plotësisht të drejta e të argumentuara, sepse i kanë
qëndruar kohës.
Në kapitullin e tretë vihen në dukje ndikimet gjuhësore të huaja, posaçërisht të
serbishtes, nga e cila janë përkthyer shkrime të llojllojshme në shqipen. Në të autori
ka vërejtur shumë kalke gjuhësore, që janë përvijuar në gjuhën tonë, të cilat bien
ndesh me shqipen, me natyrën dhe me veçantitë e saj gjuhësore. Më anën tjetër, në
disa artikuj të përmbledhur në këtë libër, del sheshit qëndrimi i autorit kundër
përdorimit të fjalëve të huaja të panevojshme, kur konstaton se ato mund të
zëvendësohen me fjalë të gjuhës shqipe.
Në kreun e katërt të këtij libri janë botuar kërkimet dialektologjike të autorit, të
njohësit më të mirë të kësaj fushe ndër ne. Aty kemi monografitë: “E folmja shqipe
e Shalës së Bajgorës dhe “E folmja shqipe e Peshterit” (Serbi). Në këto studime
shqyrtohen hollësisht veçoritë a karakteristikat fonetike dhe morfologjike të gjuhës
së folur të këtyre dy krahinave, e para pasqyron kryesisht tiparet dialektore të
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gegërishtes verilindore, kurse tjetra ngërthen kryesisht veçoritë e gegërishtes
veriperëndimore të shqipes. Studimi i fundit “E folmja shqipe e Peshterit” është me
rëndësi të madhe shkencore, për shkak se ka pasqyruar të folmen dialektore të një
treve gjuhësore të shqipes të izoluar, e cila është në fazën e fundit të asimilimit në
serbishten (në boshnjakishten, për shkak të rrethanave politiko-shoqërore dhe
arsimore-kulturore të atjeshme, të cilat nuk kanë lejuar dhe as nuk lejojnë hapjen e
shkollave në gjuhën shqipe, po vetëm në serbishten.
Ndonjëra nga çështjet që është shqyrtuar në disa punime, sot janë tejkaluar pak
a shumë, mirëpo edhe ato atëherë kanë qenë aktuale dhe të pazgjidhura
përfundimisht.
Punimet e prof. dr. Latif Mulakut në librin “Studime gjuhësore” paraqesin një
kontribut të rëndësishëm shkencor për gjuhësinë shqiptare. Sipas vlerësimit tonë,
këto studime e kërkime paraqesin (përfaqësojnë) një ndihmesë të vlerëshme në
fushat e shkencave albanologjike, veçanërisht në ato të morfologjisë, të fonetikës,
të dialektologjisë shqiptare, të kulturës gjuhësore etj. Mendojmë se punimet
përgjithësisht janë me vlera të çmueshme dhe sjellin ndihmesa të veçanta në
shkencat albanologjike. Një karakteristikë tjetër e studimeve të këtij gjuhëtari të
mirënjohur është gjuha e rrjedhshme që i përshkon, stili krejtësisht shkencor që e
lakmon shumëkush.
Qemal MURATI
Ragip MULAKU
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ROMAN PËR GJAKOVËN E FËMIJËRISË
Resmije Kryeziu, “Rrota e ujit”, roman, botoi Dukagjini, Pejë, 2018, f. 496.
Para pak vitesh, duke shfletuar periodikun tonë letrar të viteve 70 për nevoja të
projekteve që po realizoja në kuadër të Institutit Albanologjik, gjeta disa poezi të
botuara të Resmije Kryeziut në faqet e “Jetës së re”. Deri atëherë nuk dija për
afinitetin e saj të të shkruarit letërsi. E dija për autore studimesh e monografish që
trajtonin personazhin e gruas në letërsinë shqipe, periodikun letrar të periudhës së
zenitit kulturor shqiptar, si autore të studimeve për shkrimtarë e vepra të letërsisë
sonë, për periudha letrare, për dukuri e fenomene letrare e kulturore shqiptare, për
ngjarje e personalitete të ndryshme nga historia jonë kombëtare etj. Edhe pse kam
bindjen se prapa secilit dijetar, veçmas prapa secilit filolog, qëndron një mjeshtër i
fjalës së bukur, i artit letrar, delli poetik i koleges sime ishte një befasi e këndshme
për mua. Ndaj pohimi i saj i para dy rreth vitesh se po shkruante një roman nuk më
habiti aspak, sepse tashmë e dija që krijimtaria letrare ishte një ëndërr e saja. E kam
pritur me një kureshtje të madhe zbulimin e dimensionit të saj kreativ letrar. U
gëzova shumë kur mora vesh se do të jem ndër lexuesit e parë të këtij romani.
Edhe pse një njohëse e teorisë së letërsisë, historisë së letërsisë dhe kritikës
letrare, për të shkruar romanin e saj autorja nuk niset nga ndonjë bazë e caktuar
poetike. Aq më pak nga ndonjë model i caktuar romani, ndonëse analogji në
dimensione të ndryshme të kësaj vepre letrare edhe mund të konstatohen në raport
me romane të autorëve të tjerë.
