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PJESA HYRËSE

Udhëzime për autorët e punimeve të propozuara për botim
Për botim në revistën Studime shoqërore do të merren në
konsideratë ndihmesat (trajtesa, studime, artikuj, recensione, etj.) që
nuk janë botuar më parë (pos në raste të veçanta) dhe që paraqesin
rezultate hulumtimesh origjinale shkencore, profesionale apo të
zbatuara nga ana e autorit në fushat e shkencave shoqërore, duke mos
prekur të drejtat autoriale të të tjerëve. Për të gjitha punimet e
paraqitura për rubrikën Artikuj – studime, Redaksia merr parasysh
procedurën e vlerësimit, përkatësisht recensimit. Recensioni mbetet në
Redaksi, ndërsa emrat e recensentëve nuk bëhen të njohur për autorin
e punimit. Për të tjerat vendos Redaksia. Për origjinalitetin dhe
cilësinë e ndihmesave përgjigjen vetë autorët.
Punimi shkencor i paraqitur duhet të përmbajë:
Emrin dhe mbiemrin e autorit, vendin ku jeton e vepron aktualisht
dhe titullin e punimit. Pastaj vjen abstrakti me jo më shumë se 200 fjalë
dhe në vijim, para punimit, shënohen deri në 10 fjalë çelës termat
kryesorë. Punimi ose trajtesa shkencore mund të shtrihet më së shumti
deri në 10 faqe të formatit A4 të radhitura me kompjuter Microsoft Word
(210x297 mm), me margjina 20 mm, në fontin Times New Roman 12 pt
me radhor normal. Në fund punimi artikulli duhet të ketë një rezyme në
rreth 1 faqe. Nëse punimi është në një gjuhë zyrtare të Kosovës, rezymeja
duhet të jetë në një prej gjuhëve me qarkullim të gjerë (anglisht,
frëngjisht, gjermanisht) dhe e kundërta. Abstrakti, fjalët çelës, rezymeja
dhe bibliografia duhen të jenë në Times New Roman 10 pt. Literatura e
punimit jepet në fund, ndërsa fusnotat në tekstin me të cilin ndërlidhen
shënohen në fund të çdo faqeje. Figurat dhe tabelat jepen në tekst. Në
literaturë dhe fusnota duhen të shënohen: mbiemri dhe emri i autorit,
titulli i punimit të cituar, titulli i publikimit, botuesi, vendi i botimit, viti i
botimit, numri i faqes (faqeve). Kur citohet shqip shënohet f. për një f.
dhe ff. për më shumë faqe (në gjuhë tjetër: p. ose pp.).

10

Studime shoqërore 3

Referimet në fusnotë zakonisht shënohen si vijon:
BUDA, Aleks (2006) “Studime historike”, ASHAK, Prishtinë,
ff. 1-604.
SHULTZ P. Duane (1969) “A history of Modern Psycholoy”,
Hercourt Brace College Publishers, ff. 1-511.
Citimi i një punimi në revistë:
ANDREA, Zhaneta (1997) Tuma e Cerujës (Rrethi i Gramshit) Le tumulus de Ceruje, ILIRIA 1 - 2, Tiranë, pp. 85 - 93.
Ndihmesa e propozuar duhet të jetë korrektuar gjuhësisht sipas
rregullave të drejtshkrimit të shqipes standarde ose të gjuhës në të
cilën është shkruar. Redaksisë i dorëzohet versioni elektronik. Autorët
që përdorin shenja të veçanta duhet t'i dorëzojnë edhe fontet përkatëse,
ashtu si dhe një version në letër apo PDF për identifikim të shenjave të
veçanta.
Dorëshkrimet nuk kthehen. Redaksia rezervon të drejtën për të
mos dhënë shpjegime në rast se nuk botohet punimi, artikulli, trajtesa
apo ndihmesa e paraqitur.
Redaksia

ARTIKUJ

Oliver SCHMITT, Vjenë

BALLKANOLOGJIA SI DETYRË SHKENCORE1
KDU 008(497)(091)

Ballkani paraqet një ndër hapësirat më të vjetra kulturore
evropiane. Ky supozim do të kishte sjellë me vete jashtë këtij rajoni
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 më nderon duke më
zgjedhur anëtar të jashtëm të saj, e ka qendrën në zemrën e rajonit
kulturor dhe historik të quajtur 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 vllehët e
romanizuar si dhe shqiptarët e prekur pjesërisht nga ndikimi kulturor
romak.

1

Ligjëratë inaguruese me rastin e zgjedhjes anëtar i jashtëm i Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës e mbajtur më 29.6.2015 në mjediset e kësaj
Akademie.
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Që Roma e Parë dhe etnitë e akulturuara nga ajo nuk është më
pikërëndesë e hulumtimeve jashtrajonale, ka të bëjë me një përfundim
të gabuar, që përmblidhet: në mendimin se historia e Ballkanit filluaka
me paraqitjen e elementit sllav dhe se ardhja e sllavëve paska krijuar
një tabula rasa.
Pse e paraqes këtë vështrim në fillim të shtjellimit për
ballkanologjinë?
E bëj këtë me bindjen se ballkanologjia është ajo shkencë
ndërdisiplinore, e cila në kundërshtim me shkencat shoqërore me
orientim kombëtar dhe të intersuara vetëm për të tashmen, është e
vetmja në gjendje ta përcaktojë vërtet 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 balkanologjisë 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.
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
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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 josllave. Përfshirja e gjithë kompleksit gjuhësor dhe kulturor
pasoi pastaj në Vjenë nëpërmjet themeluesve të mirëfilltë të një
filologjie sistematike të Ballkanit, si Bartholomäus 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“2.

2

Victor Friedman, Contact and Consciousness in the Balkan Sprachbund, në:
Friedman, Studies, 457 – 477, këtu 472.
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Prandaj linguistika moderne ballkanike e sheh Kopitarin si një
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/ spanishte-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.
Me Ami Boué, Felix Kanitz dhe Johann Georg von Hahn u
zgjeruan nga dijetarë që nuk kontribonin 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 Jireček, 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 Jagić, 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.
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 Çabej 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“ (Südost-Forschung).
Në vitet ’30 të shek. XX mund të dallojmë pra shumë qartë mes
një balkanologjie, 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,
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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.
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 Munih 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
für Balkanologie“, e cila merret me elemente lidhëse në kulturën
materiale (si veshja, mënyra e të ushqyerit, muzika) dhe në letërsi.
Në Munih, nga 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 „Münchner Zeitschrift für Balkankunde“ mbahej nga
bizantinistë, osmanistë, sllavistë dhe historianë për Ballkanin, të cilët,
si Peter Bartl, treguan një interes të theksuar për historinë shqiptare.
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.
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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.
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, 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.
Për studiuesin e formuar në Vjenë, me kompetencë të lartë dhe
tepër të politizuar qëndron paradigmatikisht emri Jovan Cvijić, te
historianët mund të përmendej Aleksa Ivić ose Jovan Radonić.
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 Ballkanik 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 Bashkimi 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 pandan shkencor ndaj kësaj ideje të
Ballkanit të institucionalizuar – por duhet kujtuar, se në kohën mes dy
luftrave 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 Ferreos Velestinlis.
Në anën tjetër fuqitë e mëdha antirevizioniste në rajon ndiqnin
strategjinë që ta popullarizonin idenë e Ballkanit, p.sh. nëpërmjet
Olimpiadës Ballkanike.

Studime shoqërore 3

19

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 Iorga,
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, pra ishte e vjetër ballkanike,
romane dhe bizantine-greke.
Në vitet e hershme‚ vitet 40 të shekullit të kaluar – pas
margjinalizimit politik dhe vrasjes së Iorgas – në Bukuresht nën
diktaturën e Mareshalit Ion Antonescu u themelua një Institut
Ballkanik, i cili iu besua Victor Papacosteas. Papacostea ishte me
prejardhje vllahe dhe ngriti një program, i cili duket jashtëzakonisht
modern.3
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 turq 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 Iorga dhe
Jireček.
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 edhe karakterin e fortë të
3

Victor Papacostea, La Peninsule balkanique et le problème des études
comparées. Balcanica 6 (1943) III – XXI.
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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 serbhegjemonal 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 Sofje, 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 NATO-s, 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 kufinjve të
bllokut.
Këtu në kuadër të UNESCO-s termi Evropë Juglindore u përdor
zyrtarisht, edhe pse termi Ballkan paralelisht nuk u la anash.
Organizata Association internationale 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 besnik ndaj Moskës.
Ndërsa Beogradi luajti një rol të rëndësishëm në lëvizjen e
mosinkuadrimit, Bukureshti shpresonte një rol të madh në pozitën
udhëheqëse simbolike në hapësirën e konceptuar nga Iorga, por edhe
të mbushur me program shkencor nga Papacostea.
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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.
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, nëpërmejt veprës së tyre në
fushën e balkanologjisë, dy kanë treguar rrugë të rëndësishme, Victor
Friedman në gjuhësi dhe Noel Malcolm në histori.
Hulumtimet e Friedmanit 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 hulimtime 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.
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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 Urdhërin 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
Iaşit, 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
Sokoloviqëve. 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, d.m.th. 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.
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, Insbruk, 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 balkanologjisë:
merr një në dukje fenomen të vogël, lokal dhe rajonal dhe menjëherë
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gjendesh në ndërlidhje të mëdha evropiane dhe mesdhetare,
pavarësisht se a e bën si historian, apo si gjuhëtar a 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 figurë 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 mbarevropian,
studime nga Ankaraja deri në Londër, nga Roma deri në Moskë,
zotërim i të gjitha gjuhëve evropiane dhe njohuri nga të gjitha arkivat.
Hasan Prishtina lëvizte si Bruti/Bruni në shumë botëra, por të
cilat përbënin një jetë – kurse historiografia deri më tash ka dështuar
në kompleksitetin e biografisë së kësaj figure.
Bruti/Bruni 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 kontura më të mëdha: kjo vlen sidomos për
ortodoksinë në Perandorinë Osmane, të cilën studiues si Raymond
Detrez, Paschalis Kitromelides, Ioannis Zelepos dhe Konrad
Petrovszky nuk e lexojnë më në kategori nacionale, por në shoqëri
mbarëballkanase, në kuptim të një shoqërie romeike (romeikos)
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.
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Në këtë rast studimet mund të bazohen në një radhë punimesh të
detajuara, të cilat janë zhvilluar sidomos në vende të Ballkanit nga
gjuhësia, arkeologjia dhe 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
ballkanolgjia, por dhe ballkanologët. Ndonëse 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 me fazat e hershme të identifikimeve përkatëse.

Hivzi ISLAMI, Prishtinë

ARSYETIMI PËR PROPOZIMIN DHE ZGJEDHJEN
E AKADEMIKUT OLIVER J. SCHMITT ANËTAR I
JASHTËM I ASHAK-UT1
KDU 94(=18)(092) 001.32(496.51)

Na ka tubuar sot profesori dhe studiuesi i shquar në fushën e
historisë dhe të historisë shqiptare posaçërisht, organizatori i madh i
veprimtarisë shkencore-hulumtuese dhe akademike, miku ynë i
respektuar Oliver Jens Schmitt, anëtar i rregullt i Akademisë
Austriake të Shkencave, tashmë anëtar i jashtëm edhe i Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, i zgjedhur në Kuvendin e saj të
mbajtur më 5 dhjetor 2012, me propozim të Kryësisë së Akademisë
sonë.
Sot e kemi rastin t’ia dorëzojmë FLETËDËSHMINË e
anëtarit të jashtëm të Akademisë sonë dhe njëkohësisht të ndjekim
ligjëratën e tij. Prof. Schmitti është këto ditë këtu edhe për të biseduar
në emër të Akademisë të Shkencave të Austrisë për bashkëpunimin
midis kësaj Akademie dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës dhe veçanërisht për fushat e shkencave që ai i mbulon.
Profesor dr. Oliver J. Schmitt, i lindur para 42 vjetëve në Basel
të Zvicrës, aktualisht është profesor titullar për historinë e Evropës
Lindore, ku studiohet dhe historia shqiptare dhe ku, nën kujdesin e tij
është vendosur në Vjenë dhe Albanien-Institut bashkë me bibliotekën
e trashëguar nga Albanien Institut i Munihut, që e drejtonte Profesor
1

Më 29. 6. 2015, në një ceremoni të veçantë iu dorëzua FLETËDËSHMIA e
anëtarit të jashtëm të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës prof.
dr. Oliver Schmitt-it, historian dhe anëtar i rregullt i Akademisë së Shkencave të
Austrisë. Fletëdëshminë ia dorëzoi kryetari i Akademisë, akademik Hivzi
Islami, i cili e paraqiti edhe arsyetimin për propozimin dhe zgjedhjen e tij anëtar
të jashtëm të ASHAK-ut, të cilin po e botojmë të plotë. Pastaj prof. Schmitt e
mbajti ligjëratën inauguruese “Ballkanologjia si detyrë shkencore”.
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dr. Peter Bartl. Është një nga studiuesit e shquar të brezit të ri që
merren intensivisht me historinë shqiptare. Në jetën e tij dinamike
shkencore ishte anëtar dhe drejtues i shumë instancave shkencore:
komisioneve, këshillave, fondacioneve, organeve shkencore
(revistave) etj. I flet dhe i shkruan disa gjuhë, ndër to edhe shqipen.
Pas maturës për gjuhët klasike, diplomoi historinë në
Universitetin e Vjenës, specializoi në Qendrën Gjermane të
Studimeve, ndërsa u doktorua në Universitetin Ludwig-Maximilian në
Munih në vitin 2000. Në periudhën 2001-2004 qe mësimdhënës në
Institutin për Histori të Evropës Lindore dhe Juglindore të
Universitetit të Mynihut. Pas Habilitimit për Fah (degë studimi) të
historisë së Evropës L dhe JL në Universitetin e Regensburgut në vitet
2004-2005 punoi si profesor në Fondin Kombëtar Zviceran të Institutit
të Historisë të Universitetit të Bernit, ndërsa nga viti 2005 është
profesor ordinar për Histori të Evropës Juglindore në Universitetin e
Vjenës. Në vitin 2009 u zgjodh anëtar korrespondent ndër më të rinjtë
i Akademisë Austriake të Shkencave, ndërsa më 2011 anëtar i rregullt
i saj.
Akademik Oliver Schmitt është pa dyshim një nga studiuesit e
shquar të brezit të ri në fushën e historiografisë. Në studimet e tij të
frytshme profesor Schmitt është përqendruar kryesisht në këto pika:
Historia shoqërore dhe ekonomike në mesjetë; Proceset e
transformimit socioekonomik dhe kulturor në hapësirat në jug të
Danubit në fund të shekullit 17 (Projekt i mbështetur nga Fondi
kombëtar i Zvicrës); Hapësira kulturore veneciane në Evropën
Juglindore (rreth 1000-1797); Homogjenizimi sociokulturor dhe
hibridizimi në hapësirën mesdhetare (nga shek. 15 deri në shek. 20),
Rrjet hulumtimi me Universitetet Bern dhe Genf; Hulumtime për
historinë shqiptare (përfshirë Kosovën dhe Maqedoninë).
Në fushën e këtyre studimeve prof. Schmitt merret intensivisht
dhe me historinë shqiptare dhe deri tash është shquar me disa vepra
me rëndësi. Libri i tij i gjerë dhe shumë i dokumentuar Arbëria
venedike 1392-1479, i botuar në Munih më 2001 (Das venezianische
Albanien 1392- 1479 (Südosteuropäische Arbeiten 110), i përkthyer
shqip nga A. Klosi dhe i botuar në Tiranë më 2007, sjell një pasqyrë të
gjerë për hapësirat shqiptare në atë që quhej Albania veneta në
mesjetë, mbase më të plotën deri tash. Kjo vepër, me materiale dhe
interpretime të reja shkon përtej shtampave të historive ballkanike të
deritashme në këtë fushë.
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Për vlerat e saj shkencore kritika e ka vlerësuar edhe veprën
monografike, me tematikë osmane, “Levantinët – botëkuptime dhe
identitete të një bashkësie etnokonfesionale në Perandorinë Osmane
në shek. 19” (Levantiner - Lebenswelten und Identitäten einer
ethnokonfessionellen Gemeinschaft im osmanischen Reich im „langen
19. Jahrhundert“ (Südosteuropäische Arbeiten 122), botuar në Munih
më 2005 dhe të përkthyer dhe botuar menjëherë në frëngjisht në
Stamboll në vitin 2007. Ka botuar dhe studime të tjera të rëndësishme
për hapësirat e Adriatikut në raport me Perandorinë Osmane, gjithnjë
me mbështetje njohjesh të thelluara të dokumentacionit arkivor e tjetër
venecian, adriatik, dhe me njohje të shkëlqyer të interpretimeve të
ndryshme të historive nacionale në gjuhët e ndryshme të Ballkanit.
Një nga veprat më me rëndësi për ne është monografia e tij
“Kosova – histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike” (Kosovo
- Kurze Geschichte einer zentralbalkanischen Landschaft, e botuar në
Vjenë më 2008 dhe përkthyer nga Enver Robelli dhe botuar te “Koha”
në vitin 2012. Këtë libër, që qarkullon në një seri të rëndësishme
universitare në gjuhën gjermane dhe që është deri tash libri më i
rëndësishëm i shkruar në këtë gjuhë nga një historian, kritikët e kanë
vlerësuar për qasjen e tij kritike ndaj përfytyrimeve të ndryshme të
historisë së Kosovës dhe për përpjekjet për të gjetur një rrugë të veten
të interpretimit. Shquhen sidomos vështrimet që problematizojnë
pikëpamjen serbe për mesjetën e vonë lidhur me praninë shqiptare në
Kosovë në ato kohë, pastaj shumë vrojtime kritike për vlerësimin e
sundimit jugosllav-serb në Kosovë në kohët e vona. Është vlerësuar si
një vepër me vlera të mirëfillta shkencore. Të themi se më parë në
gjuhët me qarkullim të gjerë, vepër me vlerë të veçantë për tërë
historinë e Kosovës ka botuar historiani britanik, anëtar i jashtëm i
ASHAK-ut, profesor Noel Malcolm. Vepra e profesor Schmitt-it
përqendrohet më tepër në periudhat e mesjetës e më vonë, duke mos i
lënë anash as aspektet krejt të reja të historisë moderne. Përbëhet nga
tri pjesë, me shumë kaptina e nënkaptina. Në pjesën e parë përfshihen
tematizimet vijuese: Sundues dhe të sunduar në periudhën
paramoderne: kufijtë e pushtetit imperial, me shumë nënpjesë. Pjesën
e dytë, kryesore, e përbën shqyrtimi për Kosovën në Serbi dhe në dy
Jugosllavitë, me vështrim të posaçëm për Eksperimentin socialist, për
Historinë politike në kohën e Titos dhe në kohën e S. Millosheviqit.
Ndërsa pjesa e tretë përfshinë shqyrtimin për Kosovën si protektorat
ndërkombëtar.
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Profesor Schmitt ka botuar një numër studimesh për historinë e
Skënderbeut nëpër revistat shkencore gjermane. Libri studimor më i
themeltë në më se 600 faqe, i shkruar në gjermanisht, dhe i përkthyer
nga A. Klosi dhe i botuar shqip në Tiranë në vitin 2009, është për
Skënderbeun (Skanderbeg). Vepra është një biografi kritike për
Skënderbeun, historinë e kohës së tij dhe për çështje që lidhen me këtë
periudhë. Siç është pritur, kjo vepër zgjoi interesim të madh ndër
historianë, studiues, publicistë, por nxiti dhe diskutime e polemika
gjithandej. Si interpretim i një historiani të një brezi tjetër, i
mbështetur në dokumentacion shumë të gjerë dhe me synim për t’i
parë me vështrim kritik veprat e shumta të më parme biografike për
Skënderbeun dhe epokën e tij, kjo vepër nga disa është vlerësuar si e
një rëndësie të veçantë, ndërsa nga të tjerë është vlerësuar në mënyrë
shumë kritike, ku prinin ata që nuk e kanë lexuar librin dhe
joprofesionistët, politikanët e shtyrë nga emocionet dhe qarqet
diletanteske-folklorizante në interpretimin e ngjarjeve dhe të
proceseve historike. Profesor Schmitt ndalet këtu, i qetë dhe racional,
dhe i fton kritikët në diskutim shkencor, duke nënvizuar se “Çdo
lexues kritik mund të verifikojë interpretimin tim duke studiuar
burimet. Unë jam gjithmonë i gatshëm për diskutim, por ai duhet të
zhvillohet në një ambient shkencor me metodat shkencore... asnjë
historian nuk mund të pretendojë që e di të ‘vërtetën historike’... Mua
më njohin disa intelektualë shqiptarë dhe ata e dinë se unë kam
dashuri të madhe ndaj kulturës shqiptare, por si shkencëtar unë në
rend të parë punoj me dokumente dhe me metodat e mia shkencore.
Pra, unë nuk mund të shkruaj një libër duke u nisur nga motivi i
simpatisë apo i antipatisë. Veç kësaj shkenca gjithmonë është debat
dhe jo e vërtetë absolute dhe studiuesi nuk mund të pohojë se ai e ka
monopolin mbi të vërtetën” (Intervistë në Koha ditore, 3 gusht 2009).
Historiani i njohur anglez prof. Noel Malcolm, i kyçur në debatin për
studimin e Schmitt-it për Skënderbeun dhe zhurmën që u bë, midis
tjerash nënvizoi: “Oliver Schmitt është historian shumë serioz. Ai
është dijetar dhe nuk shkruan propagandë dhe nuk shkruan as kundër
apo pro ndonjë interesi apo pozicioni politik, por shkruan si historian i
vërtetë. Ai i ka analizuar burimet dhe ka treguar se cilat janë rezultatet
e analizës. Ajo që gjithashtu më ka befasuar janë gjërat që i ka thënë e
të cilat shkaktuan reagime, apo, ndoshta, të ashtuquajturin
skandal...Jam tronditur me mënyrën se si është akuzuar ai...Të
demonizosh Schmitt-in nga ndonjë seksion i mediave apo nga një
pjesë e botës politike, është gabim i tmerrshëm. Studimet e tij janë të
një standardi të lartë shkencor” (Zëri, 31 dhjetor 2009).
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Interesimet për historinë dhe botën shqiptare prof. Schmitt ka
vazhduar t’i dokumentojë në mënyrë produktive me botime tjera, të
ndryshme. Në vitin 2012, në shenjë të shënimit të 100-vjetorit të
pavarësisë së Shqipërisë, ai në serinë e gjerë të librave për vende dhe
çështje me interes të posaçëm të publikut C. H. Beck, në Munih botoi
librin “Shqiptarët: Një histori midis Lindjes dhe Perëndimit” (Die
Albaner: Eine Geschichte zwischen Orient und Okzident). Libri
përmban këta kapituj kryesorë: Bazat e historisë shqiptare; Gjuha
shqipe si pasqyrë; Sundimi dhe politika në historinë shqiptare;
Shoqëria dhe botëkuptimet; Botëkuptimet dhe besimet; Historia
shqiptare si histori e migrimeve; Në rrugën e drejtë drejt Kombit?;
Epilog: Dy shtete shqiptare – shoqëritë tejterritoriale shqiptare. Në
fund jepet literatura dhe një hartë. Synimi i autorit dhe i botuesit ka
qenë që të jepte një mbështetje për një të kuptuar më të mirë të
çështjes dhe të rajonit nga një publik i gjerë evropian.
Veprimtaria e prof. Schmitt-it në fushën e historiografisë nuk
mbyllet me kaq. Ai, bashkë me dr. Konrad Klewingun në vitin 2011
në Regensburg ka botuar veprën e madhe kolektive “Histori e
Evropës Juglindore - Nga Mesjeta deri më sot”(Geschichte
Suedosteuropas. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart) në 837 faqe.
Vepra është punë kolektive, por pjesën më të madhe e ka hartuar prof.
Schmitt me dr. Clewingun, përfshirë hyrjen dhe përfundimin. Vepra
paraqet një përpjekje serioze për vendosjen e çështjeve në disa
koordinata të vështrimit modern të historisë, sidomos në vështrimin e
Evropës Qendrore, nëse mund të quhet kështu. Me vështrimin
njëherësh multidisiplinar dhe me thellimin e specializuar në çështjet,
ky libër mund të konsiderohet një nga veprat me peshë në këto fusha.
Janë të rrallë studiuesit me një moshë të re, çfarë është profesor
Schmitti, që kanë gjerësinë dhe thellësinë e interesimeve kaq të mëdha
shkencore-hulumtuese në fushën e historisë, sikundër që janë të rrallë
shkencëtarët që kanë energjinë dhe frytshmërinë e rezultateve në
kërkimet e tilla. Pjesën më të madhe të punës së tij ia ka kushtuar
historisë shqiptare, të vështruar në tërësinë e saj dhe në një kontekst
më të gjerë evropian. Tërësitë e mëdha hulumtuese të tij kanë qenë:
Arbëria Venetike, Historia e Skënderbeut dhe epokës së tij, Kosova
dhe Historia e popullit shqiptar. Të gjitha këto ai i ka vështruar në një
horizont më të gjerë të Evropës Juglindore. Ai është një nga të paktët
historianë titullarë universitarë aktivë në Evropën Perëndimore sot dhe
me moshën dhe formimin e tij garanton se me këto çështje do të
merret edhe një kohë të gjatë. Profesor Oliver Jens Schmitt ka shfaqur
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dhe interesa të tjerë për botën shqiptare dhe ballkanike, është
angazhuar në paraqitjen e kësaj bote në aspektin shkencor e kulturor
para opinionit të Evropës Qendrore, ndërsa me pozitën që ka në
Institutin e Historisë të Universitetit të Vjenës për një kohë të gjatë
mund të luajë një rol me peshë në këtë drejtim. Intensiteti i paraqitjeve
të tij të deritashme, cilësia shkencore e studimeve, interesi i shfaqur në
vijimësi për historinë shqiptare, vlerësimet që i janë bërë veprës së tij
nga historianët dhe të tjerët na bënë ta zgjidhnim akademik
profesor dr. Oliver Jens Schmitt-in anëtar të jashtëm të
Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.
Më lejoni në fund t’i uroj akademik Oliver J. Schmitt shëndet,
jetë të gjatë dhe vepra të frytshme shkencore kështu kuptimplote dhe
të rëndësishme për shkencën historike, shkencat albanologjike dhe
kulturën shqiptare dhe ta ftoj të marrë Dëshminë e mirënjohjes së
Akademisë sonë për punën e tij, duke e zgjedhur anëtar të jashtëm të
Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe t’ju ftoj ju miq
të nderuar të ndjekim bashkë ligjëratën e tij me titull “Ballkanologjia
si detyrë shkencore”.

Pajazit NUSHI, Prishtinë

ISA BOLETINI DHE TEMATIZIMI ENCIKLOPEDIK
I JETËS DHE I VEPRIMTARISË SË TIJ
KDU 94 (=18)(048) 929(496.51) Boletini, Isa

ISA BOLETINI DHE SFONDI HISTORIK PËR JETËN DHE
VEPRIMTARINË E TIJ
Rezultatet e gjurmimeve historike, etike, antropologjike, psikologjike dhe nga këndvështrime të tjera të jetës pesëdhjetedyvjeçare dhe
veprimtarisë tridhjetepesëvjeçare të Isa Boletinit kanë vërtetuar se, kur
flitet për Isa Boletinin bëhet fjalë për integritet tiparesh të karakterit, që e
shquajnë atë nga të gjithë të tjerët të periudhës kohore ndërmjet
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit - shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë
dhe mbrojtjes së saj dhe të drejtave etnike të shqiptarëve. Pra, fjala
është për një periudhë të rëndësishme zhvillimore të shqiptarëve dhe
të shtetthemelimit të tyre, ku rol të posaçëm kanë luajtur personalitet e
njohura Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Isa Boletini, Idriz Seferi,
Haxhi Zeka, Bajram Curri e të tjerë. Rezultatet e analizës dhe
vlerësimit të aktivitetit të tij tregojnë se Isa Boletinit i atribuohen
tiparet parësore historike të luftëtarit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
që nga mosha adoleshente 17-vjeçare deri në ditën e vrasjes më 16
janar 1916, kur kishte arritur të bëjë për veti luftëtarët e Shalës,
Mitrovicës, Vushtrrisë, Llapit dhe të Gjakovës e më gjerë në frontin e
luftës për liri. Gjatë gjithë kësaj periudhe ishte luftëtar, prijës i
kryengritjeve kundër pushtuesit osman, më pas atij serb, malazez, rus
e austro-hungarez. Pohimi i tij “Un` jam mirë kur asht` mirë
Shqipnia” është qëndrim aktiv, me të cilin e ka identifikuar dhe e ka
bërë të varur personalitetin e mirëqenien e vet, të familjes, të
farefisnisë dhe të popullit të tij më të mirën e Shqipërisë, të cilën e ka
konsideruar vlerën më të lartë të shqiptarëve të kohës së tij. Këto
tipare atdhetare janë të ndërlidhura me sjelljet etike të veçanta të tij
dhe të familjes së tij. Në këtë kuadër mjafton të përmendim sjelljet e
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tij në Stambollin e viteve 1876-1909, kur për “beun” e sulltan Abdyl
Hamitit II “Boletini bjeshkor e malor ishte më i mirë se Stambolli kryeqytet i Perandorisë Osmane”.
Lidhur me këtë, duhet përmendur se shtëpia e tij konsiderohej
shtëpi bamirëse për hallexhinj dhe strehimorë e patriotë shqiptarë.
Këtij grupi të tipareve etike duhet shtuar edhe angazhimin e tij për
zhvillim të arsimit dhe të shkollës shqipe; ky hapi shkollën e parë
shqipe në Boletin. Ishte i matur në mendime dhe fjalë dhe modest në
kërkesat dhe sjelljet e tij. Modestia e tij u dallua në shumë situata; ai
kishte refuzuar postin e ministrit në Qeverinë e Ismail Qemalit, me
arsyetim se për këtë vend duhen njerëz të shkolluar. Sjelljet e këtilla
ishin të ndërlidhura edhe me disa tipare antropologjike e psikologjike,
si: hijeshia e gjatësisë së trupit të tij të veshur me petka malësori të
pastra të lidhura me brez pistoli, ndjenja e lartë e atdhedashurisë,
përkatësisht sentimenti i atdhedashurisë me fuqi motivuese të
jashtëzakonshme, guximi, trimëria, zemërgjerësia, konsekuenca e
lidhjes së fjalës së dhënë me realizim praktik të saj, fjalëmatësia në
biseda me burra të Shalës, të Drenicës, të Rrafshit të Dukagjinit, të
Malësisë së Gjakovës, shpresa e bindja në fitore, ndjenja e
vetëmohimit dhe e sakrificës, etj. Këto tipare u argumentuan në
qëndrimet dhe sjelljet e tij në mbrojtje të të drejtave dhe lirive të
shqiptarëve. Kishte besim të madh në forcën morale të besëlidhjes së
shqiptarëve në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe të Lidhjes së
Pejës, në themelimin e së cilës mori pjesë drejtpërdrejt. Të gjitha këto
tipare u treguan të ndërlidhura dhe të integruara në një personalitet
karakteristik me ndikim të madh në organizimin e Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare dhe në udhëheqjen e kryengritjeve shqiptare të mëdha
kundër pushtuesit osman në vitet 1910-1912. I këtillë ngeli në Shalë,
në Isniq, në Malësi të Gjakovës, në Vlorë, në Londër, në Podgoricë e
kudo që shkoi.
Mbi këtë bazë mbështes gjykimin, sipas të cilit Isa Boletini
kishte besim të madh në fuqinë morale të bashkëkohanikëve të
shumtë; meqë kjo forcë u tregua e pamjaftueshme për çlirim, shpallje
të pavarësisë dhe mbrojtje të etnisë shqiptare, Isa Boletini u tregua i
gatshëm të zëvendëson forcën morale me forcë të armatosur për
themelim të shtetit të Shqipërisë në zhvillim dhe mbrojtje të tij. Besoj
se kur populli i ka kënduar Ismail Qemalit: “Unë jam Ismail Qemali Historia vjen pas meje...” domethënia e këtyre vargjeve shtrihet edhe
në veprimtarinë e përbashkët me Isa Boletinin. Do të thosha se Ismail
Qemali së bashku me Isa Boletinin kanë ndikuar drejtpërdrejt në
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ndryshimin e historisë së popujve të Evropës Juglindore në saje të
përpjekjeve të pandërprera për çlirim nga pushtuesi otoman, etj. Por
tiparet e përmendura të Isa Boletinit kanë qenë njëkohësisht shkak i
smirës së armiqve të Isa Boletinit, sepse i shkaktuan përndjekje,
privim nga familja e pasuria, djegie të kullës së tij, shkatërrim të
pronës, më në fund mu për këto tipare u vra në pabesi. Isa Buletinit i
atribuohet jo vetëm statusi i personalitetit historik, por edhe statusi i
personalitetit enciklopedik të historisë kombëtare të shqiptarëve të
viteve të bujshme ushtarake të mbarimit të shekullit XIX dhe fillimit
të shekullit njëzet.1
ISA BOLETINI NË ARTIKUJT SHKENCORË, NË BOTIMET
MONOGRAFIKE, LEKSIKOGRAFIKE DHE
ENCIKLOPEDIKE
Për jetën dhe veprimtarinë e Isa Boletinit është shkruar
relativisht shumë. Për këtë u shkruan artikuj popullorë, fejtone,
trajtesa shkencore, monografi, studime leksikografike dhe zëra
enciklopedikë. Kështu, Isa Boletini është jo vetëm subjekt i
aktiviteteve ushtarake, politike, historike, etj., por shkrimet e shumta
për jetën dhe aktivitetin e tij këtë e kanë bërë edhe objekt studimesh.
Mbi këtë bazë të gjerë shkrimesh e trajtimesh shkencore u përpoqëm
të hedhim dritë më shumë në çështjen e tejbartjes integrale të tipareve
atdhetare, luftarake, etike, antropologjike dhe psikologjike të shkruara
gjerësisht në qindra mijëra faqe në zërin enciklopedik prej 25-30
rreshtash gjysmëfaqor. Shkrimet për Isa Boletinin, përpos atyre të
karakterit historik, i kemi ndarë në artikuj shkencorë, studime
monografike, leksikografike dhe ato enciklopedike. Kjo ndarje i
përgjigjet edhe zhvillimit të nivelit mendor nga përshkrimet e thjeshta
të jetës dhe veprimtarisë së tij deri në nivel më të përgjithësuar dhe më
të ngjeshur - nivelit të mendimit enciklopedik.
Nga grupi i artikujve shkencorë konsultuam artikullin e
studiuesit Bogomil Hrabak, të Aubrey Herbert, të Robert Elsie dhe të
1

Oliver Jans Schmit “Kosova - histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike”,
Koha, Prishtinë, 2012; 2. George Gawruch “The Grescent and the Eagle”“Gjysmëhëna dhe shqiponja”, I. B. Tausis, New York, 2006; 3. Skënder
Luarasi, Tri jetë – Koloneli Tomson, Ismail Qemali, Isa Boletini”, Shtëpia
Botuese: Migjeni; 2007; dhe 4. Branko Babić “Politika Crne Gore u novo
oslobodjenim krajevima 1912-1914”, Pobjeda, Titograd, 1984.
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studiuesit Ramiz Abdyli.2 U studiua përmbajtja e monografisë për Isa
Boletinin e studiuesit Skënder Luarasit dhe ajo e studiueses Fatmire
Musaj.3 Nga botimet leksikografike u studiua zëri “Isa Boletini”, nga
përmbajtja e veprës së Robert Elsiet4, zëri Isa Boletini nga i njëjti
autor5. Nga fjalorët enciklopedikë u studiua zëri Isa Boletini I, botuar
në dy fjalorët enciklopedikë të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë.6 Nga grupi i teksteve të mirëfillta enciklopedike u studiuan
tekstet për Shqipërinë dhe për Isa Boletinin në këto tipe të
enciklopedisë së përgjithshme: “Enciklopedia Britanika”, “Bolšaja
sovjetskaja enciklopedija” dhe “Jugosllavenska enciklopedija”.7 Në
gjurmimin e raporteve ndërmjet teksteve të përmendura u shtrua kjo
çështje kryesore: si është bërë përshkrimi i përmbajtjes së veprimtarisë
politike, ushtarake e historike të Isa Boletinit në zërin enciklopedik?
Për të zbërthyer këtë çështje shqyrtuam trajtimin e Isa Boletinit në
botimet leksikografike, në fjalorët enciklopedikë institucionalë dhe
joinstitucionalë dhe në tipin e enciklopedisë së përgjithshme.
TEKSTURA E ISA BOLETINIT NË BOTIMET
LEKSIKOGRAFIKE
Jeta dhe vepra e Isa Boletinit u përpunuan në fjalorë biografikë,
në fjalorë historikë dhe në fjalorë enciklopedikë. Kështu, zëri “Isa
Buletini” haset në “Fjalorin biografik të historisë shqiptare” (A
Biographical Dictionary of Albanian History). Në këtë fjalor është
përpunuar shkurt jeta dhe veprimtaria e Isa Boletinit e nxjerrë
kryesisht nga Historia shqiptare. Përmbajtja e këtij zëri mbështetet në
rolin e Isa Boletinit në zhvillimin e luftërave të shqiptarëve për çlirim
nga sundimi i Perandorisë Otomane. Nga përmbajtja e këtij zëri u

2

3

4
5
6
7

1. “Arbanaški prvak Isa Boletinac i Crna Gora 1010-1922”, Istoriski zapisi 1977
1; 2. Aubrey Herbert: “A Meeting with Isa Boletini”-“Takimi me Isa Boletinin”,
3. Robert Elsie, Text and Documents of Albanian History dhe 4. “Dosja e Portës
së Lartë për Isa Boletinin” nga Ramiz Abdyli “Koha Ditore” e datës, 3, 10 e 17
janar 2015.
Skënder Luarasi “Isa Boletini”, Tiranë, 1972 dhe 6 monografia “Fatmira Musaj,
“Isa Boletini 1864-1916”, Tiranë, 1987.
Robert Elsie, “Fjalori historik i Kosovës”. Skanderbeg Books, Tiranë, 2011.
Robert Elsie, “Fjalori historik i Shqipërisë, Eugen, Tiranë, 2011.
Akademia e Shkencave e Tiranës, Fjalori enciklopedik shqiptar, Tiranë, 1985 dhe 10.
“Enciklopedia Britanika”, 4.12. Bolšaja sovjetskaja enciklopedija” dhe 4.13
“Jugoslavenska enciklopedija”.
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shtjellua zëri “Isa Boletini” në tekstin kompjuterik të veçantë.8 Zërin
“Isa Boletini” e hasim të përpunuar në veprën e studiuesit kanadez
Robert Elsie “Historical Dictionary of Kosova” (Fjalor historik i
Kosovës) dhe në veprën e ngjashme të po të njëjtit autor “Historical
Dictionary of Albany” (Fjalor historik i Shqipërisë) përkthyer në shqip
më 2011. Në zërin “Boletini, Isa Bej” të botuar në veprën “Fjalor
historik i Kosovës” lexojmë:
“Boletini, Isa Bej (15.01.1864 - 23.01.1916). Figurë
nacionaliste dhe luftëtar gueril. Isa bej Buletini, i lindur në fshatin
Boletin afër Mitrovicës, ishte një nga luftëtarët e mëdhenj të lirisë në
Kosovë në fillim të shekullit të kaluar. Pas themelimit të Lidhjes së
Prizrenit mori pjesë si i ri në Betejën e Slivovës kundër forcave
osmane më 22 prill 1881. Në vitin 1902 Boletini u emërua kreu i
‘rojave personale shqiptar’ të sulltan Abdyl Hamidit II (sundoi 18761909) në Stamboll, ku edhe kaloi pjesën më të madhe të katër viteve të
ardhshme dhe mori titullin ‘bej’. Ai ishte besnik i sulltanit, por në vitin
1908 i dha mbështetjen e vet të parë Turqve të Rinj. Kur Xhavit Pasha
dërgoi një ushtri me 7 mijë ushtarë për të nënshtruar Kosovën në
nëntor 1908, Boletini me një grusht shokësh i bënë atij qëndresë të
fortë. Për të marrë hak gjatë largimit, forcat turke i vunë flakën
shtëpisë së tij.
Në vitin 1909 Boletini ishte në krye të luftimeve në Prishtinë,
Prizren dhe gjetkë dhe luajti një rol të rëndësishëm në Kryengritjen e
Përgjithshme të pranverës së vitit 1910 në Kosovë, ku për dy ditë
bllokoi përparimin e forcave turke në Carralevë, midis Ferizajt dhe
Prizrenit. Gjatë Luftës së Parë Ballkanike në vitin 1912, ai drejtoi
forca guerile të armatosura në Kosovë dhe më vonë edhe në Shqipëri,
në mbështetje të Qeverisë së Përkohshme që shpalli pavarësinë e
shqiptarëve në Vlorë më 28 nëntor 1912. Trupat e tij më vonë
mbrojtën Princ Vilhelm Vidin (Wilhelm zu Wied), deri në largimin e
këtij të fundit nga Shqipëria në shtator 1914. Pas kësaj Boletini u
internua në Podgoricë, ku thuhet se u vra në një shkëmbim zjarri”.9
Përmbajtja e zërit “Boletini, Isa Bej” të veprës “Fjalori historik i
Shqipërisë” është shtjelluar ngjashëm me tekstin e të njëjtit zë në
veprën e parë. Këtë e dallojmë kur lexojmë:
“Boletini, Isa Bej (15.01.1864 - 23.01.1916). Figurë nacionaliste dhe kryengritës Isa bej Boletini. I lindur në fshatin Boletin pranë
8
9