Megjithatë, tipologjia e Volfgang Kajzerit mbi llojeve kryesore të romanit, e
konceptuar si: romani i ngjarjeve, romani i personazhit dhe romani i ambientit,
mbase do të na hynte në punë më shumë për ta definuar sadopak në aspektin
tipologjik romanin e Resmije Kryeziut. Ndonëse mund të konstatohet qartësisht se
nuk i përket si tërësi asnjërit prej këtyre, çuditërisht gjejmë një ndërlidhje me këta
tre tipa romanesh.
Kështu, romani “Rrota e ujit” është roman ngjarjesh, madje më shumë
ngjarjesh, të cilat mund të funksionojnë edhe si të veçanta si vepra tregimtare,
kryesisht si novela, por që njëkohshëm ruajnë disa elemente të unitetit të romanit
në kuptimin tradicional të definimit të njësisë narrative.
Mirëpo romani “Rrota e ujit” është edhe roman i personazhit, i personazhit që
këtu del në rolin e narratorit të gjithëdijshëm, që në formatin e rrëfimit Er-Form,
ose nga veta e tretë, kryesisht i tregon ngjarjet kundruar nga perspektiva e
personazhit infantil, por më rrallë edhe mbi bazë të rrëfimeve të të tjerëve. Deta
është hallka që i ndërlidh këto ngjarje të përjetuara e të dëgjuara nga të tjerët.
Dhe së treti ky roman ka edhe elemente të romanit të ambientit. Madje
ambienti, krahas narratores së gjithëdijshme, pra Detes, është përbërësi tjetër i
ruajtjes së koherencës romanore. Gjakova është vendi i përbashkët i ngjarjeve,
pavarësisht ndonjë digresioni të aty-këtushëm fabulativ. Përveç përshkrimeve të
ambienteve reale, mëhallëve, objekteve, rrugëve etj. shenja të identitetit ambiental
janë edhe veçantitë etnokulturore dhe linguistike të protagonistëve të romanit.
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Pra, në qoftë se do ta definonim më për së afërmi do të thoshim se ngjarjet
përbëjnë historizmin e romanit, individualitetin e përfaqëson personazhi narrator
Detja, ndërsa ambienti, Gjakova e pas Luftës së Dytë Botërore përfaqëson veçantitë
e një mentaliteti kolektiv. Nëse do të kërkonim një model të ngjashëm të
narracionit dhe të strukturës romanore me vepra të letërsisë shqipe them se modeli
më i afërt i romanit “Rrota e ujit” është romani “Kronikë në gur” i Ismail Kadaresë.
Prologu i këtij romani, i konceptuar si hyrje, dhe ëndrra e konceptuar si epilog,
e shpërfaqin në rrafshin deklarativ raportin e autores – narratore me lëndën
tregimtare dhe personazhet si bartëse të tyre.
Çdo gjë që ka të bëjë me një kohë, e cila Detës i kujtohej si vegim, herë i
dashur, herë i pikëlluar, lidhet me Gjakovën, njerëzit e saj, rrugët drejt Çabratit,
Mëhallën e Hadumit, Çarshinë e Madhe, teqetë, tyrbet dhe urat, në të tri anët e
qytetit, rreth të cilave, si erërat nga jugu, veriu, lindja dhe perëndimi, mbështillen
nga legjendat. Secila e ndërtuar në kohë të ndryshme, secila mbi legjendën e vet,
por të gjitha të mbarsura me dhembje, rrallëherë me gëzim, jetojnë ndër shekuj
nën hijen e Majës së Shenjtë të Pashtrikut.
Të gjitha bashkë, e secila vet për vete, lanë gjurmë të thella në jetën e Detës.
Procedimi romanor i autores ndjek modelin tashmë të njohur të epikës sonë
historike veriake, sipas së cilës ngjarjet rrëfehen brenda fatit të personazhit,
përkatësisht e përgjithshmja brenda individuales. Ky model i konkretizimit të
zhvillimeve të njohura historike nëpërmjet qartësimit të fatit të individit e shton
kureshtjen e lexuesit, rrjedhimisht e bën edhe fabulën më interesante. Gjithë dhuna
e periudhës së UDB-së rankoviqiane, mbështetur edhe nga mekanizma të tjerë
shoqërorë, madje-madje edhe familjarë nëpërmjet leqitjes, është pasqyruar në fatin
tragjik të Metit, alias Mulla Maliqit, si personifikim i intelektualit idealist, i njeriut
të mirë, i cili bie në kthetra të pushtetit. Përbuzja është formë tjetër e dhunës mbi të.