“Biography w.w.w. fam people, com/cat – isa – bol.”
Robert Elsie, “Fjalor historik i Kosovës”, Skandebeg Books, Tiranë, 2011, f. 94.
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Mitrovicës, ishte një nga luftëtarët e mëdhenj të lirisë në Kosovë në
fillim të shekullit të kaluar. Pas themelimit të Lidhjes së Prizrenit,
djaloshi Boletini mori pjesë si luftëtar kundër forcave turke në Betejën
e Slivovës, më 22 prill 1881. Më 1902 Boletini u caktua kreu i ‘rojave
shqiptare’ të sulltan Abdyl Hamidit II (sundoi më 1876-1909) në
Stamboll, ku dhe kaloi pjesën më të madhe të katër vjetëve të
ardhshme dhe mori titullin ‘bej’. Ai ishte besnik i sulltanit, mirëpo më
1903 mbështeti xhonturqit. Megjithatë, kur Xhavid Pasha në nëntor
1908 dërgoi një ushtri me 7000 ushtarë drejt Shqipërisë për të
nënshtruar Kosovën, Isa Boletini me një tufë burrash i bëri qëndresë
të fortë. Në tërheqje e sipër trupat turke dogjën kullën e familjes së tij
në shenjë hakmarrjeje. Më 1909 Boletini udhëhoqi betejat në
Prishtinë, Prizren e gjetkë dhe luajti rol të rëndësishëm në
Kryengritjen e Përgjithshme në pranverë 1910, kur për dy ditë bllokoi
përparimin e forcave turke në Carralevë, midis Ferizajt dhe Prizrenit.
Gjatë Luftës I Ballkanike, më 1912, u vu në krye të çetave të
armatosura në Kosovë dhe më pas në Shqipëri, në mbështetje të
Qeverisë së Përkohshme që shpalli Pavarësinë në Vlorë më 28 nëntor
1912. Në mars 1913 shoqëroi Ismail bej Qemalin në Londër për të
kërkuar mbështetjen britanike për vendin e sapokrijuar. Edwin
Jacques tregon anekdotë se ‘sapo hyri në godinën e Ministrisë së
Jashtme Britanike për mbrojtjen e çështjes së kombit të tij, polici i
sigurisë i kërkoi të hiqte revolen nga brezi dhe ta linte në vendin e
posaçëm në sallën e pritjes. Ai u bindë pa fjalë. Pas takimit, ministri i
jashtëm, Sër Eduart Grei (Sir Edward Grey) e shoqëroi Boletinin në
hollë, ku ai mori revolverin dhe e ngjeshi në brez. Ministri i Jashtëm
komentoi duke buzëqeshur, ‘Gjeneral, gazetat mund të shkruajnë
nesër se Isa Boletinin, që as Mahmut Shefqet Pasha s’mundi ta
çarmatoste, sapo u çarmatos në Londër’. Boletini iu përgjigj me një
buzëqeshje të ngrohtë, ‘Jo, jo, as në Londër’, dhe nxori nga xhepi i
pasmë një revole të dytë. (Jacques 1995, 339). Boletini u kthye në
Shqipëri, ku trupat e tij mbrojtën Princ Vilhelm Vidin (Wilhelm zu
Wied) deri kur ai u largua nga Shqipëria. Më vonë ai u internua në
Podgoricë, ku thuhet se u vra në një shkëmbim zjarri. Shtëpia dhe
varri i tij ruhen në fshatin Boletin.10
Për autorin e këtyre veprave, përkatësisht për Robert Elsien, Isa
Boletini në Kosovë karakterizohet figurë nacionaliste dhe luftëtar,
kurse Isa Boletini për Shqipëri ishte figurë nacionaliste dhe
kryengritës. Ai “ishte një nga luftëtarët e mëdhenj të lirisë në
10

“Fjalori historik i Shqipërisë” Uegen, Tiranë 2011, f. 126.
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Kosovë...“ Historia e shqiptarëve na mëson se lufta e tij kishte për
qëllim çlirimin e shqiptarëve duke mos bërë dallime në vendin ku ai
ka luftuar. Këtë e argumenton, përpos tjerash, edhe udhëtimi i Isa
Boletinit në Londër së bashku me Ismail Qemalin. Internimi i tij në
Podgoricë nuk ka argumente të qëndrueshme, sepse nuk është
informacion i vërtetuar a ka qenë internuar apo jo!
Më 2002 u botua në Tiranë “Fjalori enciklopedik” i hartuar dhe i
përgatitur për shtyp nga autori Pasho Baku. Në këtë fjalor për Isa
Boletinin është shkruar:
“Boletini, Isa (1864-1916). Atdhetar dhe prijës popullor. Qysh i
ri mori pjesë në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit kundër forcave osmane
të pushtimit. Gjatë viteve 1901-1902 ishte në krye të qëndresës së
armatosur në Kosovë, kundër ndërhyrjeve në Shqipëri të Serbisë,
Malit të Zi, Rusisë dhe të Austro-Hungarisë. Përkrahu revolucionin
xhonturk të vitit 1908, por kundërshtoi politikën e xhonturqve ndaj
Shqipërisë. Ishte në ballë të forcave kryengritëse (1910-1912) në
zonat: Mitrovicë, Drenicë, Podujevë dhe Prishtinë. Më 28 nëntor
1912, si prijës i përfaqësuesve të Kosovës, ishte përkrah Ismail
Qemailit. Ka qenë anëtar i delegacionit shqiptar që shkoi më 1913 në
Londër për të protestuar kundër vendimit të Fuqive të Mëdha për
copëtimin e Shqipërisë. U vra pabesisht në Podgoricë nga shovinistët
malazezë”.11
Zëri “Isa Boletini” u botua edhe në veprën “Enciklopedia
universale e ilustruar” nga i njëjti autor i veprës së sipërpërmendur, që
u botua në Tiranë nëntë vjet më vonë, përkatësisht më 2011. Në këtë
tekst është shkruar:
“Boletini, Isa (1864-1916). Atdhetar dhe prijës popullor për liri.
Hero i Popullit. Lindur në fshatin Boletin të Mitrovicës në Kosovë, në
një familje fisnike dhe me tradita patriotike. Qysh i ri mori pjesë në
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit kundër forcave osmane të pushtimit.
Gjatë viteve 1901-1902 ishte në krye të qëndresës së armatosur në
Kosovë, kundër ndërhyrjeve në Shqipëri të Serbisë, Malit të Zi, Rusisë
dhe të Austro-Hungarisë. Përkrahu revolucionin xhonturk ndaj
Shqipërisë. Ishte në ballë të forcave kryengritëse (1910-1912) në
zonat: Mitrovicë, Drenicë, Podujevë dhe Prishtinë. Në tetor 1912 u vu
ne mbrojtje të trojeve shqiptare kundër serbëve. Më 28 nëntor 1912, si
prijës i përfaqësuesve të Kosovës, ishte përkrah Isamil Qemailit dhe
11

“Fjalor enciklopedik”, hartoi dhe përgatiti: Pasho Baku, Shtëpia Botuese
Bacchus, Tiranë, 2002, f. 148
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patriotëve të tjerë në Vlorë. Ka qenë anëtar i delegacionit shqiptar që
shkoi më 1912 në Londër për të protestuar kundër vendimit të Fuqive
të Mëdha për copëtimin e Shqipërisë. U vra pabesisht nga forcat
shoviniste malazeze në Podgoricë, së bashku me dy djemtë e vetë,
Halilin dhe Seidin dhe pesë shokë të tyre”.12
Siç është e njohur, vlera e teksteve enciklopedike përcaktohet
sipas kriterit të vërtetësisë së argumentuar të shprehur me indin
mendor të gjykimeve, konstatimeve e vlerësimeve të sakta dhe me sasi
të ngjeshura të informacioneve të shprehura shkurtimisht dhe pa
përdorim të figurave stilistike. Me fjalë të tjera, sa më shumë
informacione të argumentuara të ketë një njësi enciklopedike dhe sa
më e shkurtër të jetë ajo njësi, aq më e lartë është vlera enciklopedike
e saj. Tekstet e enciklopedisë universale i përkasin nivelit më të lartë
enciklopedik. Në këto tekste pritet të flitet për domethënien e luftërave
të heronjve për çlirim kombëtar dhe më gjerë. Me fjalë të tjera, Isa
Boletini dhe vepra e tij duhet vështruar në raportet e përgjithshme
politike e ushtarake të këtij regjioni gjatë kohës së zhvillimit të
luftërave të Isa Boletinit. Raportet e këtilla në fjalorë enciklopedikë të
autorëve individualë janë përpunuar pjesërisht. Por nga përgjithësimet
e këtilla vuajnë përgjithësisht botimet individuale, duke përfshirë edhe
fjalorët historikë dhe ata enciklopedikë.
PERSONALITETI I ISA BOLETINIT NË FJALORË
ENCIKLOPEDIKË TË BOTUARA NGA INSTITUCIONET
AKADEMIKE
Tekstet enciklopedike të institucioneve shkencore kanë vlera
njohëse të argumentuara në nivele autoriale, redaksish disiplinash të
posaçme, të redaksive qendrore dhe të redaktorit përgjegjës të botimit
të institucionit të caktuar. Në pikëpamje teorike dhe pragmatike tekstet
e këtilla janë tekste që i nënshtrohen kritereve përmbajtjesore,
gjuhësore, grafike, teknike të mprehta objektive dhe si të këtilla duhet
të kenë vlera shkencore përkatëse.
Siç është e njohur, vetëm më 1985 u botua vepra e parë
enciklopedike në gjuhën shqipe “Fjalori enciklopedik shqiptar”. Kjo
vepër u përgatit nga Qendra e Enciklopedisë Shqiptare të Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë. Kuptohet, mendimi enciklopedik shqiptar
12
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ka filluar të zhvillohet më herët; kjo është e lidhur me veprën “Amus ul alam” të Sami Frashërit, që u botua më 1901. Në këtë vepër bota
shqiptare, përkatësisht gjeografia dhe historia e popullit shqiptar ka
zënë vend të veçantë. Në esencë kjo vepër ka hapur rrugën e zhvillimit
të mendimit enciklopedik ndër shqiptarët, pavarësisht që u botua në
gjuhën osmane. Këtu gjenden të përpunuar shumë zëra enciklopedikë
nga historia e gjeografia e popullit shqiptar. Kuptohet, zëri “Isa
Boletini” nuk ka qenë e mundur të shtjellohet në kohën e botimit të
kësaj vepre.
Zëri Isa Boletini është përpunuar për herë të parë nga
institucioni përkatës në “Fjalor enciklopedik shqiptar”13 dhe në “Fjalor
enciklopedik shqiptar” të botuar njëzetetre vjet më vonë14.
Këto dy vepra i përkasin tipit kombëtar enciklopedik,
përkatësisht, siç është theksuar në përmbajtjen e kësaj vepre, “FESH
nuk është një vepër enciklopedike e tipit universal”15. Në përmbajtjen
e këtij zëri të botuar në botimin e fundit të “Fjalorit enciklopedik
shqiptar” zëri Isa Boletini u përpunua në dyzet e tetë rreshta16. Në këtë
vepër zëri “Isa Boletini” u përpunua më gjerësisht nga ai i botimit më
të vjetër në përputhmëni me tiparin dallues të FESH të ri - pasqyrimi i
gjerë i personaliteteve e i figurave të historisë kombëtare”17. Këtu
është shkruar:
“Boletini, Isa (1864-1916). Luftëtar e udhëheqës ushtarak
popullor, organizator e drejtues i Lëvizjes për Çlirimin Kombëtar.
Hero i Popullit. Lindi në fshatin Boletin të Mitrovicës. Në moshën 17vjeçare mori pjesë si luftëtar i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në
Betejën e Slivovës (shih) kundër forcave osmane. Përkrahu Haxhi
Zekën (shih) dhe atdhetarët e tjerë në themelimin e Lidhjes Shqiptare
të Pejës (shih) dhe në qëndresën e saj kundër sunduesve osmanë dhe
synimeve grabitqare të Serbisë e të Malit të Zi. Më 1901-1902 u vu në
krye të qëndresës popullore në Kosovë kundër ndërhyrjeve të Serbisë,
Malit të Zi dhe Austro-Hungarisë në Shqipëri. I. B. përkrahu
13

14

15
16

17

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Qendra e Enciklopedisë Shqiptare “Fjalor
enciklopedik shqiptar”, Tiranë 1985.
Akademia e Shkenca e Shqipërisë, Qendra e Enciklopedisë Shqiptare “Fjalor
enciklopedik shqiptar”, Tiranë, 2008.
Po aty, f., XVII.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Qendra e Enciklopedisë Shqiptare,
“Fjalori enciklopedik shqiptar”, Botim i ri, vëllimi i tretë: N – Zh dhe një shtesë,
Tiranë 2009, f. 2559.
Po aty, f. XVII.
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revolucionin xhonturk të v. 1908, ishte një nga organizatorët e
Kuvendit të Ferizajt më 1908, që luajti rol të rëndësishëm në shpalljen
e kushtetutës. Iu kundërvu politikës antishqiptare të xhonturqve. U
dallua si udhëheqës e organizator i kryengritjeve të mëdha popullore
ndërosmane të v. 1909-1912 dhe, sipas vlerësimit të shtypit të kohës,
ishte “shpirti i këtyre kryengritjeve”. Udhëhoqi kryengritësit
shqiptarë në betejat kundër ushtrisë së Perandorisë Osmane në
Shtime-Carralevë më 1910, mbështeti kryengritjen kundërosmane v.
1911, udhëhoqi forcat kryengritëse në Drenicë-Mitrovicë dhe
Podujevë-Prishtinë më 1912, u vu në krye të çetave të armatosura
vullnetare për mbrojtjen e popujve shqiptarë kundër pushtuesve serbë,
në ditët e shpalljes së pavarësisë, në krye të përfaqësuesve të Kosovës
u ndodh përkrah Qemalit (shih) në Vlorë dhe mori pjesë aktive në
organizimin e forcave të armatosura për mbrojtjen e Qeverisë së
Përkohshme të Vlorës. Më 1913 si anëtar i delegacionit shqiptar së
bashku me I. Qemalin shkoi në Londër, ku kundërshtoi me forcë
vendimet e Fuqive të Mëdha për copëtimin e Shqipërisë. Më vonë I. B.
kaloi përsëri në Kosovë, ku organizoi qëndresën popullore kundër
pushtuesve të rinj serbo-malazezë. Duke e kaluar jetën në luftë e
përpjekje dhe me urtësinë e tij fitoi autoritet si udhëheqës popullor.
Më 23 janar 1916 u vra pabesisht nga shovinistët malazezë në
Podgoricë, së bashku me dy djemtë dhe dy nipat e tij dhe tre luftëtar të
tjerë”.
Po në këtë vepër Isa Boletini përmendet edhe në pjesën historike
të zërit “Shqipëria”18. Zëri “Isa Boletini” u botua në veprën
“Enciklopedija Jugoslavije” (Enciklopedia e Jugosllavisë) me tekste
identike në kroatisht, maqedonisht, serbisht (me shkronja cirilike dhe
latinike) dhe sllovenishte si edhe në gjuhën hungareze e shqipe19.
Përmbajtja e të njëjtit zë, siç është e njohur tashmë, u botua edhe në
gjuhën shqipe20. Në këtë botim, si edhe në të gjitha botimet e gjuhëve
të tjera të kombeve të ish-Jugosllavisë, duke përfshirë edhe
hungarishten, është shkruar:
“Boletini, Isa, një ndër krerët shqiptar nga Kosova (Boletin, më
15.I.1864-Podgoricë (sot Titograd), më 23.I.1916). Në vitin 1881 mori
pjesë në luftën kundër ushtrisë osmane, e cila qe dërguar për ta
18
19

20

Po aty, f. 2559.
Enciklopedija Jugoslavije, 2 Bje – Crn, Jugoslavenski Leksikografski Zavod,
Zagreb 1982, f. 53-54.
Enciklopedia e Jugosllavisë, Botimi në gjuhën shqipe, 2 Bib-Çif, Jugoslavenski
Leksikografski Zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb 1987, f.136.
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shtypur Lidhjen e Prizrenit. Rëndësia e luftës së Boletinit për
autonominë e shqiptarëve në Perandorinë Osmane, qëndrimi i tij ndaj
organeve osmane më 1897-1903, si edhe bashkëpunimi i tij me ta në
persekutimin e popullsisë serbe vlerësohet në mënyra të ndryshme.
Pas v. 1903 bie në konflikt me Portën dhe internohet në Stamboll, prej
nga kthehet në Kosovë më 1906. Me regjimin e xhonturqve ra në
konflikt më 1908 dhe u arratis. Si njëri ndër udhëheqësit më të njohur
të kryengritësve shqiptarë në Kosovë (1909-12) bashkëpunoi me
përfaqësuesit e mbretërive të Malit të Zi dhe të Serbisë. Qeveria serbe
e ndihmoi materialisht dhe me armë, posaçërisht me rastin e sulmit në
Shkup më 1912. Pas hyrjes së Kosovës e Metohisë në përbërje të
Serbisë dhe të Malit të Zi emigroi në Shqipëri. U vra nga organet
ushtarake malazeze në Podgoricë, i dyshuar se ishte në lidhje të
fshehtë me austriakët”.
PERSONALITETI I ISA BOLETINIT NË TIPIN E
ENCIKLOPEDISË SË PËRGJITHSHME
Tipi i enciklopedisë së përgjithshme shtjellon zëra
personalitetesh, të cilët me veprimtarinë e tyre i kanë kontribuar
proceseve zhvillimore me rëndësi të përgjithshme që kalojnë caqet e
kombëtares. Në këtë kuadër, në zërin e përgjithshëm “Historia e
shqiptarëve” personaliteti i Isa Boletinit duhet të theksohet
posaçërisht. Këtë e ka bërë “Enciklopedia britanike”, ku është
theksuar: “Xhonturqit ndërkaq, ndonëse për suksesin e tyre më së
shumti u detyroheshin shqiptarëve, refuzuan të njihnin të drejtën e
shqiptarëve për vetadministrim deri te Kryengritja e 1912-ës e cila
kulmoi me okupimin e Shkupit nga malësorët shqiptarë nën
udhëheqjen e Isa Boletinit. Që atëherë xhonturqit dorëzohen...”.
Ndërkaq, botimet e tjera të këtij tipi enciklopedish as këtë nuk e
përmendin. Siç argumentojnë faktet historike, pjesa e historisë së
shqiptarëve nga viti 1881-1916 do të ngelte e mangët pa theksimin e
rolit të Isa Boletinit, këtij “burri të Kosovës, që luajti rolin qendror si
kryetar i Kryengritjes së Përgjithshme në pranverë të 1910...”, në
çlirimin e shqiptarëve, në themelimin e shtetit shqiptar dhe në
mbrojtjen e tij. Me këtë, siç është e njohur, ka ndryshuar harta politike
e Evropës Jugperëndimore dhe raportet ndërmjet shqiptarëve dhe të
tjerëve. Për këtë shkak personaliteti i Ismail Qemalit, i Hasan
Prishtinës dhe i Isa Boletinit mund të përpunohen si zëra të veçantë në
tipin e enciklopedisë së përgjithshme.
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ISA BOLETINI NË ENCIKLOPEDI TË ISH-JUGOSLLAVISË
Përmbajtja e zërit “Isa Boletini” ndryshon nga një botim
enciklopedik kombëtar në tjetrin, varësisht nga burimet historike prej
nga janë nxjerrë faktet historike dhe nga baza ideologjike e trajtimit të
tyre, si edhe të raporteve ndërmjet tyre. Në këtë rrafsh dallimi më i
madh në trajtimin enciklopedik të jetës dhe veprimtarisë së Isa
Boletinit dallohet në përmbajtjen e këtij zëri në “Fjalorin enciklopedik
shqiptar” dhe në botimin e të njëjtës përmbajtje në tematika
enciklopedike të botuara në gjuhët sllave të jugut, përkatësisht në
serbisht, kroatisht, sllovenisht dhe maqedonisht, si edhe në gjuhët e dy
kombësive më të mëdha në ish-Jugosllavi, gjegjësisht në gjuhën
shqipe dhe në gjuhën hungareze. Përmbajtja e zërit “Isa Boletini” në
tipin e enciklopedisë në gjuhët e përmendura mbështetet në trajtimin e
historisë së shqiptarëve kryesisht nga burimet sllave. Mjafton të
përmendim disa qëndrime nga parathënia e “Enciklopedisë së
Jugosllavisë”, për të argumentuar themelin mbështetës të trajtimit të
historisë së shqiptarëve, duke përfshirë edhe personalitetet historike.
Ja çfarë ka marrë për pikënisje “Enciklopedia e Jugosllavisë” në
trajtimin e historisë së shqiptarëve, duke përfshirë edhe jetën dhe
veprimtarinë e Isa Boletinit: “Krenohemi për Republikën tonë të
Shpirtit, e cila si re e ndritshme mbi errësirën e skllavërimit na solli në
vendin e lirë socialist, në të cilin popujt sllavë të jugut sot po ndërtojnë
pa pengesa kulturën e qytetërimin e tyre”21.
Gjykuar sipas këtij qëndrimi veprimtaria e të ndjerit Isa Boletini
është vlerësuar sipas kriterit, a i ka kontribuar republikës shpirtërore të
sllavëve të jugut, apo këtë e ka penguar? Meqë republikës shpirtërore
të sllavëve të jugut aktiviteti i Isa Boletinit nuk i ka kontribuar, atëherë
në përmbajtjen e zërit “Isa Boletini” ndër të tjera thuhet: “...
bashkëpunimi i tij me ta (me organet osmane P. N.) në persekutimin e
popullsisë serbe vlerësohet në mënyra të ndryshme... Bashkëpunoi me
përfaqësuesit e mbretërive të Malit të Zi dhe të Serbisë. Qeveria serbe
e ndihmoi materialisht edhe me armë, posaçërisht me rastin e sulmit
në Shkup më 1912. U vra nga organet ushtarake malazeze në
Podgoricë, i dyshuar se ishte në lidhje të fshehtë me austriakët”22. Për
këtë pohim nuk janë emërtuar burimet e literaturës shkencore. Por e
21

22

Enciklopedija Jugoslavije, 1 A - Bib, Jugoslavenski Zavod “Miroslav Krleža”,
Zagreb 1980, f. VI.
Po aty, f. 53-54.
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gjithë lënda e “Enciklopedisë së Jugosllavisë” mori përmasa politike
të kohës së viteve ’80 të shek. XX në ish-Jugosllavi. Nën ndikimin e
ndryshimeve politike të filluara në vitin 1981 ndryshoi përmbajtësish
kapitulli për shqiptarët dhe marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave.
Pas katër vjetësh të botimit të tekstit origjinal për shqiptarët dhe
marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave u botua teksti i ndryshuar, ku
informohen parapaguesit se: “Në librin e parë të botimit latinik
“Enciklopedije Jugoslavije” (Enciklopedia e Jugosllavisë) janë botuar
artikujt “Albanci” (Shqiptarët, f. 72-85) dhe “Albansko-Jugoslavenski
odnosi” (Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, f. 86-98). Meqë Redaksia
Qendrore më vonë ka kryer disa ndryshime dhe plotësime në këta
artikuj, ju sjellim të gjithë parapaguesve të botimit latinik versionet e
reja të këtyre artikujve.
Në botimet e tjera të “Enciklopedisë së Jugosllavisë” (të botimit
cirilik, në gjuhën maqedonase, sllovene, shqipe dhe në gjuhën
hungareze) tashmë janë botuar ose do të botohen versionet e reja të
këtyre teksteve”23. Ndryshimet e botuara janë relativisht të mëdha.
“Historia e shqiptarëve” e shkruar nga akademik Ali Hadri dhe
“Marrëdhëniet kulturore Shqipëri - Jugosllavi” e shkruar nga prof. dr.
Pajazit Nushi kanë pësuar ndryshime rrënjësore, përkatësisht u largua
plotësisht nga versioni i teksteve të ndryshuara zëri “Marrëdhëniet
kulturore Shqipëri - Jugosllavi”.

23

“ Enciklopedija Jugoslavije” - “Enciklopedia e Jugosllavisë”, Jugoslavenski
Leksikografski Zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1984, f. 1-14.
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Pajazit NUSHI

THE LIFE AND ACTIVITY OF ISA BOLETINI AS
REPRESENTED IN ENCYCLOPEDIC ENTRIES
Summary
The results in historical, ethical, anthropological and psychological research
pertaining to the figure of Isa Boletini have shown that his personality was a
combination of several virtues which made him distinguished from most men of his
time – namely pertaining to the period of the Albanian League of Prizren and the
period of the declaration of independence for Albania. His famous words “I am well
whenever Albania is doing well” represent an active stance of his, with which he
identifies himself and his entire family.
Regarding the life and activity of Isa Boletini many articles and research
papers have been published. From the lexicographic publications the most famous
one is “Isa Boletini”. Encyclopedias published by the Academy of Sciences of
Albania have also researched the historical figure of Isa Boletini. A set of most well
known encyclopedic entries regarding Isa Boletini include: “Encyclopedia
Britanika”, “Bolšaja Sovjetskaja enciklopedija”, “A Biographical Dictionary of
Albanian History”, “Historical Dictionary of Of Kosova”, “Historical Dictionary of
Albany”, “Jugoslavenska Enciklopedija”.

Hivzi ISLAMI, Prishtinë

PROBLEMI I KUFIRIT KOSOVË – MALI I ZI
KDU 341.222(496.51:497.16)(091)
32(496.51:497.16)(091)
Abstrakt
Është i njohur fakti se kufijtë i bëjnë forca ushtarake e diplomatike dhe
marrëveshjet. Për zgjidhje të drejtë dhe pa tensione, kufijtë negociohen në terren dhe
në tavolinën e bisedimeve. Normale ka qenë që kufijtë shtetërorë t’i marrin parasysh
rrethanat etnike, historike, gjeografike, ekonomike, familjare etj. dhe t’i respektonin
vijat natyrore dhe morfologjike, çfarë janë lumenjtë, luginat, grykat, qafat, majat dhe
kurorat e maleve etj. Në rastin e shqiptarëve në Ballkan, por edhe të shumë popujve
të tjerë në botë, të gjitha këto rrethana janë anashkaluar dhe dhuna e brutaliteti i kanë
vënë kufijtë; populli më i ndarë në Ballkan janë shqiptarët, por padrejtësitë historike
nuk mund të korrigjohen, ngase kohët kanë ndryshuar dhe në terren e në
marrëdhëniet ndërkombëtare ka një situatë krejtësisht tjetër.
Diskutimet rreth demarkacionit Kosovë-Mali i Zi janë politizuar deri në
skajshmëri sa që argumentimi shkencor dhe gjykimi racional kanë humbur tashmë
çdo kuptim. Kjo u pa në një “debat shkencor-profesional” të organizuar nga Kuvendi
i Kosovës më 3 gusht 2016. Aty kishte vetëm joprofesionalizëm, militantizëm
partiak të grupeve dhe individëve, irracionalitet; ishte krijuar një opinion sikur po
mbahet një “Kongres Shqiptar i Berlinit”, i vetëmandatuar të vizatojë dhe rivizatojë
harta në Ballkan!
Të dhënat zyrtare tregojnë se kufiri Kosovë-Mali i Zi është vijëzuar para 15
shkurtit 1947, ndërsa kufijtë e Kosovës me Serbinë (në veri) nga informacionet në
dispozicion janë kornizuar për herë të fundit në vitin 1958 kur vetë Serbia ia mori
rrethit të vetë të Studeniçanit 197 km² dhe ia dha rrethit të Zveçanit (Kosovë) dhe që
nga atëherë Kosova ka 10.887 km². Nuk ka njohuri se janë prekur kufijtë në pjesët e
tjera të Kosovës dhe se ka ndryshuar sipërfaqja e përgjithshme e saj. Kufiri
administrativ midis Malit të Zi dhe Serbisë, përkatësisht Kosovës dhe Malit të Zi
është vënë para afër 70 vjetëve, por deri më sot nuk ka pasur kundërshtime as nga
faktorët politikë të kohës së periudhës komuniste dhe postkomuniste, as nga
grupacionet politike, as nga komunat që kufizohen me këtë ish-Republikë e as nga
popullata shqiptare e këtyre zonave kufitare. Prandaj, i gjithë diskursi aktual është i
natyrës politike dhe i luftës për pushtet. Pasojat e këtij politizimi janë mbajtja peng e
jetës së gjithmbarshme ekonomike dhe shoqërore të Kosovës për më se një vit,
rrezikimi i integrimit të Kosovës në proceset euroatlantike dhe bllokimi i lëvizjes së
lirë të qytetarëve të vendit në zonën Schengen.
Në këto shqyrtime merremi me problemet dhe dilemat e kufijve Kosovë-Mali i Zi.
Fjalët çelës: Kosova, Mali i Zi, Serbia, kufiri, demarkacioni, hartat, kadastra,
ndryshimet territoriale, “debati shkencor”, diletantizmi, propozimi për zgjidhje
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Kufijtë midis vendeve të pavarura dhe sovrane janë problem
shtetëror dhe ndërkombëtar, një materie shumë e koklavitur, por edhe
emocionale. Gjatë gjithë historisë së formimit të shteteve moderne,
normale ka qenë që kufijtë shtetërorë t’i respektonin rrethanat etnike,
ekonomike, historike, familjare dhe të shkonin me vija natyrore lumi, lugina, gryka, qafa, majat e maleve, kurorat e maleve, por në
praktikë kjo gati kurrë nuk ka ndodhur. Eksperiencat më të hidhura i
kemi ne shqiptarët, sepse kufijtë janë vënë në rrethana të imponuara e
të dhunshme dhe fatkeqësisht padrejtësitë historike nuk mund të
korrigjohen nga se në terren është krijuar një gjendje faktike
krejtësisht tjetër dhe në të gjitha konferencat paqësore ndërkombëtare
të shekullit 20 kjo gjendje ka marrë legjitimitetin. Serbia i pushtoi
Kosovën dhe Maqedoninë në vitin 1912 dhe pasuan ndarja e territorit
gjeoetnik shqiptar (Konferenca e Ambasadorëve, Londër, 1912/1913)
dhe tragjedi të papara njerëzore dhe materiale ndaj shqiptarëve (dy
Luftëra Ballkanike dhe Luftëra I Botërore), por Konferenca e Versajës
(1918/1919) i pranoi rezultatet e dhunës dhe të copëtimit të trojeve
shqiptare, ndërsa Mbretërinë Serbo-Kroato-Sllovene e formoi dhe e
njohu si shtet legjitim, ndonëse ishte një krijesë artificiale! Mjerisht,
rrudhja e trungut tonë gjeoetnik po vazhdon edhe sot përmes
shpërnguljes intensive dhe shpopullimit mekanik dhe natyror!
Kufijtë i bëjnë forca ushtarake, në shumë raste, bashkë me atë
diplomatike, dhe marrëveshjet. Qasjet emocionale-folklorizante ndaj
kufijve nuk janë produktive dhe kujtesa historike e realiteti juridik dhe
pastaj edhe faktik qëndrojnë larg njëra-tjetrës. Kufijtë midis shteteve
negociohen në terren dhe në tavolinën diplomatike; sot kufijtë bëhen
kryesisht me marrëveshje e jo me dhunë. Konferenca e Helsinkit (1975)
ka vënë pikë në këtë çështje. Ne ende nuk kemi kufi ndërkombëtar me
Malin e Zi ani pse është nënshkruar marrëveshja, sepse ajo nuk është
ratifikuar në Parlamentin e Kosovës. Në momentin që ratifikohet
marrëveshja, atëherë Kosova do ta ketë fqinj jo vetëm Malin e Zi, por
edhe NATO-n, që është një siguri e madhe për Kosovën dhe gjithë
rajonin. Anëtarësimi i Malit të Zi në NATO po e irriton shumë Serbinë
dhe veçanërisht Rusinë, ndërsa sjelljet tona të pamatura ndaj Malit të Zi
lidhur me kufirin po u shkojnë në favor interesave të këtyre të fundit.
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Problemi i demarkacionit Kosovë-Mali i Zi është politizuar deri
në skajshmëri dhe zhvillimet kanë arritur deri aty sa argumentimi
shkencor dhe gjykimi racional kanë humbur tashmë çdo kuptim.
Diskursi ashtu siç po rrjedh nuk ka lidhje me territor, por bëhet fjalë
për luftë për pushtet midis grupacioneve partiake-politike, duke u
krijuar raporte absurde midis tyre, të karakterizuara vetëm me epitetet:
“patriot” ose “tradhtar”! Por aty vërehej edhe diçka tjetër: lufta e
ashpër midis llojit, qoftë midis partnerëve të koalicionit, qoftë brenda
vetë këtyre dy partive të mëdha shqiptare!
Kjo u pa dhe në një “debat shkencor-profesional” të organizuar
nga vetë Kuvendi i Kosovës më 3 gusht 2016, ku dominuan
joprofesionalizmi, militantizmi ekstrem politik, injoranca dhe
emocionet. Takimi i përkiste një panairi të llojit të vet, ku ziheshin në
gojë edhe kufijtë deri te “Molla e Kuqe”: mendonin se kishte ardhur
koha për një “Kongres Shqiptar të Berlinit”, i vetëmandatuar për
vizatimin dhe rivizatimin e kufijve të rinj në Ballkan! Ata që
përpiqeshin të ofronin argumente shkencore për historikun e vijës
kufitare dhe mundësi të zgjidhjes së çështjes ishin në pakicë të madhe,
të përbuzur e të sharë, sepse kështu ishte orkestruar “debati shkencor”
nga vetë organizatorët dhe drejtuesit e tij. Klithmat, ulërimat dhe
harbutëria pro et contra, kjo ishte atmosfera! Më kishte ftuar kryetari i
Kuvendit me ftesë speciale në cilësi të ekspertit, por në prani të tij,
drejtuesi i “debatit”, nënkryetar i Kuvendit, ma merr fjalën dhe nuk
më jep të drejtën të replikoja me “përfaqësuesit e popullit” dhe
profiterët politikë, të cilët me sjelljet e tyre populliste gjendeshin në
anën tjetër të arsyes! Isha aty vetëm në emër timin, jo të Akademisë,
për ta prezantuar një opinion personal dhe për t’iu kundërvënë me
argumente injorantëve dhe profiterëve politikë. Ishte i bezdisshëm
“debati” më se 12 orësh dhe më të neveritshme ishin sjelljet e
“përfaqësuesve të popullit” ndaj të gjithë atyre që mendonin ndryshe,
por e vlejti që qëndrova deri në fund, me gjithë ofendimet që më
bëheshin mua personalisht dhe Akademisë, sepse vetëm nga afër arrita
të nxjerr përfundimin se në atë Kuvend nuk ka vetëm “deputetë të
popullit”, por midis tyre ka edhe shumë harbutë dhe huliganë!
Në këtë takim “shkencor-profesional” mund të merrnin pjesë
edhe gazetarë, analistë, opinionistë të ndryshëm, diplomatë, por çka
kërkonin aty militantët partiakë, pastaj politikanët, deputetët dhe
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qeveritarët, të cilët, po të ishin të zotët e të arsyeshëm do të kishin
gjetur gjuhë të përbashkët (konsensus) për një çështje kaq madhore
dhe do ta kishin zgjidhur çështjen e kufirit me Malin e Zi dhe shumë
probleme të tjera. Në “debat shkencor” kishin sjellë edhe njerëz
hallexhinj të atyre zonave, duke manipuluar me pakënaqësitë e tyre
personale dhe familjare (pronat), në vend se të shkohej te ata dhe të
bisedohej me javë e muaj fshat për fshat, mëhallë për mëhallë, shtëpi
për shtëpi, familje për familje, parcelë për parcelë.
2. KUFIJTË SHTETËRORË NUK BËHEN VETËM NGA HARTAT

Kufijtë nuk merren nga hartat; vijat në harta janë vija imagjinare
dhe nuk mund t’i bësh sinore (mezhde) ndërkombëtare pa u negociuar.
Ambasadori amerikan, në mbështetje të mendimit të ekspertëve dhe
analistëve të State Departamentit, në takimin e 3 gushtit nënvizoi:
“Ata që thonë se kufiri është dashur të vendoset sipas hartave,
historisë apo nostalgjisë kjo nuk është e përshtatshme për ditët e
sotme. Të dëshirosh që historia të jetë ndryshe nuk është bazë reale
për marrëveshjet reale”.1 Nga hartat e enciklopedive, të atlaseve, të
leksikoneve, të teksteve shkollore me shkallë 1: 500.000; 1:
1.000.000, 1: 1.500.000 aq më tepër nuk mund të nxirren mezhdet në
terren. Në hartën me përmasa 1:500.000 – 1cm në hartë është baras
me 5 km në natyrë; harta 1:1.000.000 - 1cm në hartë = 10 km në
natyrë; harta 1:1.500.000 - 1cm në hartë është baras me 15 km në
natyrë. Ndërkaq, hartat kadastrale – ku shkallët janë 1: 2.500, apo të
tjera, i japin detajet në terren, janë bazë për zgjidhjen e kontesteve
pronësore-juridike të qytetarëve – të mezhdave, rrugëve, vadave,
strehëve etj. Maja, qafa, gryka etj. nuk janë një cm ose një metër, por
disa dhjetëra e qindra metra, madje edhe km – ku ta vësh aty kufirin
shtetëror? Qafat shpesh duken si pllaja, ose grykat, e Llapushnikut p.
sh. si morfologji, duket si një fushë e vogël.
Të gjitha hartat e territorit të Kosovës bazën hartografike e kanë
tek ish-Drejtoria Krahinore e Gjeodezisë së Kosovës, sot Agjencia
Kadastrale e Kosovës dhe të gjithë shfrytëzuesit tanë janë mbështetur
aty, përfshirë edhe këta që po kundërshtojnë sot.
Kufijtë janë çështje e shtetit. Shteti me fqinjët merren vesh për
vijën kufitare pas hulumtimit të dokumentacionit dhe mbledhjes së të
dhënave në terren dhe arkiva: kadastrale, gjeodezike, gjeografike,
1

Grag Delawie, Koha ditore, 4 gusht 2016, f. 2.
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historike, ekonomike, etnike, hartografike, përmes bisedave me
ekspertë të planifikimit hapësinor të komunave përkatëse, të
trashëgimisë kulturore, përmes bisedave me njerëzit e atjeshëm të
moshës së vjetër, me politikanë lokalë që i kanë drejtuar apo i
drejtojnë ato komuna të zonave kontestuese kufitare, etj.
Shteti e formon Komisionin Shtetëror të Demarkacionit, tepër
profesional dhe kredibil. Edhe Kosova e formoi një Komision, por jo
me një cilësi profesionale në nivel që e kërkonte çështja. Ai kishte për
detyrë që bashkë me Komisionin Shtetëror të Malit të Zi ta vërtetonte
ku ka qenë kufiri administrativ midis Kosovës dhe Malit të Zi, që do
të bëhet kufi shtetëror pas pavarësisë së Kosovës. Pas punës
disavjeçare ky Komision paraqiti një Raport përfundimtar. Sipas
mendimit tonë Raporti ishte ekstensiv, me plot paqartësi dhe materiale
irelevante për kufirin - u referohej disa viteve, dokumenteve e
ngjarjeve që nuk kanë fort lidhje me kufirin Kosovë - Mal i Zi,
Kosovë – Serbi, prandaj ka lënë hapësirë për interpretime të
ndryshme. Komisioni që nga themelimi, së bashku me Qeverinë, nuk
ishte as transparent sa duhet për punën e kryer; në mungesë të
transparencës dhe megalomanisë se votat janë të siguruara në Kuvend
për miratimin e Raportit, nuk ditën ta plasonin edhe pjesën produktive
të punës së bërë, të mbështetur në të dhëna dhe fakte të
pakontestueshme. Pjesë e këtij Komisioni është dashur të ishte patjetër
një kuadër nga Peja (ekspert, politikan tepër kredibil, i dikurshëm ose
i sotëm etj.). Detyra e Komisionit ishte që të gjendej kufiri
administrativ midis Malit të Zi dhe Serbisë, përkatësisht Malit të Zi
dhe Kosovës, i vënë padrejtësisht, dhe ai kufi i padrejtë do të ishte
kufi “i drejtë”, të cilin sot duhet pranuar si të tillë. Mbetet i panjohur
fakti se a është gjetur njëmend ajo vijë kufitare, e shënuar me diçka,
me gurë të posaçëm, me piramida përkatëse ose shufra të trasha
hekuri, derisa dihet se mezhdat e të gjitha arave ose pronave të tjera në
gjithë ish-Jugosllavinë janë shënuar së paku me gurë.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës nuk është
konsultuar për asgjë, nga formimi i Komisionit Shtetëror për
Demarkacion e deri më sot. Në maskaradën e 3 gushtit isha për ta
prezantuar vetëm një opinion timin, meqenëse përveç demografisë si
profesion bazë që e kam, kam mbajtur shumë vjet ligjërata në UP nga
gjeopolitika dhe gjeografia politike dhe disa baza parimore dhe
supozime teorike mund t’i dija, por kam bërë dhe hulumtime në
terren, në pjesën më të ndjeshme të zonave kufitare për të cilat po
debatohet tash e një vit. Pra nuk isha në emër të Akademisë, por të
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gjitha instancat mediatike e të tjera e cilësonin mendimin tim si të
kryetarit të Akademisë. Në anën tjetër, Akademia nuk është agjenci
profesionale, me infrastrukturë operative, që të merrej më çështje të
kufijve. Por po të ishte pyetur, do të ishte përpjekur që të ndihmonte
me këshilla rreth përbërjes së Komisionit. Mjerisht që nga paslufta
gati të gjitha instancat profesionale në Kosovë, kompanitë publike,
agjencitë, departamentet, këshillat, bordet, komisionet etj., me shumë
ingjerenca dhe përgjegjësi, janë drejtuar dhe ende drejtohen nga
joprofesionistë, nga njerëz në vija partiake, klanore, farefisnore.
Profesionistët shumë shpesh janë mënjanuar, prandaj sot po i vuajmë
pasojat e joprofesionalizmit, të nepotizmit dhe privilegjeve të njerëzve
të grupeve dhe klikave partiake.
3. “MONARKU” I KUFIJVE DHE MARRËZITË E “EKSPERTËVE”
TË DEMARKACIONIT

Edhe më joprofesional dhe tërësisht politik-propagandistik ishte
raporti i të ashtuquajturve ekspertë të kufirit. Dy diletantë, imbecilë,
ish-studentë të mi, Sh. Bulliqi dhe F. Isufi tregonin harta “si letra pa
vlerë”, në distancë nga dhjetëra metra, që askush nuk mund të shihte
gjë, duke thënë se kishin aq shumë harta sa kishin marrë edhe në
qesim! Por për qasjet “profesionale” të këtyre dyve do të flasim më
vonë. Zejnullah Gruda, një ish-ambasador i emëruar sipas “kuotësçelës”, zëri i të cilit kurrë nuk u dëgjua për pozitën dhe problemet e
Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare, në vend se të angazhohej që
të na sillte ndonjë njohje për pavarësinë e Kosovës nga vendet
lationoamerikane ku kishte shërbyer si ambasador (Panamaja), ky na
rrëfente sa libra dhe enciklopedi të afro 400 vjetëve të fundit “nga
Australia deri në Argjentinë e Çil” kishte lexuar, pastaj tregonte
dokrra për jetën e një juristi danez, për Komisionin e Gjillasit, për
hartat që nuk i di, por jepte edhe shembuj të konflikteve rreth kufijve
në kohë dhe hapësira të ndryshme që nuk kanë asnjë ngjashmëri me
situatën në Kosovë.2 Disa media çdo ditë Z. Grudën e promovojnë si
“Monark të Demarkacionit” ose si “Patriot të Kufirit”! Ishte aty edhe
një “ekspert“ i së drejtës ndërkombëtare dhe i kufijve, i njohur për