Autorja, duke e konceptuar një personazh të këtillë, të veçantë nga të gjitha
dimensionet, nëpërmjet atipizimit të tij në raport me bashkëkohësit, i cili edhe është
reflektim i një arketipi të thadruar në memorien e saj që nga fëmijëria, ndërton
personazhin përfaqësues të një kategorie shqiptarësh që përjetuan tmerret e shtypjes
kombëtare e ideologjike. Përballë gjithë këtyre strukturave, në krah të Metit
qëndrojnë një dorë e vogël e personazheve sikurse janë e nëna e frikësuar, Baca
Xajë fatkeqi dhe Maleci, bariu i kopesë së mëhallës, të cilët me gjithë vullnetin nuk
ia dalin që ta shmangin denigrimin social, profesional dhe etik të Metit.
Pothuajse secila nga pjesët e këtij romani identifikohet me një personazh të
caktuar. Megjithatë, si dytësori femëror i Metit, në këtë roman na shfaqet Hata e
urës, një personazh tjetër atipik që flet për situatën tipike të dhunës, përbuzjes,
shpërfilljes së cilës i nënshtrohet një shtresë e madhe e popullsisë që në sistemin
paraprak ishte një lloj elite intelektuale e sociale e vendit. Në kujtesën fëmijërore të
Detes, narratores, mbetet e ngulitur pamja e gruas fatkeqe dhe rrëfimet e dëgjuara
për të, misteret e origjinës familjare dhe misteri i tretjes së saj.
Personazhe të tjera, të tipizuara në karaktere të veçanta, të cilat u japin ngjyrim
ngjarjeve në roman dhe nëpërmjet të të cilave qartësohen ato, si përjetime të
narratores, të ritreguara në një distancë kohore të gjatë, janë edhe Maleci, Bilall
Tellalli, Baca Bahri, Baca Xajë, Halla, Zadja, Njazi Prota, Safetja e trentë, Shega
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fati tragjik i së cilës ndërlidhet dhe me një nënkuptim identifikohet në një fazë të
mëvonshme zhvillimesh me atë të Hatës së urës etj. Pothuajse me të gjitha këto
personazhe autorja-narratorja si fëmijë kishte ndërtuar një raport të caktuar
emocional, si të frikës, të afrisë, të keqardhjes etj. Një vend të veçantë në këtë
roman e zënë edhe ambientet e objektet e rëndësishme identifikuese të Gjakovës,
sikurse janë Teqeja e Madhe, Çarshia e Madhe, Sarajet e Riza Begut, Xhamia e
Hadumit, Lumi Krena, Ereniku etj.
Tipizimi gjuhësor i personazheve, ligjërimi karakteristik, frazeologjitë dhe
shprehjet e rralla janë një shenjë tjetër e identitetit të romanit. Përdorimi i një fjalësi
që në mendësinë tonë komunikuese ndonjëherë merret si tabu, është mjet shprehës i
funksionalizuar me qëllim të shpërfaqjes së situatave banale nëpër të cilat kalojnë
heronjtë e saj, ndërsa si procedim letrar, si parim poetik, më shumë afrohet me
prirjet letrare të natyralizmit si observacion autorial i detajeve dhe të verizmit si
trajtë e të ashtuquajturës “letërsi objektive”, prirje të cilat, sikurse dihet, e synojnë
përshkrimin e vërtetësisë së të ndodhurave deri në detaje.
Në rrafshin ndërtekstor dhe përtej tij ky roman ka një lidhje me veprën e
Mevlana Xhelaludin Rumiut, madje qysh në identifikimin e titullit dhe të motos së
romanit që përbëhet nga njëri prej rreth 26 000 distikëve të poetit të madh mistik të
islamit:
“Ne jemi rritur në këtë qoshe të zisë
Duke rrotulluar rrotën e ujit me një rrëke lotësh.”
Poeti, dijetari dhe filozofi i madh, ndikimi i “Mesnevisë” së të cilit nuk është
zbehur asnjëherë, për shekuj të tërë ka shërbyer si pikëshikim i artistëve,
shkrimtarëve dhe dijetarëve mbi botën e jetuar dhe të përjetuar. “Dashuria nuk
është e madhe për aq sa flet për të, dashuria është e madhe për aq sa vuan dhe
digjesh për të”. Kjo thënie e Mevlanasë mbase do ta qartësonte edhe më shumë
raportin e autores me veprën e saj, me romanin e saj, i cili nuk është vetëm produkt
i thjeshtë i reproduktimit të së kaluarës; më shumë se sa kaq, është produkt edhe i
një raporti të pashkëputshëm emocional që ajo ka krijuar me njerëzit, me rrugët, me
kohën, me qytetin e fëmijërisë.
Romani “Rrota e ujit” i Resmije Kryeziut përbën një kërkim në të kaluarën e
autores – në memorien e fëmijërisë së saj, në jetën dhe në kohën e një qyteti përplot
rrëke lotësh; ky roman, parë në këndvështrimin e sotëm, është dëshmi e përsiatjes
filozofike mbi botën që po jetojmë dhe është një testament dhembshurie plot
dashuri për brezat që do të jetojnë në këtë qytet, për brezat që do të duan të njohim
të jetuarat dhe të përjetuarat e një kohe tjetër.
Hysen MATOSHI
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