2

Shih: Transkripti i debatit profesional-shkencor lidhur me marrëveshjen për
shënjimin e kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të
Zi, mbajtur më 3 gusht 2016, Kuvendi i Kosovës, ff. 58-62.
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falsifikime dhe mashtrime në Kosovë (Enver Hasani),3 që thoshte se
në vitin 1959 u bë këmbimi i Leposaviqit me Preshevën, gjë që kurrë
nuk ka ndodhur, duke theksuar se për këtë “ka vendim”!4
Kulminacioni i marrëzive në këtë tubim “shkencor” arriti kur
“eksperti” tjetër i historisë (Hakif Bajrami) tha se “Më 1959-1960
vetëm në saje të intervenimit të Amerikës, Abraham Linkolnit dhe
Xhorxh Uashingtonit e patriotëve të tjerë, burrave të nderuar, vjen deri
te themelimi i fakulteteve deri te Universiteti”!5 Budallallëk i paparë!
Xhorxh Uashingtoni (1732-1799) dhe Abraham Linkolni (1809-1865)
kanë jetuar në shek. 18 dhe 19, në kohën kur ende zbuloheshin vende
e hapësira të reja në botë. Po ku ishte Z. Gruda si profesor
shumëvjeçar në Fakultetin Juridik të UP-së, që kishte “lexuar“ libra e
enciklopedi të 400 vjetëve të fundit, dhe profesori tjetër i po këtij
Fakulteti E. Hasani dhe deputetët nga bota akademike që nuk reaguan
ndaj kësaj marrëzie të “ekspertit” Bajrami?! Përkundrazi, shembej
plafoni nga duartrokitjet! Këta ishin “ekspertët”, që morën më së
shumti aplaudime dhe ky ishte debati “profesional-shkencor”, i
orkestruar nga vetë udhëheqja e Kuvendit të Kosovës në marrëveshje
me “ekspertët”, militantët e caktuar partiako-politikë dhe me
“përfaqësuesit e popullit”, midis të cilëve kishte gjysmanalfabetë dhe
injorantë ordinerë!
Për qëllime shkencore-hulumtuese nga sfera demografikosociologjike, dy herë nga 10 ditë me ekip kam qëndruar në Rugovë në
3

4
5

Siç u bë publike, ky njeri përballet me disa vepra të rënda penale dhe vepra të
tjera në kundërshtim me drejtësinë. Dy vepra penale janë tepër të rënda: 1.
Keqpërdorim i detyrës zyrtare për kohën sa ishte kryetar i Gjykatës Kushtetuese
të Kosovës (falsifikim i rëndë i dokumenteve; falsifikim i nënshkrimit të
gjykatësit amerikan Robert Carolan); dhe 2. Keqpërdorim i detyrës zyrtare sa
ishte rektor i Universitetit të Prishtinës (vjedhje e rëndë lidhur me përkthimin e
disa teksteve universitare), ku fjalët i kishte bërë karaktere me ç’rast ishte
shumëfishuar shuma e parave të vjedhura! Ky është “Baba i drejtësisë” dhe të
gjitha këto i shkojnë “Babës”, i cili ku ka punuar e vepruar ka krijuar atmosferë
dhe raporte katastrofike ndërkolegiale dhe ndërnjerëzore! Ka edhe disa afera
dhe skandale në rrafshin moral, të cilat në saje të ndërhyrjeve të qarqeve
politike, kanë mbetur në sirtarë të organeve përkatëse!
Enver Hasani, sa ushtronte detyrën e rektorit të Universitetit të Prishtinës,
përveç keqpërdorimeve materiale, bëri edhe keqpërdorime të tjera me thirrjet
akademike: “Për tri vite kishte marrë gradën akademike profesor asistent,
profesor i asociuar dhe procesor i rregullt. Për t'i marrë këta tituj duhen të
paktën 12 vite (“Koha Ditore”, 12.03.2012).
Transkripti, Po aty, f. 137.
Transkripti, Po aty, f. 64.
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vitet 1979-1980, si dhe gati në të gjitha fshatrat ku janë vendosur
rugovasit në rrafshin e Pejës dhe në vetë qytetin e Pejës që nga koha e
Perandorisë Osmane. Rezultatet e hulumtimeve i kam botuar në
Prishtinë dhe në Zagreb në vitet e 80-ta. E dua atë vend dhe atë
popullatë, por me çështje të kufirit nuk jam marrë, por as që kam
dëgjuar atëherë nga popullata se ka probleme me kufij me Malin e Zi.
Problemet kyçe që ajo i theksonte atëherë ishin mungesa e rrymës
elektrike dhe infrastruktura rrugore. Rugova ishte e izoluar në
pikëpamje gjeografike dhe sociale. Ishte ndër trevat e fundit që u
elektrifikua (1983). Këta dy faktorë dhe ishin dominantë në braktisjen
e territorit pas Luftës II Botërore.
Pyetjet e para që shtroheshin për Komisionin Shtetëror,
opinionistët kundërshtarë, udhëheqësit e komunës së Pejës ishin: ku
kanë qenë të vendosura tabelat e pikës kufitare midis Kosovës dhe
Malit të Zi pas Luftës II Botërore: Narodna Republika Crna Gora dhe
pastaj SR C. Gora karshi tabelës Autonomna-Kosovsko-Metohijska
Oblast (AKMO) apo KSAK, - në Çakorr apo nën ose mbi Kuqishtë?
Ku ka qenë një objekt i Ekonomisë së Pyjeve (Šumsko gazdinstvo),
nën Kuqishtë apo mbi të (e dinë banorët, komunarët etj.), pastaj a
është hulumtuar ku janë paguar taksat për shfrytëzimin e kullosave,
staneve dhe bagëtive të trasha dhe të imëta, në Kosovë apo në Mal të
Zi dhe pse dhe nga kur? A ka gjetur Komisioni në kufi piramida të
vjetra apo a ka vënë piramida të reja me palën malazeze pas
demarkimit? Të gjitha këto mund të vërtetohen në terren dhe me
dokumentacion. Duket se këto çështje nuk janë hulumtuar sa duhet
nga Komisioni, ndërsa nga “ekspertët” opozitarë hiq se hiq!
Kur të vijë puna për ta vënë gurin prej 50-100 cm si kufi
shtetëror hartat nuk janë vendimtare, por si zgjidhje mbetet
marrëveshja midis palëve – negocimi në terren. Hartat e APJ-së (JNAsë) dhe të Institutit Ushtarako-Gjeografik (Vojno-geografski institut)
të Beogradit pas viteve 1949 e këndej, në të cilat aq shumë po thirret
“blloku opozitar” me dy “ekspertë infantilë” (Bulliqi dhe Isufi), nuk
janë relevante për kufijtë e brendshëm politiko-administrativë të ishshtetit, së paku jo deri në vitet ’90. Në kohën e hartave të APJ-së të
“ekspertëve” për kufij të brendshëm, ish-Jugosllavia politikisht ka
qenë shumë stabile dhe monolite në planin e brendshëm, ndërsa
problemet dhe bllokadat politike, ushtarake dhe ekonomike ishin në
planin e jashtëm (konflikti me Stalinin dhe bllokun lindor komunist Byroja Informative më 1948), kriza rreth Triestes më 1953, “lufta e
ftohtë” dhe pasojat e saj etj.). Konflikti me Rankoviqin është i
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vonshëm dhe irelevant për ndarje të brendshme dhe krijimin e ndonjë
“Serbie të Madhe”, prandaj APJ-ja nuk ka pasur asnjë arsye të merrej
me kufij të brendshëm politikë.
Fundja, të dhënat tregojnë se vija kufitare midis Kosovës dhe
Malit të Zi është tërhequr menjëherë pas Luftës II, përkatësisht para
15.2.1947, shumë para këtyre “hartave” të APJ-së. APJ ka bërë harta
topografike të seksioneve të ndryshme (zakonisht 1: 25.000) për
nevoja operative ushtarake, jo për qëllime politike. Në kontestet rreth
kufijve në shtetet e reja të ish-Jugosllavisë askund nuk thirren njerëzit
e ish-APJ-së si dëshmitarë! As midis Kroacisë dhe Sllovenisë (rasti i
Piranit), as midis Malit të Zi dhe Kroacisë (rasti i Prevllakës).6
Komisioni Shtetëror për Demarkacion thotë në raport se 16 herë ka
pasur takime bilaterale, 2 takime trilaterale dhe mbi 20 herë ka pasur
takime të drejtpërdrejta në terren me qytetarë dhe kryetarë të
komunave, por nuk e morëm vesh sa herë dolën në terren individët
“ekspertë” për çështje të kufijve, shumë të pranishëm në media tash e
sa kohë!
Çdo ngastër (parcelë) ka numër dhe bartës të pronarit, privat apo
shoqëror-shtetëror edhe nëse ka qenë ndonjë pjesë e këtij territori
tampon-zonë? Nuk e di nëse janë të shënuara e të identifikuara nga
Komisioni në qoftë se ka ekzistuar një zonë e tillë? Në hartografi dhe
në topografi vlen maksima: lexo hartën, por pyet fshatarin, sepse me
harta gjithmonë është manipuluar, por edhe është gabuar për arsye
teknike, metodologjike etj. Hartat politike gati gjithmonë i kanë bërë
faktorët politikë dhe forca ushtarake. Çdo fshatar i çdo vendi, i shtyrë
në moshë, nëse e flet të vërtetën, i di symbyllas kufijtë dhe mezhdat e
pronave të tyre. Çka do të thotë fakti bizar i çdoditshëm i këtyre dy
“ekspertëve infantilë” (Bulliqi dhe Isufi) se e gjetëm edhe një hartë,
sipas tyre, në favorin e Kosovës, dhe tash duhet të korrigjohen kufijtë!
Të gjithë kufijtë në Ballkan janë në dëm të tokave shqiptare, por nuk
mund të korrigjohen nga arsyet që i zumë në gojë më parë.

6

Duket se ka mbetur i heshtur problemi kufitar midis Maqedonisë dhe Serbisë
(rasti i Manastirit Prohor Pčinjski, ku ka lindur ASNOM-i, por territori është i
Serbisë).
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4. NDRYSHIMET TERRITORIALE MIDIS KOSOVËS DHE MALIT
TË ZI JANË BËRË PARA 15.2.1947

Me Malin e Zi kufijtë e Kosovës janë vijëzuar para 15.2.1947
dhe nga kjo datë nuk ka ndryshim kufijsh: 13.812 km² atëherë dhe
sot. Përkufizimi është bërë midis Malit të Zi dhe Serbisë. Kush e ka
pyetur Kosovën si Oblast (AKMO - Autonomna Kosovsko-Metohijska
Oblast – KAKM – Krahina Autonome e Kosovë-Metohisë), që kishte
status politiko-juridik nën Vojvodinën deri në nxjerrjen e Kushtetutës
së tretë të ish-Jugosllavisë (1963), kur edhe statusi i shqiptarëve u
ngrit nga “pakica kombëtare” në “kombësi”?! Por edhe kështu siç
ishte Kosova, me këtë status politiko-juridik, deri në Plenumin IV të
Brioneve 1966 (rënia e Rankoviqit) partia dhe pushteti udhëhiqej nga
kuadrot e kombësisë malazeze (Gjoko Pajkoviqi, i cili pas vrasjes së
Milladin Popoviqit, u soll nga kreu jugosllav si kuadër nga Podgorica
në Prishtinë, ndërsa Dushan Mugosha i gjithëpushtetshëm ishte
tashmë në Kosovë). Këta bënin krejt çka donin, bashkë me njerëzit e
OZNA-së, si Spasoje Gjakoviqi etj. Por edhe Peja si qytet dhe komunë
është drejtuar deri në vitin 1966 nga njerëzit e kombësisë serbomalazeze, por edhe në vitet e 70-ta e të 80-ta (Zvicerët). Kufirin
Kosovë-Mali i Zi këta e kanë bërë ama si kanë dashur, natyrisht në
marrëveshje me Serbinë. Po të ishte pajtuar Serbia, udhëheqësit
malazezë të Kosovës do t’ia kishin dhënë Malit të Zi edhe Pejën.
Mbetet të gjendet dokumenti përkatës juridik dhe data e saktë në
arkiva të Podgoricës, Beogradit dhe Prishtinës (sigurisht vetëm si palë
e vënë në dijeni për këtë ndryshim). Kjo punë është dashur të bëhej
tashmë nga Komisioni Shtetëror dhe juristët e opozitës që po i dalin
zot çështjes para se të merren me hartat, që nuk i kuptojnë; është për
keqardhje se si këta juristë janë instrumentalizuar nga grupet e
interesit! Kufiri i Kosovës me Malin e Zi është vendosur para rreth 70
vjetëve nga Serbia dhe Mali i Zi, i cili sipas gjeodetëve është i shënuar
me shufra të trasha hekuri, të futura thellë në tokë. Për kaq kohë nuk
ka pasur reagime dhe sipërfaqja e Kosovës prej 10.887 km² nga viti
1958 nuk ka ndryshuar edhe sot, sikundër edhe sipërfaqja e komunave
të Kosovës që kufizohen me Malin e Zi. Ku ishin këta juristë
“ekspertë”, më vonë partitë politike dhe vetë komunarët dhe banorët e
këtyre zonave që heshtën?! Ose këta dy “ekspertë infantilë”, që deri
dje e pranonin Kosovën në këta kufij dhe në këtë sipërfaqe, ndërsa
tash po spekulojnë dhe po e nxisin opinionin, krejt në emër të
shkencës dhe profesionit! Hesht edhe komuniteti shkencor i kësaj
fushe, p.sh., Departamenti i Gjeografisë, të cilin mjerisht tash e sa vjet
e drejtojnë vetë këta dy “profesionistë", etj.!
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Tabela 1.: Kufijtë me Malin e Zi dhe Serbinë (ndryshimet territoriale):

Nënvizova më parë se kufijtë shtetërorë nuk bëhen nga hartat,
por në rastin tonë ka shumë studime të studiuesve të njohur kosovarë
që Kosovën në harta gjeografike ose tematike që nga vitet e 60-ta e
prezantojnë në kufij të njëjtë dhe me sipërfaqe të njëjtë, me 10.887
km², pra pa Çakorrin dhe këto 80-90 km² të “ekspertëve”! “Janë mbi
30 harta topografike, që i përkasin periudhave të ndryshme kohore, të
prodhuara nga institute të ndryshme të periudhës së ish-Jugosllavisë,
por edhe nga institucione kredibile ndërkombëtare, që e konfirmojnë
këtë vijë kufitare. Kurse, opozita krejt kundërshtimin e bën duke u
thirrur në një hartë ushtarake të Jugosllavisë, pa matje, por të vizatuar,
e cila ishte bërë për nevoja orientuese të ushtrisë, që mund të gjendet
në enciklopedinë “Vojna Enciklopedija” e autorit Jakac Lafet, botimi i
katërt”.8

7

8

Burimi: Vladimir Simeunović, Stanovništvo Jugoslavije i socijalističkih
republika 1921-1961, Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1964, f. 16.
“A është demarkacioni me Malin e Zi vetëm një ‘mollë sherri’ politike?”
Autori: Lajmi.net. Lajme, Nacionale, Politikë, 6 july 2016.
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Harta: Prof. Dr. Mark Krasniqi, 1963.
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Harta: Prof. Dr. Qazim Lleshi, 1977.
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Harta: Prof. Dr. Asllan Pushka, 1978.
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Harta: Prof. Dr. Mark Krasniqi, 1977.
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Harta: Prof. Dr. Ruzhdi Pllana, 2015.

Studime shoqërore 3

61

Harta: Flamuri shtetëror i Kosovës, 2008.

Komisioni i Demarkacionit në Raportin 6/6, fq. 12 ka një
formulim, duket shumë indikativ, ku mund të shërbejë edhe si një fakt
për ta qartësuar problemin: “Gjeoinformacioni dhe hartat e krijuara
në vitin 1973, 1974, 1980 dhe sot në vitin 2015 janë me kufij të njëjtë
me Malin e Zi pa asnjë ndryshim, kjo është konstatuar edhe për
periudhën e viteve 1933/34, 1959 të përpiluara nga “Geodetska
Uprava NR Srbije”. Por Komisioni nuk e ka prezantuar Protokollin e
matjeve të viteve të 30-ta që është rregull elementar në gjeodezi (një
pjesë e madhe e Kosovës edhe gati krejt Mali i Zi ishin nën Banovinën
e Zetës, por kjo nuk ka rëndësi, sepse kanë ekzistuar kufijtë sipas
rretheve - okruzi). Kufiri i këtyre viteve i ka konturat e njëjta me
kufijtë sipas rretheve të vitit 1948, me ndryshime të caktuara në disa
detaje në terren. Komisioni Shtetëror është dashur ta kërkojë nga pala
malazeze Protokollin (Procesverbalin) përkatës të ndryshimeve
territoriale-administrative, ndërsa juristët dhe “ekspertët” e bllokut
opozitar është dashur ta gjenin në arkiva aktin juridik se kur janë bërë
ndryshimet nga hyrja e pushtetit komunist e deri më 15 shkurt 1947.
Këto çështje thelbësore mbetën pa përgjigje!
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1948

1931
Hartat e viteve 1931 dhe 1948: Krahasimi i territorit
5. KORNIZIMI I FUNDIT I KUFIJVE MIDIS KOSOVËS DHE
SERBISË U BË NË VITIN 1958

Ndërkaq kufijtë e Kosovës, me sa kam informacione, për herë të
fundit janë kornizuar në vitin 1958 dhe për këtë ka vendosur Serbia;
Kosovën nuk besoj se e ka pyetur kush, me atë status juridiko-politik
nën Vojvodinën deri nxjerrjen e Kushtetutës së tretë në vitin 1963.
Kjo thuhet dhe në botimet publike; këtë e thotë edhe Qosiqi, që është
marrë shumë me Kosovën dhe politikën e Serbisë ndaj saj. Qosiqi
thotë se çështja e kufijve të Kosovës me Serbinë është përmbyllur në
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vitin 1958.9 Për këtë ndryshim duhet të ekzistojë akti përkatës juridik
në arkivin e Kuvendit tonë ose të Kuvendit të Serbisë, ose të ishJugosllavisë. Një akt i tillë nuk është prezantuar deri tash nga askush!
Deri në vitin 1958 Kosova ka pasur 10.690 km², ndërsa nga ky
vit ka një ndryshim pozitiv në veri kur sipërfaqja e saj është shtuar për
197 km² (Serbia ia ka marrë rrethit të vetë Studeniçanit këtë sipërfaqe
dhe ia ka bashkuar rrethit të Zveçanit) dhe totali i sipërfaqes është bërë
10.887 km², sa është sot (Tabela 1, si në rastin e Malit të Zi). Po
përmendet edhe një shifër 10.906 km²; nuk e di nga ka dalë? Nuk ka
njohuri nëse janë prekur kufijtë në pjesët e tjera të Kosovës, sikundër
që nuk ka ndryshim të sipërfaqes së përgjithshme deri më sot. Kosova
sot i ka 10.887 km², 1.449 vendbanime, 38 komuna dhe 1.305 komuna
kadastrale; ka ndonjë lëvizje të vogël shifrash këto 60 vjetët e fundit.

1948
Harta e Kosovës e vitit 1948 (pa 197 km²)

9

Shih librin: Dobrica Ćosić, Kosovo, Novosti, Beograd, 2004, që përmban shënimet
dhe tekstet nga ditarët për Kosovën, i përgatitur nga e bija e tij Ana Qosiq-Vukiq.
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Harta e Kosovës e vitit 1958 (me 197 km²)

Harta e përpiluar nga “GEOKARTA”, Beograd, 1984; e përkthyer në shqip
nga Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, 1984
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Kushtetuta e vitit 1974 nuk ka bërë kufij të rinj – ajo është marrë
me statusin politik-juridik brenda kufijve tashmë ekzistues, për të cilët
tash po debatohet se ku janë. Në Kushtetutë, në dispozitat e
përgjithshme thuhet se Kosova ka territorin e vet, të përbërë nga
territoret e komunave të saj. Territori i saj nuk mund të ndryshohet pa
pëlqimin e Kuvendit të KSA të Kosovës dhe kaq. Kosova atëherë
kishte 22 komuna (deri më 1965 kishte 28 dhe në vitin 1953 201
komuna).
As Plani i Ahtisarit nuk është marrë me kufijtë e jashtëm,
përveç që ka theksuar se midis Kosovës dhe Maqedonisë duhet të
zgjidhet çështja e kufirit (Aneksi VIII i Planit të Marrëveshjes). As
Deklarata e Pavarësisë 2008, e kushtëzuar, pastaj pas 10 shtatorit
2012 e pakushtëzuar, nuk është marrë me çështje të demarkacionit.
KFOR-i, përveç në veri, kufijtë e tjerë i ka respektuar. Ambasadori
amerikan Grag Delawie në “debatin profesional” të 3 gushtit 2016 tha
me ngulm “se nuk ka sjellë ndonjë hartë me vete”, por ka shprehur
qëndrimin e ekspertëve dhe analistëve të SHBA-së që mbështesin
kufirin e caktuar nga Komisioni Shtetëror. “Janë kufijtë e njëjtë që
janë dërguar në Euro-Geographics para shpalljes së pavarësisë, janë të
shënuar sipas planit Ahtisari dhe këta kufij shihen edhe në flamurin e
Kosovës. Po të ishte ndryshe do të duhej përcaktuar tjetër flamur”.10
Është e vërtetë se Vjena 2005-2007, atje ku u kryen të gjitha proceset,
nuk ka pasur transparencë, Brukseli 2013 e tutje gjithashtu jo. Por
udhëheqja jonë është legjitime dhe ajo i merr përgjegjësitë e caktuara
për shumë çështje për nënshkrimin që e vë, së bashku me shumicën
parlamentare!
6. “EKSPERTËT” NË FUNKSION TË GRUPEVE TË INTERESIT,
PROFITERËVE POLITIKË DHE KONFLIKTEVE TË GJERA
NDËRSHQIPTARE

Florim ISUFIN dhe Shpejtim BULLIQIN, ish-studentët e mi,
më vonë dhe bashkëpunëtorë e kolegë, të gjithë i njihnim për
lakmitarë, një ves i njohur i tyre. Si ekspertë me rezultate të shquara
profesionale-shkencore në fusha të caktuara, nuk i çmonte kush në
Departament, për kufij jo se jo. Çështja e kufijve për ta ishte si një
“anije kozmike”, pa njohuri teorike dhe pa hulumtuar në terren në
zonat kufitare, ndërsa për zonat e problematizuara nga vetë ata dhe
10

Grag Delawie, Koha ditore, 4 gusht 2016, f. 2.
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grupet politike dhe individët karrieristë as që kishin dëgjuar. Për të
dalë nga anonimiteti, i bënë një shërbim të keq profesionit, shkencës
dhe Kosovës, ndër më të keqin kohëve të fundit.
Jam shkëputur nga Departamenti ka disa vjet dhe mendova se
paskan ecur në fushën e gjeopolitikës e të gjeografisë politike dhe të
hulumtimeve në hapësirën e Kosovës, prandaj u shtrëngova të freskoja
njohuritë e mia duke parë CV-të e tyre. Gjëja më serioze që gjeta si
botim (i shaptilografuar, teknologji që ka dalë nga përdorimi tash e 30
vjet!) nga ta ishte publikimi "Llapi – veçoritë fiziko-gjeografike", që
në fakt ka qenë tema e magjistraturës e Bulliqit (këtë e dija), por tani
me koautor Florim Isufin! Ky i fundit duhet të mbajë përgjegjësi
shkencore, akademike dhe morale, sepse me këtë punim të huaj është
avancuar; kështu i ka keqpërdorur, bashkë me Bulliqin, edhe botimet e
prof. A. Pushkës para dhe pas vdekjes së tij, përfshirë edhe disa libra
që nuk janë botuar kurrë! Kur këtu spekulojnë aq shumë, pse të mos
mashtrojnë e gënjejnë për kufijtë!

Publikimi: “Llapi – veçoritë fiziko-gjeografike, 2011”
(F. Isufi bashkautor i rrejshëm)

Dy “profesionistët”, F. Isufi dhe Sh. Bullqi, sajojnë në
biobibliografitë e tyre për akreditimin e programeve studimore në
kuadër të Fakultetit se kishin botuar libër shkencor në bashkëpunim
me autorë të tjerë, duke e keqpërdorur edhe emrin e autorit që ishte
rëndë i sëmurë dhe i palëvizshëm dhe mjerisht nuk është sot në mesin
tonë (profesor Asllan Pushka).
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Faksimile e “Librit shkencor” inekzistent “Analiza gjeoekonomike”:
Asllan Pushka, Florim Isufi dhe Shpejtim Bulliqi!

Libri me titull “Analiza gjeoekonomike”, Prishtinë 2012, është
inekzistent! Po të jetonte profesor Pushka ndoshta do ta kishte botuar
si autor apo në koautorësi, këtë nuk e dimë, por atë që ne e dimë me
saktësi është fakti se ky botim kurrë nuk ka dalë, ndërsa këta kolegë u
treguan të pandershëm me profesorin e ndjerë dhe e shkelën rëndë
etikën shkencore. Të sajosh në shkencë dhe profesion dhe të
keqpërdorësh profesorin e vdekur, është shkelje e rëndë etike,
shkencore-profesionale dhe e dinjitetit njerëzor.
Këta dy “ekspertë”, për të dalë nga anonimiteti, po thonë se
Kosova me këtë vijë kufitare po humb 8.000-9.000 ha, ose 80-90 km².
E kam të vështirë dhe të pamundur që këtë pohim ta marr të gatshëm,
se po bazohen vetëm në disa harta të APJ-së dhe në ato enciklopedike
me përmasa 1:500.000, 1:1.000.000 etj. dhe kanë një qasje ekstensive
dhe selektive ndaj hartave, i lexojnë në një mënyrë specifike, të
pazakonshme në hartografi e topografi dhe në gjeoshkenca!
Kritikën kryesore ndaj Komisionit Shtetëror për Demarkacion
këta dy sajues (dhe juristët e bllokut opozitar) e drejtojnë te
mbështetja vetëm në parimet e kadastrit. Po pse atëherë gjatë gjithë
këtyre viteve në hartat e doktoratave të tyre, që janë në internet (në
faqenueb të UP-së), e përdorin bazën kadastrale të Agjencisë
Kadastrale të Kosovës?! Florim ISUFI është magjistruar me temën
"Roli i kushteve natyrore dhe i faktorëve shoqërorë në zhvillimin e
veprimtarive ekonomike në komunën e Gllogocit" (isha në Komision),
që nuk ka të bëjë me kufij. Doktorata e tij është “Krijimi i GIS-it në
Kosovë” (më tepër çështje teknike sesa shkencore!). Ndërsa Sh.
Bulliqi ka magjistruar në temën “Veçoritë fiziko-gjeografike të Llapit
(2011) dhe ka doktoruar në temën “Veçoritë morfologjike të pjesës
verilindore të Kosovës” (2006). Pra këto tema po të kishin ndonjë
vlerë shkencore, teorike ose empirike, do t’i kishin botuar. Por edhe si
të tilla nuk kanë asnjë lidhje me kufij të zonave kontestuese.
Pas luftës erdhën përfaqësuesit e UNHCR-it dhe i kërkuan dy
veta për të punuar tek ata. Si përgjegjës i Departamentit dërgova dy
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asistentë, Florimi ishte njëri prej tyre. Qëndroi gjatë aty dhe kurrë nuk
sinjalizoi se po ndodhte diçka rreth territorit tonë në hartat e tyre, a po
rrudhej hapësira jonë në dobi të fqinjëve apo jo? Edhe F. Isufi, edhe
Sh. Bulliqi nuk kanë asnjë njohuri teorike për kufij dhe, sipas vetë
deklarimeve të tyre, nuk e kanë shkelur kurrë terrenin e komunave
kufitare me Malin e Zi (Peja, Deçani, Burimi dhe Juniku) e as që kanë
biseduar me njerëz. Adriatik Kelmendi, një gazetar dhe analist
gjakëtoftë e racional, me një lidhje sigurisht emocionale për Rugovën
(me prejardhje nga atje), në “Rubikonin” e tij para një kohe, i kishte
këta dy “ekspertë” në emision për të biseduar rreth demarkacionit.
Biseda ishte neveritëse. Drejtuesi i emisionit ishte mbi ta: Çka i pyeste
“ekspertët”, ose nuk merrte përgjigje ose merrte përgjigje negative. P.
sh., i pyeste kjo hartë e cilit vit është, ata nuk dinin, keni biseduar me
njerëzit e atyre zonave, ata thoshin jo, keni bërë hulumtime shkencore
në terren atje, përgjigja ishte negative. Biseda me këta dy “ekspertë”
natyrisht doli e pakuptimtë dhe e dështuar, sikundër dhe dhjetëra e
qindra biseda të tjera në qarqet mediatike, ku si argument kryesor
përdornin një hartë të APJ-së, “pa matje, por të vizatuar, e cila ishte
bërë për nevoja orientuese të ushtrisë”!11
Në doktoratat e pabotuara të këtyre dy “ekspertëve” (që i detyroi
ish-rektori R. Zejnullahu t’i hedhin në internet) i përdorin hartat, ku
Çakorri dhe këto 8.000-9.000 ha janë jashtë Kosovës, ose siç tha
ambasadori amerikan (duke u mbështetur në vlerësimet shkencore
amerikane), Grag Delawie në debatin e orkestruar nga organizatori
dhe drejtuesit e tij më 3 gusht 2016, “Kufiri është aty ku ka thënë
Komisioni, rrejshëm po thonë se humbin 8.000 ha”.12

11

12

A është demarkacioni me Malin e Zi vetëm një “mollë sherri” politike?” Autori:
Lajmi.net. Lajme, Nacionale, Politikë, 6 July 2016.
Grag Delawie, Koha ditore, 4 gusht 2016, f. 2.
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7. HARTAT E F. ISUFIT DHE SH. BULLIQIT NË DOKTORATURAT
E TYRE PA ÇAKORR DHE 8.000-9.000 HEKTARËT E SHPIFUR!

Harta 1. Doktoratura: F. Isufi, Krijimi i sistemit informativ gjeografik në
Kosovë, rëndësia praktike dhe shkencore (UP, Prishtinë, 2006), fq. 41.
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Harta 2. Doktoratura: F. Isufi, Krijimi i sistemit informativ gjeografik në
Kosovë, rëndësia praktike dhe shkencore (UP, Prishtinë, 2006), fq. 51.
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Harta 3. Doktoratura: F. Isufi, Krijimi i sistemit informativ gjeografik në
Kosovë, rëndësia praktike dhe shkencore (UP, Prishtinë, 2006), fq. 81.
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Harta 4. Doktoratura: F. Isufi, Krijimi i sistemit informativ gjeografik në
Kosovë, rëndësia praktike dhe shkencore (UP, Prishtinë, 2006), fq. 124.
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Harta 5: Doktoratura: Sh. Bulliqi, Veçoritë morfologjike të pjesës
verilindore të Kosovës (UP, Prishtinë, 2006), fq. 12.

Edhe Isufi, edhe Bulliqi, njëri si “ekspert” e tjetri si deputet, e
kanë mbështetur projektin “Parku Kombëtar i Bjeshkëve të Nemuna”,
pa 8.000-9.000 ha dhe pa Çakorrin. Ligji për këtë Park është votuar
dhe në Parlamentin e Kosovës më 13 dhjetor 2012, pa Çakorrin dhe
hektarët “e humbur”! Ky fakt tregon se e gjithë lufta politike
zhvillohet jo për territor të Kosovës dhe kufi të drejtë, por për puro
pushtet të individëve dhe grupeve! Këta dy “ekspertë” janë jo vetëm
konfuzë, por janë bërë edhe tragjikomikë: Malin e Zi gati e bënë
“Jugosllavi të Vogël”, duke ia rritur çdo ditë sipërfaqen, ndërsa
Kosovën po e reduktojnë herë për 8.000, herë për 10.000 e herë për
15.000 ha; këto ditë, sipas mediave dhe portaleve tona (20 gusht
2016), Kosovës kanë nisur t’ia zgjerojnë sipërfaqen - e çuan nga
10.887 km² në më se 11.000 km²! Hipokrizia tjetër e tyre shkon deri
atje sa po bëhen sikur po konfrontohen me Komisionin Shtetëror të
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Demarkacionit. Në të vërtetë po sajojnë, sepse Shpejtim Bulliqi dhe
Tefik Basha (anëtar i Komisionit) ka sa vite që janë me një zyre,
ndërsa Florim Isufi ka vite e vite që ka marrëdhënie bashkëpunimi
(biznesi) me Murat Mehën, kryetarin e Komisionit dhe shefin e
Agjencisë Kadastrale të Kosovës.
Këta dy “ekspertë” të kufijve, të cilët nuk po i besojnë as
ekspertëve të State Departament-it dhe atyre ndërkombëtarë, po të
ishin marrë me studime të themelta për kufijtë e Kosovë-Mali i Zi (po
për këtë nuk e kanë as formimin e as vullnetin), do t’i kishin studiuar
“Planet e zhvillimit hapësinor” të këtyre komunave nga 1945 e deri
më sot për të parë deri ku janë shtrirë territoret e tyre. Sipërfaqet e
këtyre komunave (Pejë, Istog – Burim, Deçan, Junik), siç po
raportohet, janë po ato që kanë qenë. Territori i komunës së Pejës, si
më i problematizuari, p.sh. është 603 km² të rrumbullakësuara në të
gjitha publikimet statistikore të disa dekadave të fundit. Këta diletantë
duhet të mbahen si përgjegjësit kryesorë për vënien e barutit gjithë
Kosovës, si shërbëtorë të grupeve të caktuara politike të luftës për
pushtet, që e kanë paralizuar gjithë jetën ekonomike dhe shoqërore të
Kosovës nga gushti i vitit 2015, duke e rrezikuar integrimin e Kosovës
në proceset euroatlantike, si dhe duke bllokuar lëvizjen e lirë të
qytetarëve më proevroamerikanë të saj në BE (regjimi i vizave)!
Sh. Bulliqi doktoratën e ka bërë nga gjeomorfologjia për pjesën
Kosovës verilindore (ka mjaft dyshime për mënyrën se si është hartuar
dhe ky fakt duket se do të zbardhet shpejt), jo të kësaj kontestuese. Ai
po flet për lumin Bjelluha si potencial i madh hidroenergjetik i
Kosovës. Studiuesit më të spikatur të Kosovës këtë konstatim e hedhin
poshtë. Prof. Riza Çavolli, njohësi më i mirë i problemeve regjionale në
Kosovë, në librin studimor “Gjeografia regjionale e Kosovës”,13 dhe
akad. M. Krasniqi në botimin “Rugova – monografi etnografike”,14 as
që e zënë në gojë këtë rrjedhë ujore pasi që nuk i takon Kosovës.
Ndërsa prof. Ruzhdi Pllana, specialisti më i njohur i ujërave në Kosovë,
në botimin “Gjeografia e Kosovës 8”,15 thotë qartë se “Bjelluha i takon
Mal të Zi”. Për shfrytëzimin e asaj sasie “të madhe” të ujit për qëllim të
energjisë, nëse del ashtu siç po thotë Bulliqi, duhet të bisedohet me
13

14

15

Prof. dr. Riza Çavolli, Gjeografia regjionale e Kosovës, Enti i Teksteve dhe i
Mjeteve Mësimore të Kosovës, Prishtinë, 1997, f. 331.
Akad. Mark Krasniqi në botimin: “Rugova – monografi etnografike”,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 1987, f. 11.
Prof. dr. Ruzhdi Pllana, “Gjeografia e Kosovës 8”, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve
Mësimore të Kosovës, 1995, f. 32.
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Malin e Zi në frymën e Konventës së Helsinkit 1992 për mbrojtjen dhe
shfrytëzimin e burimeve ujore ndërkufitare.
Materia e ujit është shumë komplekse; këtë e dinë specialistët e
të drejtës ndërkombëtare. As fqinji komunal nuk ia jep ujin komunës
tjetër dhe në shumë raste as fqinji fqinjit. Në anën tjetër, lartësia e
madhe mbidetare, ujëmbledhësi i vogël dhe përbërja gjeologjike nuk
janë të përshtatshëm për akumulacione në atë terren që dominohet nga
dolomitët gëlqerorë të trijasit (është i rrallë). Fundja, po të ishte ajo
pjesë e Rugovës me aq potencial ujor, Serbia dhe Mali i Zi do ta
kishin bërë hidrocentralin qysh në vitet e 50-ta të shek. 20. Por qëllimi
i Bulliqit të instrumentalizuar & Company është që të krijohet
pakënaqësi sa më e madhe në opinion me tezën se Kosova po humb jo
vetëm territor, por edhe pasuri të mëdha natyrore-ujore! Një sajim sui
generis! Pas Luftës II Botërore, me qindra mijëra kub dru cilësorë i ka
prerë Serbia në Rugovë; ishte një eksploatim i vërtetë. Kush e ka
pyetur komunën e Pejës dhe Kosovën për këtë punë? Kosova jo që
ishte “Oblast” nën Serbi, por, siç theksuam edhe më parë, atë e
udhëhiqnin kuadrot malazezo-serbe, sikundër edhe Pejën dhe
komunën e saj!
Këta dy “ekspertë” dhe të tjerët ka një vit që thoshin se këto
zona kufitare në Mali të Zi nuk kanë as matje dhe as harta kadastrale,
por janë “toka të askujt” (!). Dr. Tomor Qela, një specialist i ri i këtyre
çështjeve i prezantoi publikisht fletat poseduese të Bjelluhës dhe të
Çakorrit, ku bartës të pronësisë janë personat e kombësisë malazeze
nga Mali i Zi. “Është diskutuar në masë të madhe se Republika e Malit
të Zi nuk ka të dhëna kadastrale për pjesën lindore të saj, përkatësisht
hapësirën gjeografike të Çakorrit dhe burimeve të lumit Bjelluha.
Sqarim: së fundmi është argumentuar se Mali i Zi ka në dispozicion të
gjitha të dhënat e kadastrave (kadastër përshkrues) për zonat e
lartshënuara, duke përfshirë fletët poseduese, hartën e blloqeve
kadastrave dhe listën e parcelave kadastrale me numra kadastralë dhe
emra të pronarëve ose trashëgimtarëve juridikë”.16 Edhe partiakët e
opozitës, siç raportonin portalet në fillim të javës së parë të shtatorit
2016, duke menduar se kanë gjetur materiale të rëndësishme për
kufirin në favor të argumentit se Çakorri e Bjelluha janë brenda
Kosovës, në të vërtetë dokumentet që ata ofruan dëshmuan se Çakorri
e Bjelluha janë pjesë e komunës kadastrale të Velikës në Mal të Zi.
16

Dr. Tomor Qela, “Kundërshtimi i shënjimit të kufirit me Malin e Zi, proces i
bazuar në fakte apo shkarje profesionale?”, Koha ditore, 25 gusht 2016, f. 12.
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Ndërkaq, dhjetëra emra të shqiptarëve të Kosovës dalin të jenë pronarë
të tokave të tyre në Bjelluhë dhe Velikë të Malit të Zi, pra jashtë
territorit të Kosovës.
Një konfuzion rreth kufirit Kosovë-Mali i Zi është krijuar me dy
zonat e sigurisë: tokësore dhe ajrore, që i kishte vënë NATO-ja me
Marrëveshjen e Kumanovës. Aviacioni i Jugosllavisë (Serbia dhe Mali i
Zi) nuk ka guxuar të fluturonte 25 km nga ajo vijë dhe forcat tokësore
serbo-malazeze nuk ka guxuar t’i afroheshin më shumë se 5 km zonës
tokësore së sigurisë. Në “debatin” e përmendur mbeti pa përgjigje
pyetja për Komisionin Shtetëror dhe bllokun kundërshtar: ku kanë
filluar zonat e sigurisë, nga Çakorri në drejtim të Malit të Zi apo nga
Çakorri në drejtim të Kosovës? Ose nga Kuqishta në brendi të Kosovës
a Malit të Zi për 5 km dhe si janë sjellë qytetarët shqiptarë brenda
këtyre zonave – a kanë mund ta kullosnin bagëtinë atje lirshëm, a kanë
kositur livadhe dhe a kanë prerë dru, etj., sepse policia dhe ushtria
serbo-malazeze nuk ka mund të intervenojnë, ndërsa KFOR-i duket se
nuk është brengosur shumë apo presin shqiptarët dru a jo; detyra e tij ka
qenë që t’i pengojë këto forca që të mos hynë në zonat e sigurisë. Një
përgjigje që e dha lidhur me këtë një anëtar i Komisionit ishte e mangët.
Anëtarët e Komisionit vërehej qartë se ishin të frikësuar e të kërcënuar,
duke theksuar se fëmijët e tyre nuk kanë siguri edhe në shkollë. Anëtari
Sylë Ukshini tha se “Fëmijët tanë e kanë vështirë të shkojnë edhe në
shkollë, ka shantazh të madh”!17
“Rreth kufirit të Kosovës, me Marrëveshjen e Kumanovës ishte
krijuar zona e sigurisë prej 5 kilometra, e cila ka depërtuar në territorin
e Serbisë dhe Malit të Zi. Bazuar në këtë Marrëveshje, për të cilën
shumica nuk kanë informacione, pala malazeze mbi bazën e
detyrimeve të saj nuk ka pasur të drejtë as qasje në këtë tampon zonë,
e cila shtrihej nga Çakorri deri në kufirin me Kosovën. Nëse Çakorri
paska qenë territor i yni dhe NATO-ja e ka anashkaluar këtë fakt,
atëherë pse për 16 vjet asnjë institucion qeveritar, lokal apo qendror,
asnjë parti politike, ekspertë apo deputetë nuk e kanë ngritur këtë
çështje dhe nuk kanë kërkuar që zona tokësore e sigurisë të ketë
pikënisje Çakorrin për të vazhduar 5 kilometra më tej në brendësi të
territorit të Malit të Zi dhe anasjelltas, 5 kilometra në brendësi të
territorit të Kosovës nga Çakorri deri tek pika aktuale kufitare?”18
17
18

Koha ditore, 4 gusht 2016, f. 2.
“A është demarkacioni me Malin e Zi vetëm një “mollë sherri” politike?”
Autori: Lajmi.net. Lajme, Nacionale, Politikë, 6 July 2016.
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Me Serbi, kur të vijë koha e bisedimeve rreth njohjeve reciproke
dhe përcaktimit të vijës kufitare ndërkombëtare me Kosovën, sigurisht
se do të ketë vështirësi si çdo kund. Por duket se do të ketë më pak
probleme sesa me Malin e Zi, sepse për të gjitha pikat eventuale
kontestuese ajo ka dokumentacion formal, juridik dhe faktik, i cili
mund të gjendet edhe në arkivat tona; fundja atë kufi Serbia e ka bërë
si ka dashur vetë. Administrata e Serbisë ka punuar gjithmonë me
“letra” dhe mendoj se i ka të ruajtura të gjitha aktet juridike për çdo
ndryshim territorial-administrativ, prandaj është në gjendje ta
dëshmojë situatën juridike dhe faktike në terren. Ajo gjithmonë i ka
bërë ligjet “e mira”, në përputhje me normat ndërkombëtare, por kurrë
nuk i ka zbatuar në praktikë! Besoj se edhe për vijën kufitare KosovëMal i Zi, Serbia i posedon aktet juridike, sepse vetë i ka bërë me
Malin e Zi, por po i konvenon që ne të grindemi me Malin e Zi
(pakënaqësia me pranimin e dhjetëra mijëra refugjatëve shqiptarë të
Kosovës gjatë bombardimeve në vitin 1999, me njohjen e Kosovës,
me votimin për UNESCO, për organizata të tjera ndërkombëtare, me
hyrjen në NATO etj.) dhe veçanërisht të thellohet konflikti midis nesh,
lojë e njohur e saj!
8. PËRFUNDIMI DHE PROPOZIMI
Meqenëse çështja e demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe
Malit të Zi ka shkaktuar polarizim të skajshëm midis aktorëve politikë
në vend dhe tash e një vit i ka lënë anash të gjitha çështjet e tjera
ekonomike, sociale etj., sipas mendimit tonë, si zgjidhje mund të jetë
një matje e re e territoreve (gjendja e kornizimit të fundit në vitin
1958) të të dy shteteve nën mbikëqyrje ndërkombëtare dhe
krahasimi i rezultateve me gjendjet që kanë sanksionuar kushtetutat
përkatëse për të parë nëse ka hapësirë që del përtej dhe kujt i përket
ajo. Për këtë duhet të ketë një konsensus të gjerë të të gjitha forcave
politike në vend. Ekspertët pohojnë se sot posedojnë teknologji shumë
të sofistikuar që të bëhet kjo matje, madje shumë shpejt. Të shihet
përputhja ose mospërputhja e sipërfaqes, që as të mos japim asnjë cm
tokë tonën, por as të mos marrim asnjë cm tokë të huajën. Mali i Zi
ndoshta këtë kërkesë nuk e pranon, por kjo nuk ka rëndësi. Ta dimë ne
vetveten!
Ekspertët e matjes të jenë plotësisht të pavarur + ekspertët që i
dërgojnë grupacionet politike + ekspertët e huaj. Komisioni mund të
bëhej nga një grup i ekspertëve të zgjedhur në Kuvendin e Kosovës pa
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asnjë anëtar të Komisionit Shtetëror dhe grupit të “ekspertëve” që e
kanë kundërshtuar vijën e caktuar nga Komisioni. Ose arbitrazhi i ri
ndërkombëtar. Por një lloj arbitrazhi ndodhi: State Departamenti
Amerikan dhe një Komision Ndërkombëtar dhanë mendimet e tyre –
verifikuan rezultatin e dy Komisioneve Shtetërore. Zgjidhje tjetër nuk
po shohim, pos t’i kapim sëpatat e ta vazhdojmë konfliktin dhe ta
shkatërrojmë edhe atë që e kemi ndërtuar me shumë mund dhe
sakrifica, bashkë me SHBA-në, NATO-n dhe BE-në. Pa ta nuk do të
kishte ardhur as çlirimi e as pavarësia, madje as që do të kishim pasur
mundësi të bisedonim për çështjet kaq të rëndësishme e të ndjeshme,
siç është problemi i kufijve ndërshtetërorë. Pa ndihmën e bashkësisë
ndërkombëtare, veçanërisht të SHBA-së dhe BE-së, ne nuk mund ta
shtrijmë sovranitetin shtetëror në pjesën veriore të vendit tonë e lëre
më t’i zgjidhim çështjet e kufijve ndërkombëtarë të Kosovës me
vendet fqinje!
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Hivzi ISLAMI, Prishtina

PROBLEM OF BORDER KOSOVA-MONTENEGRO
Summary
It is a commonplace fact that borders are made through military force,
diplomacy, and agreements. Borders are negotiated on the ground and at the table of
talks. A normal practice in the process of the state border's delineation involved
taking into consideration ethnic reality, historic, geographic, economic, family and
other circumstances, and to follow natural lines, like rivers, valleys, gorges,
mountain ranges and crests, and other features.
In the case of Albanians in the Balkans, all of these circumstances were
overlooked, and it was rather violence and brutality that produced the borders Albanians continue being most dispersed of all other nations in the Balkans;
however, historic injustices cannot be fixed, because the circumstances have
changed and there is a completely new situation on the ground.
Discussions on the Kosova-Montenegro border demarcation have been
extremely politicized, with scientific arguments and rational judgment losing any
meaning. This was also case with a "scholarly/professional debate" held at the
Kosova Assembly on 3 August 2016. All that could been seen there was
unprofessionalism, partisan pugnaciousness by groups and individuals, and
irrationality - thus, creating the impression that an "Albanian Berlin Congress," selfmandated to draw and redraw maps, was being held there.
Official records show that the Kosova-Montenegro border was outlined
before 15 February 1947, whereas the borderline between Kosova and Serbia (in the
north), based on the evidence available, was outlined for the last time in 1958, when
197 square kilometers of the Studeničani region (Serbia) was given to the Zvečan
region, and ever since Kosova has had 10.887 square kilometers. There is no
evidence if the borders were changed in other parts of Kosova and that the overall
size of the area has changed.
This deliberation deals with the problems and dilemmas surrounding the
Kosova-Montenegro borders.
Keywords: Kosova, Montenegro, Serbia, border, demarcation, maps,
cadastre, territorial changes, “scientific debate”, dilettantism, the settlement proposal
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KUNDËRSHTIMI I SHËNJIMIT TË KUFIRIT
KOSOVË-MAL I ZI - PROCES I BAZUAR
NË FAKTE APO SHKARJE PROFESIONALE
KDU 341.222(496.51:497.16)(091)
32:511(496.51:497.16)(091)
Abstrakt
Procesi i shënjimit të vijës kufitare ndërmjet të Republikës së Kosovës dhe
Republikës së Malit të Zi vazhdon të jetë ndër temat kryesore të politikës vendore.
Duke e ndjerë si obligim profesional dhe moral që të japim kontributin tonë në këtë
problematikë të ndjeshme, do të përpiqemi që edhe një herë të sqarojmë procesin e
shënjimit të vijës kufitare ndërmjet të R. së Kosovës dhe R. së Malit të Zi, duke u
bazuar në fakte dhe në praktika ndërkombëtare.
Në mungesë të fakteve, ky debat është përcjell me emocione të tepruara që
nuk i kanë kontribuar procesit. Përkundrazi, emocionet e tepruara, duke i emëruar
njerëzit në tradhtarë dhe patriotë (varësisht se a janë të rreshtuar për apo kundër
kësaj marrëveshjeje) e kanë elektrizuar skajshmërisht shoqërinë kosovare edhe ashtu
të përçarë.
Artikulli ka për qëllim që t’i ofrojë spektrit politik vendimmarrës, por edhe
opinionit të gjerë një perspektivë tjetër të argumenteve, të cilat ndihmojnë në
qartësimin e procesit.
Fjalët çelës: demarkacion,
eurogeographics, Kosovë, Mali i Zi.

shtet,

hartë,

hartografike,

republikë,

HYRJE
Procesi i shënjimit të kufirit në thelb është proces profesional i
cili paraprihet nga një vendim politik. Derisa spektri politik mund të
arsyetohet që edhe proceset e tilla profesionale i përdorin për kauzat e
tyre politike, një përgjegjësi e veçantë do të duhej të adresohej tek të
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gjithë profesionistët, të cilët duke e analizuar këtë proces nga një
këndvështrim i ngushtë, pa fakte të qëndrueshme dhe adekuate, kanë
krijuar perceptim të gabuar në opinionin e gjerë.
Ky proces ka nxjerrë në pah dy blloqe profesionistësh të cilët
argumentet e tyre i kanë orientuar në sqarimin e të dhënave
hartografike, statistikore dhe juridike përmes gjetjeve të tyre
përkatëse. Derisa Komisioni Shtetëror për shënjimin e vijës së kufirit
ka ofruar të dhënat hartografike, kadastrale dhe statistikore të cilat
tregojnë një përputhshmëri dhe vazhdimësi nga viti 1974 dhe për
rezultat final kanë vijën e kufirit të nxjerrë me marrëveshjen e arritur
ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, grupi i ekspertëve, të ashtuquajtur
të pavarur, argumentet e tyre i kanë kryesisht të bazuara në analizimin
e të dhënave hartografike të periudhës para vitit 1971.
Në opinionin publik ky dallim argumentesh ka krijuar huti dhe
perceptim të gabuar profesional. Punimi ka për qëllim të paraqesë
faktet e munguara për të vërtetuar apo kundërshtuar argumentet e
prezantuara nga akterët në këtë proces.
SQARIME PËR ARGUMENTET E KONTESTUARA
Nga muaji nëntor i vitit të kaluar janë dëgjuar e lexuar deklarata,
artikuj shkencorë e gazetareskë dhe intervista mediatike të shumta, të
cilat në vazhdimësi e kanë kundërshtuar procesin e shënjimit të vijës
kufitare me Malin e Zi. Ne do të përmendim të gjitha argumentet
kontestuese me qëllim që të japim sqarime për secilin prej tyre.
Nga oponentët e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me
Malin e Zi fillimisht është trumbetuar se me këtë marrëveshje
Republika e Kosovës humb territor prej 120 km2. Pas përfshirjes së
profesionistëve në këtë debat dhe pas analizave të tyre është publikuar
se territori i humbur nga ky proces është 82 km2. Me rastin e analizës
së të dhënave vektoriale nga Euro Geographics është thënë se Kosova
po humb 66 km2. Së fundmi është dhënë vlerësimi se sipas hartës së
dërguar nga R. Serbisë në GJND gjatë procesit të kontestimit të
pavarësisë së Kosovës, Kosova humb rreth 42 km2 të territorit të saj.
Sqarim. – Larmia numerike e sipërfaqes së pretenduar që e
humb Kosova paraqet qasje joprofesionale, pasi që është krejtësisht e
bazuar në analizën e disa hartave topografike të para vitit 1974 apo në
të dhëna jozyrtare dhe nuk është e argumentuar me fakte mbështetëse
statistikore apo kadastrale. Përkrahësit e idesë për humbjen e territorit
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kanë dështuar që të dokumentojnë këtë humbje përmes dokumentimit
të parcelave kadastrale, zonave kadastrale apo komunave
administrative të cilave u takon ajo sipërfaqe e pretenduar si e
humbur. Një qasje e tillë joprofesionale dhe joserioze e bën këtë
argument shkencërisht të paqëndrueshëm.
Është diskutuar për një kohë të gjatë se kriteri kadastral i
përdorur nga ana e komisioneve përkatëse nuk është i bazuar në
praktika ndërkombëtare dhe është përdorur për herë të parë me rastin e
shënjimit të vijës së kufirit të Kosovës me Malin e Zi.
Sqarim - Të gjitha praktikat e shteteve të dala nga RSFJ
tregojnë se kriteri kadastral ka qenë faktor determinues në përcaktimin
e kufijve ndërmjet tyre. Ekziston një numër i konsiderueshëm
dokumentesh shkencore dhe zyrtare që e dokumentojnë këtë fakt. Të
gjitha marrëveshjet për shënjimin e kufirit ndërmjet të shteteve të dala
nga RSFJ kanë qenë të bazuara në dy parime bazë: 1) Në respektimin
e gjendjes administrative të para 25 qershorit 1991 (para fillimit të
luftës në ish-Jugosllavi) dhe 2) Në përdorimin e dokumentacionit
kadastral si kriter bazë në procesin e shënjimit të kufirit (provë për të
dokumentuar administrimin e territorit nga njëri apo shteti tjetër). Po
ashtu, edhe kontestet që shtetet e dala nga RSFJ kanë për kufijtë e tyre
tokësorë bazohen kryesisht për dallimet në dokumentacionin kadastral
që posedojnë shtetet.
Shembuj:
1. Shënjimi i kufijve në mes të Kroacisë dhe Sllovenisë: Vlatko
Cvrtila, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e
Zagrebit, në punimin me titull “Kufijtë e Republikës së Kroacisë”, të
publikuar në vitin 1993 në Croatian political science review, fq. 35–43
shkruan: “...në memorandumin për kufirin shtetëror të Qeverisë së
Republikës së Kroacisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë, 30
shtator 1992, është përcaktuar një qasje e përbashkët për vendosjen e
kufirit: "Kufiri shtetëror midis Republikës së Kroacisë dhe Republikës
se Sllovenisë është ish-kufiri mes dy republikave në ish-Republikën
Socialiste Federative të Jugosllavisë, gjegjësisht kufijtë e komunave
kadastrale nga matja origjinale e tokës në komunat Lendava, Ljutomer,
Omtoi, Pruj, Smarje, Pri Jelsah, Brežice, Kërsko, Novo Mesto, Metlika,
Cërnomelj, Koçevje, Ribnica, Cerknica, Ilirska Bistrica, Sezana, Kopër
dhe Piran në Slloveni dhe Çakovec, Varazhdin, Ivanec, Krapina,
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Pregrada, Klanjec, Zapreshiq, Samobor, Jastrebarsko, Ozalj, Duga
Resa, Vërbovsko, Delnice, Cabar, Rijeka, Opatia, Buzet dhe Buje në
anën kroate, kufijtë në lumenj dhe kufiri në Det”.
Ekziston një kontest ndërmjet Kroacisë dhe Sllovenisë në lidhje
me kufirin tokësor. Me pajtim të dyanshëm lënda u dërgua në Gjykatën
e arbitrazhit. Sllovenia mban qëndrimin se kufiri tokësor ekziston, por
vija kufitare nuk është vendosur me konsensus. Sipas Ministrisë së
Punëve të Jashtme të Sllovenisë “Vija kufitare në parim është
përcaktuar nga kadastra, por që në pika të caktuara nuk përputhet me
gjendjen në datën e shpalljes së pavarësisë së Sllovenisë”, kryesisht për
shkak të veprimeve të njëanshme nga Kroacia e cila ndryshoi kadastrat
në zonën përgjatë Dragonisë dhe lumit Mura (gjithsej 320 ha).
2. Shënjimi i kufijve ndërmjet Kroacisë dhe Bosnje e
Hercegovinës në nenin 2 të Traktatit për shënjimin e vijës kufitare
ndërmjet Kroacisë dhe Bosnjë Hercegovinës, thuhet se marrëveshja
është “...përcaktuar në bazë të situatës së kufirit në kohën e shpërbërjes
së RSF të Jugosllavisë në vitin 1991 dhe në bazë të njohjes reciproke të
pavarësisë. Burimi kryesor i këtij procesi është dokumentacioni
kadastral, që është provuar të ketë qenë më i saktë se burimet
statistikore ose ndonjë provë tjetër e praktikës shtetërore” (Burimi:
Mladen Klemençiq, Marrëveshja kufitare ndërmjet Kroacisë dhe Bosnje
Hercegovinës, Ibru boundary and security bulletin, 1999-2000).
3. Shënjimi i kufijve ndërmjet Malit të Zi dhe Bosnje e
Hercegovinës: Më datën 15 tetor 2014 Qeveria e Malit të Zi, përmes
faqesueb të saj zyrtare (http://www.ovme/en/news/142634demarcationand-identification-of-state-border-between-Montenegro-and-Bosnia-andHerzegovina-completed.html), njofton opinion mbi përfundimin e
procesit të shënjimit të kufirit me Bosnjën dhe Hercegovinën. Në njoftim
në mes tjerash thuhet: “…gjatë negociatave mbi demarkacionin, dy
komisionet kanë përdorur të dhënat nga kadastrat e të dy shteteve në
kufijtë e mëparshëm administrativë, të cilët bëhen kufij shtetërorë pasi
Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina fituan pavarësinë e tyre”.1
Është diskutuar në masë të madhe se Republika e Malit të Zi
nuk ka të dhëna kadastrale për pjesën lindore të saj, përkatësisht
hapësirën gjeografike të Çakorrit dhe për burimet e Lumit Bjelluha.
Sqarim. - Së fundmi është argumentuar se R. e Malit të Zi ka në
disponim të gjitha të dhënat kadastrale (kadastër përshkrues) për zonat e
1

(http://www.gov.me/en/news/142634/Demarcation-and-identification-of-stateborder-between-Montenegro-and-Bosnia-and-Herzegovina-completed.html).
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lartshënuara, duke përfshirë fletat poseduese, hartën e blloqeve
kadastrale dhe listën e parcelave kadastrale, me numra kadastralë dhe
emra të pronarëve ose trashëgimtarëve juridikë (Shih skicën në vijim):

Skema 1. Paraqitja grafike e blloqeve kadastrale, skica e parcelave
kadastrale, të dhënat tekstuale për pjesën lindore të Republikës së Malit të Zi.2

Përdorimi i hartave topografike me shkallë 1:25000 dhe 1:50000
si argumente për shënjimin e vijës kufitare nga tabori i ekspertëve të
ashtuquajtur të pavarur janë argumente shkencore të pamjaftueshme
për determinimin e vijës kufitare.
Sqarim. - Praktikat ndërkombëtare kanë treguar se hartat
topografike mund të ndihmojnë në procesin e shënjimit të vijës
kufitare, por për shkak të dallimeve në projeksion, në shkallë, në
topografi, në toponimi e të dhëna administrative, me theks të veçantë
në dallimet e vijave kufitare, e humbin vlerën e tyre si argumente në
këto procese. Ato janë të vlefshme vetëm nëse janë pjesë e ndonjë
marrëveshjeje të nënshkruar dhe hasen në formatin e marrëveshjes
ndërmjet dy shteteve.
Hartat topografike kanë tri probleme serioze të cilat mund t’i
eliminojnë hartat nga përdorimi si fakte determinuese në proces, sepse:
2

Raporti i komisionit shtetëror për shënjimin e vijës kufitare, Prishtinë, 2015.
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 Hartat topografike nuk kanë bazë ligjore;
 Hartat topografike përdoren për nevoja ushtarake dhe
 Dallimet ndërmjet hartave mbi vijën kufitare, të dhënat
administrative dhe të dhënat tjera hartografike e zbehin
përdorimin e hartës si fakt determinues në përcaktimin e kufirit.
Kadmon (1993) gjatë analizës së 107 hartave me qëllim të
zbulimit të rrënjëve historike (1906 – 1982) të kufirit mes Izraelit dhe
Egjiptit evidentoi dallime të mëdha për sa u përket transformimeve
gjeodezike, projektimeve hartografike, shkallëve, saktësisë së paraqitjes
së objekteve në harta, pikturimit dhe interpretimit të vijës kufitare etj.
Rezultati i kësaj analize ishte përfundimi se harta nuk është provë e
vetme e mjaftueshme dhe e besueshme për t’u përdorur për gjetjen e
vijës kufitare. Pikërisht për këtë arsye gjykata nuk e bazoi vendimin në
harta, por vendosi të bazohej në dëshmitë e siguruara në terren.3
Ekzistenca e hartave që e paraqesin vijën kufitare mes shteteve në
mënyrë të ndryshme e vështirëson përdorimin e tyre në procesin e
përcaktimin përfundimtar të kufirit. Hartat e mëparshme, që nuk janë
pjesë e ndonjë marrëveshje apo traktati për kufirin mes dy shteteve, nuk
mund të përdoren për shënjimin e vijës përfundimtare të kufirit gjatë
procesit të delimitacionit dhe demarkacionit të kufirit. Hartat topografike
me shkallë 1:25000, 1:50000, 1:100000 dhe 1:300000 të prodhuara
ndërmjet viteve 1948/58/62 – 1970/81, por edhe më vonë, të përdorura
nga institucione të ndryshme të ish-Jugosllavisë tregojnë se ka dallime në
pikturimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi.
Hartat 1, 2, 3 që tregojnë larminë e vijëzimit të kufirit ndërmjet
Kosovës dhe Malit të Zi sipas viteve dhe institucioneve që kanë
publikuar.4

3
4

Haimo Srebo, International Boundary Making, FIG, Denmark, 2013, p.44.
PhD Tomor Çela, IMSG-Cartography and GIS, SGEM 2016, Albena, Bullgaria,
fq. 218.
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Harta 1.

Harta 2.

Harta 3.

Ndër ortohartat më të përfolura, me anën e së cilës pretendohet
se për shënjimin e kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe asaj të
Malit të Zi është anashkaluar kriteri natyror, si në ortohartën nr.1 ku
tregohet devijimi i vijës së kufirit (të vendosur nga KSHPSHVK),
paraqet një shkarje profesionale të pashembullt, sepse vijat e
paraqitura në këtë hartë tregojnë për territorin e Kosovës duke mos
përfshirë hapësirën gjeografike të Bjelluhës dhe Çakorrit (shiko
ortohartën nr. 2). Nga ortoharta nr. 2 mund të kuptojmë se devijimi i
vijës kufitare të vendosur nga komisionet përkatëse të dy shteteve
është e bazuar në dokumentacion kadastral, i cili ka burimin e
informatave nga vitet e 30-ta të shekullit të kaluar. Sido që të jetë,
mund të kuptohet se ky devijim i bërë për çështje praktike gjatë
realizimit të matjeve kadastrale është një proces i cili lejohet edhe në
rastet kur merret për bazë kriteri natyror. Kjo sqarohet edhe më rastin
e shpjegimit të kritereve për përcaktimin e kufijve nga FIG (Federata
Ndërkombëtare e Gjeodezisë), me ç’rast thuhet se përdorimi i kriterit
natyror nuk është shumë i përshtatshëm për përcaktimin e kufijve,
sepse ka hapësira gjeografike të cilat janë të paarritshme për
realizimin e matjeve gjeodezike.
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5

Ortoharta 1

6

Ortoharta 2

5

6

Demarkacioni Kosovë – Mali i Zi (Aspektet ndërkombëtare, gjeografike,
politike dhe historike), QPZH, fq. 85, Prishtinë 2015.
Përgatitur nga autorët e artikullit, duke aplikuar metodologjinë e SIGJ, Prishtinë 2016.
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Vendosja dhe krahasimi i kufirit digjital me hartat e
gjeoreferencuara të shkallës së madhe (mbi 1: 600000), dhe tendenca
për të nxjerrë rezultate të sakta profesionale për devijim të vijës
kufitare është përpjekje vetëm sa për të kundërshtuar procesin.
Sqarim. – Gjeoreferencimi i hartës së flamurit dhe asaj të
publikuar nga GJND dhe vendosja e kufirit digjital mbi këto harta,
duke ditur se rezolucioni dhe kualiteti i hartave është shumë i dobët,
është përpjekje për të manipuluar opinionin publik. Nëse vërtet
gjeoreferencohet harta e flamurit sipas rregullave, atëherë do të
vërejmë se kufiri i Kosovës i vendosur në flamur nuk dallon nga kufiri
i prezantuar nga Komisioni Shtetëror (harta nr. 2). Gjithashtu harta e
prezantuar në GJND tregon se lumi Bjelluha dhe qafa e Çakorrit
gjendet jashtë territorit të Kosovës (Harta nr.3).

Harta 4. Vendosja e kufirit
të RK në flamur

Harta 5. Harta e publikuar
nga GJND

Anashkalimi i bazës statistikore zyrtare si argument për të
devijuar vlerat numerike të sipërfaqeve, klasifikohet si anomali dhe
shkarje profesionale e shkencore.
Sqarim. - Vjetarët statistikorë dhe të dhënat shkencore
paraqesin bazë të mirë të argumenteve të bazuara në dokumentacion
administrativ dhe shkencor për periudha të caktuara kohore.
Shfrytëzimi i të dhënave statistikore ndihmon në krahasimin e të
dhënave numerike për sipërfaqen e shtetit, komunës administrative
dhe komunës kadastrale. Përputhja e tyre (numrave dhe vijave) me të
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dhënat hartografike dhe kadastrale ofron saktësi maksimale në
përcaktimin e territorit të një hapësire gjeografike – shtetit.
Të gjitha të dhënat statistikore nga viti 1974 e deri më sot
argumentojnë një fakt të pakontestueshëm se sipërfaqja e komunës së
Pejës është 603 km2, përderisa sipërfaqja e R. Kosovës evidentohet me
10887 km2, 10906 km2 (baza vektoriale) dhe 10908 km2 (baza tekstuale).
Sipas kësaj mund të konstatohet në mënyrë të argumentuar se komuna e
Pejës, përkatësisht Republika e Kosovës, nuk evidenton asnjë ndryshim
negativ në sipërfaqet e tyre për periudhën kohore 1974 -2015.
Argument statistikor - Në vjetarin statistikor të KSA të Kosovës
të vitit 1989, fq. 515, sqarohet shumë qartë se sipërfaqet e republikave
dhe krahinave socialiste autonome të RSFJ-së janë marrë nga Drejtoria
Federative e Gjeodezisë, sipas gjendjes në vitin 1953. Kjo tregon se të
gjithë kufijtë e republikave dhe krahinave të RSFJ janë përcaktuar duke
u bazuar në të dhëna kadastrale. Në faqen 28 të po këtij vjetari është
evidentuar se sipërfaqja totale e KSA të Kosovës deri në vitin 1981
është 10908 km2 pa ndonjë ndryshim në mes viteve.
Pasi që kryefjala e gjithë këtij debati është humbja e territorit të
Kosovës, përkatësisht të komunës administrative të Pejës, është me
rëndësi të sqarohet se në po të njëjtin Vjetar, fq. 506, është evidentuar
se komuna e Pejës ka gjithsej 603 km2 (sipërfaqe e cila është e njëjtë
me sipërfaqen e cila është publikuar nga Komisioni Shtetëror për
Shënjimin e Vijës së Kufirit në vitin 2015).
Argument shkencor me përmbajtje ekonomike. - Në Ciceronin
afarist ekonomik-propagandistik të botuar në vitin 1980 nga Qendra
Krahinore për Produktivitet dhe Inovacione, fq. 8, ku janë përmbledhur
të dhënat gjeografike dhe sociale-ekonomike, fillimisht prezantohet
sipërfaqja totale e Kosovës prej 10906 km2. Në po të njëjtin publikim,
fq. 161, është evidentuar edhe sipërfaqja totale e komunës së Pejës prej
603 km2. Këto sipërfaqe janë të njëjta me sipërfaqet e prezantuara në
vitin 2015 (Kosova 10906 km2, Peja 603 km2).
Argument shkencor. - Në Buletinin nr. 6, të botuar nga FSHMN,
viti 1979/80, faqe 216, prof. dr. sc. Riza Çavolli jep sipërfaqet e 13
zonave kadastrale (lokaliteteve) të rajonit të Rugovës. Nëse analizohen
sipërfaqet e këtyre lokaliteteve të prezantuara në tabelën nr. 4 sipas të
dhënave të viteve të ’80-ta dhe po të njëjtat sipërfaqe i matim në kufijtë e
zonave kadastrale të vitit 2015, del se ato sipërfaqe janë plotësisht të
njëjta (shiko tabelën dhe hartën në vijim):
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Tabela 1. Krahasimi i të dhënave për sipërfaqen e komunave kadastrale në
pjesën perëndimore të Kosovës.

Zona Kadastrale
Lumi i Aliagës
Bogë
Shtupeq i Madh
Drelaj
Dugajevë
Jashanicë
Koshutan
Kuqishtë
Shtupeq i Vogël
Malaj
Pepiq
Haxhaj
Shkrel
Total

Sip. - km2 1979/807
14.5
10.0
14.0
15.8
8.0
10.0
16.4
12.0
30.8
35.1
10.3
5.6
10.5
193.0

Sip. - km2 2015
14.5
10.0
14.0
15.8
8.0
10.0
16.4
12.0
30.8
35.1
10.3
5.6
10.5
193.0

Harta 6. Sip. në km2, për zonat kadastrale të rajonit të Rugovës (vitet
1979/80 dhe 2015).
7

Prof. Dr. Sc. Riza Çavolli, Buletinin nr. 6, FSHMN, v. 1979/80, fq. 216.
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Argument shkencor - Në librin shkollor për klasën e 8-të të
shkollës fillore, botuar nga Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i
Kosovës, viti 1997, fq. 32, prof. dr. sc. Ruzhdi Pllana në pjesën e
karakteristikave hidrografike evidenton jopërputhëshmërinë e kufijve
administrativë-politikë e hidrografikë me shtetet fqinje, me ç’rast
përmend se pjesa burimore e Lumbardhit të Pejës (Bjelluha) i takon
hapësirës administrative të Malit të Zi.
RREGULLIMI ADMINISTRATIV E HAPËSINOR I
REPUBLIKËS SË KOSOVËS
Rregullimi administrativ e hapësinor i Republikës së Kosovës
është bërë në përputhje me Ligjin nr. 03/L-041 “Për kufijtë
administrativë të komunave”, sipas të cilit territori i shtetit është ndarë
në 38 komuna administrative dhe 1305 zona kadastrale.
Hierarkia administrative e hapësirës gjeografike të RKS-së
përbëhet nga katër nivele me kufijtë përkatës: shtetërorë, të komunës
administrative, të zonës kadastrale dhe të parcelës kadastrale.
Përputhja e këtyre kufijve është rregulluar me nenin 2 dhe 3 të
Ligjit të sipërpërmendur dhe ofron saktësi maksimale në ndarjen
administrative dhe kadastrale të hapësirës gjeografike, duke respektuar
përgjegjësinë administrative të parcelës deri te kufiri i shtetit.

Harta 7. Shembulli i hartës së kufirit ku duhet të përputhen vijat e kufijve të 4 niveleve.8
8

PhD Tomor Çela, IMSG-Cartography and GIS, SGEM 2016, Albena, Bullgaria, fq. 219.
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Për shënjimin e kufirit të Republikës së Kosovës me shtetet
fqinje kërkohet të merret parasysh baza ligjore: Plani gjithëpërfshirës i
Ahtisarit, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, ligji i sipërpërmendur
për kufijtë administrativë të komunave etj. Të përdorura për këtë
qëllim dhe të mbështetura me dokumentacionin pronësor-juridik, të
dhënat kadastrale ofrojnë saktësi të plotë.
Sipas pakos së Ahtisarit (Kapitulli VIII, neni 3, paragrafi 2), mbi
bazën e së cilës u shpall pavarësia dhe u përpilua Kushtetuta e
Republikës së Kosovës. “... Territori i Kosovës do të definohet nga vija
kufitare e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës brenda Republikës
Socialiste Federative të Jugosllavisë, ashtu siç kanë qenë këto vija
kufitare më 31 dhjetor 1988, përveç ndryshimit të vijës kufitare nga
marrëveshja e demarkacionit ndërmjet Republikës Federative të
Jugosllavisë dhe ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë më 23 shkurt
2001...”.9
Në procesin e shënjimit të kufirit të R. së Kosovës me shtetet
fqinje është marrë për bazë gjendja administrative e vitit 1988, pra
para suprimimit të autonomisë së KSAK-së. Sipas të dhënave
administrative dhe kadastrale, në vitin 1988 KSAK ka qenë e ndarë në
30 komuna administrative dhe 1300 zona kadastrale. Me procesin e
decentralizimit sipas planit të Ahtisarit, Republika e Kosovës është
ndarë në 38 komuna administrative me 1305 zona kadastrale.
Disa shqetësime dhe pyetje:
1. Pse ekspertët e fushave nuk përdorin referenca për të
garantuar kronologjinë krahasimore për zhvillimin e analizës
shkencore ose projektit me të cilin ata merren? Sa do të jetë i
besueshëm një artikull hulumtues nëse nuk do të bazohet në
referenca shkencore, statistikore e hartografike? A mund të
devijohen faktet në mungesë të referencave relevante?
2. Si është e mundur që ekspertët të ligjërojnë në Universitet (për
dekada) lëndët shkencore për bazat e statistikë/gjeostatistikës
dhe në fund publikisht të kontestojnë besueshmërinë e të
dhënave statistikore? Kjo e ngrit një pyetje shumë të
rendësishme: a thua është ligjëruar në mënyrë të drejtë para
studentëve për zhvillimet hartografike dhe statistikore, apo
statistika dhe hartografia në Kosovë fillon me formësimin

9

Propozimi gjithëpërfshirës i Planit të Ahtisarit, Shtojca VIII, neni 3, paragrafi 2,
v. 2007.
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3.

4.

individual dhe shkencor të individit në pjesën e parë të
shekullit XXI?
Si është e mundur që ekspertët e parë të GIS-it në Kosovë,
të cilët kanë përvojë në trajnime (përgatitje profesionale të
kursistëve) për këtë fushë që nga viti 2000 të shpjegojnë
metodologjinë e matjes së sipërfaqes së poligoneve
hapësinore në rrafsh përmes aplikacioneve të ndryshme të
GIS-it (ArkGIS, MapInfo, Geomedia, etj.) dhe në vitin 2016
të kontestojnë një metodologji të tillë. Shtrohet pyetja: Pse
janë paguar këta individë/ekspertë dhe kompanitë e tyre për
të shpjeguar metodologji profesionale (e cila do t’u
mundësonte ekspertëve të rinj që t’i përdorin ato për punë
profesionale), apo vetëm kanë zhvatur mjetet financiare të
taksapaguesve për qëllime të pasurimit individual?
Si është e mundur që përgjegjësia profesionale, morale e
patriotike për caktimin e vijave kufitare të shtetit të
adresohet tek individët e jo tek institucionet shtetërore? Kjo
paraqet një guxim të madh profesional deri tek
hamendësimi administrativ, që së bashku krijojnë anomali
administrative e profesionale të individit.
PËRFUNDIM

Argumentet e përdorura në procesin e kundërshtimit të vijës
kufitare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, nga ana e të
ashtuquajturve ekspertë të pavarur dhe jokonsistenca për t’i mbrojtur
faktet në vazhdimësi, rezultojnë të janë të pabazuara; të
paargumentuara me fakte dhe të dhëna shkencore, statistikore,
hartografike e kadastrale. Si të tilla ato shpeshherë paraqesin anomali
dhe shkarje shkencore e profesionale.
Sqarimet e prezantuara në këtë artikull për secilin argument
tregojnë se përdorimi dhe harmonia e të dhënave statistikore,
hartografike dhe kadastrale kanë rëndësi substanciale në argumentimin
e vazhdimësisë së territorit gjeografik e juridik të Republikës së
Kosovës për periudhën kohore 1974 - 1988 deri 2016 e cila
konsiderohet si periudhë me juridiksion administrativ e hapësinor për
territorin e KSAK-së atëherë dhe territorin e Republikës së Kosovës
sot. Kjo garanton se përdorimi dhe krahasimi profesional, shkencor
dhe i argumentuar i të dhënave administrative dhe kadastrale gjatë
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procesit të shënjimit të vijës kufitare qartëson me saktësi maksimale
hapësirën gjeografike dhe juridike në të cilën mund të zhvillohen të
gjitha aktivitetet social-ekonomike dhe të sigurisë.
Këto të dhëna garantojnë sipërfaqen administrative të
Republikës së Kosovës, e cila është e njëjtë me të dhënat
administrative të viteve të ’80-ta. Duke u bazuar në shumë dokumente
dhe të dhëna administrative e statistikore të viteve 1979/80, del se
sipërfaqja e Kosovës ka qenë 10906 km2, përkatësisht sipërfaqja e
komunës administrative të Pejës 603 km2. Kjo sipërfaqe vazhdon të
jetë e pandryshuar edhe sot pas arritjes së marrëveshjes për shënjimin
e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi.
REKOMANDIME
Duke u bazuar në të gjitha të dhënat shkencore, statistikore,
hartografike dhe kadastrale mund të konkludohet se procesi i
shënjimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi nga
komisionet përkatëse shtetërore është i drejtë dhe profesional prandaj i
rekomandohet Kuvendit të Republikës së Kosovës që të bëjë
ratifikimin e kësaj marrëveshje në formën e prezantuar nga Komisioni
Shtetëror për Shënjimin e Vijës Kufitare me Malin e Zi.
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REJECTION OF MARKING THE KOSOVA-MONTENEGRO
BORDER - A PROCESS BASED ON FACTS OR
PROFESSIONAL SKATING
Summary
The process of marking the boundary between the Republic of Kosovo and
Republic of Montenegro continues to be among the main topics of local politics.
Feeling a moral and professional obligation to give our contribution in this sensitive
process, we will try once again to explain the process of marking the boundary
between the Republic of Kosovo and the Republic of Montenegro based on facts and
international practices.
In the absence of substantial evidence, the debate was followed by exaggerated
emotions that have not contributed to the process. Rather, excessive emotions, by
appointing people to traitors and patriots (depending on whether they are for or against
the agreement), have electrified Kosovo society which is already divided.
The article aims to provide the decision-making political spectrum, but also
the general public a different perspective of the arguments, which will help clarify
the process.
Keywords: Demarcation, state, map, mapping, republic, EuroGeographics,
Kosovo, Montenegro.

Edi SHUKRIU, Prishtinë

KONVENTA E VALETËS DHE
ARKEOLOGJIA E KOSOVËS
KDU 903/904(496.51)

Abstrakt
Punimi trajton aspektet kyçe që sjell Konventa e Valetës për mbrojtjen e
trashëgimisë arkeologjike (1992) dhe gjendjen në këtë fushë në Kosovë. Konventa i
përshtatet nevojave të reja europiane dhe e bënë të qartë se mbrojtja e trashëgimisë
arkeologjike, si dhe e trashëgimisë kulturore në përgjithësi, është përgjegjësi
ekskluzive e shtetit, praktikë kjo e Kosovës që nga themelimi i institucioneve për
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në vitet e 50-ta të shek. XX. Çështja e hulumtimit
arkeologjik dhe e konservimit të saj është përqendruar në tri aspekte bazë: 1.
Korniza ligjore, 1. Korniza institucionale dhe 3. Financimi. Në kuadër të trajtesës
paraqiten zhvillimet dhe mungesat në fushë dhe theksohet se Kosova edhe me këtë
rast është sui generis me ndarjen e përgjegjësive midis kosovarëve dhe
institucioneve ndërkombëtare: Kuvendi i Republikës së Kosovës është autoritet
legal, Qeveria e Republikës së Kosovës autoritet ekzekutiv, ndërsa mbikëqyrja bëhet
nga Misioni Ndërkombëtar në Kosovë.
Fjalët çelës: Konventa e Valetës, trashëgimia arkeologjike, legjislacioni,
arkeologjia.

Trashëgimia arkeologjike, si dhe ajo kulturore në përgjithësi,
konsiderohen si vlera të njerëzimit dhe njëkohësisht shihen dhe si një
nga faktorët e rëndësishëm dhe për çështjet identitare. Ishte kjo arsye
që gjatë historisë së gjatë të njerëzimit e deri në bashkëkohësi kishte
tentime të mbisundimit, madje edhe të zhdukjes së kësaj trashëgimie.
Interesimi i individëve, popujve dhe shteteve për trashëgiminë
kulturore është i hershëm, andaj thënia dymijëvjeçare e autorit romak
Lucrecie Car ngel aktuale, duke përmbledhur gjithë domethënien dhe
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vlerat e trashëgimisë kulturore: “Ata që nuk e njohin të kaluarën janë
si foshnja, nuk dinë gjë”.
Përkundër përpjekjeve të mëparshme, akti thelbësor për
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në nivel botëror u arrit tek në vitin
1972 (në Paris) falë miratimit të Konventës për mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore nga UNESCO. Pjesë e pandashme e kësaj
konvente ishte dhe trashëgimia arkeologjike. Ndonëse ky dokument
obligativ për shtetet anëtare u bë bazë e rëndësishme, nevojat e reja
bënë që nga ky vit e tutje të miratohen konventa nga fushat specifike,
disa që kanë të bëjnë vetëm me zhvillimet në Europë. Një e tillë e
rëndësishme është Konventa europiane për mbrojtjen e trashëgimisë
arkeologjike e miratuar nga Këshilli i Europës (1992). Konventa njihet
dhe si Konventa e Valetës dhe Konventa e Maltës (më tej: Konventa e
Valetës).
Konventa e Valetës thekson se mbrojtja e trashëgimisë
arkeologjike sigurohet nga shteti, duke iu përmbajtur procedurave të
nevojshme kryesore, siç janë: 1. Procedura e monitorimit administrativ dhe 2. Procedura shkencore. Konventa, pos që obligon kyçjen e
shkencës, sjell risi të nevojshme për planifikim territorial dhe
përfshirje të qytetarëve, duke obliguar që: 1) hulumtimi shkencor të
bëhet pjesë e mbrojtjes së trashëgimisë arkeologjike, 2) politikat
planifikuese territoriale të përfshijnë dhe konservimin arkeologjik, 3)
të kihen konsiderata për ambientin rrethues të lokaliteteve në mbrojtje,
4) të përfshihet pjesëmarrja e qytetarëve etj.
Konventës së Valetës i parapriu Karta e ICOMOS-it për
mbrojtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë arkeologjike (1990), e cila
thekson se njohuria arkeologjike mbështetet në hulumtimet shkencore
të trashëgimisë arkeologjike.1 Ishte kjo njëra ndër arsyet që Konventa
e rishikuar e Valetës thekson se mbrojtja dhe hulumtimi shkencor
duhet të zhvillohen krahas njëra-tjetrës (Neni 1). Konventa e Valetës
dallon nga Konventa europiane për mbrojtjen e trashëgimisë
arkeologjike e Londrës (1969), sepse obligon edhe përfshirjen e
konservimit arkeologjik sipas evoluimit të politikave planifikuese
territoriale në shtetet e Europës.

1

The Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage
(PDF). ICOMOS 1990 (09.12.2015).
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Vërmicë: Bazilika e shek. V-VI dhe nekropoli i shek. IX-XI
(Fot. M. Shukriu)

Në Konventën e Valetës ritheksohet se në kuadër të trashëgimisë
arkeologjike bëjnë pjesë gjurmët materiale të jetës së njeriut në të
kaluarën të zbuluara përmes teknikave arkeologjike dhe të para në
ndëraksion me ambientin natyror, andaj çmohen të “gjitha rrënojat dhe
artefaktet dhe çdo lloj i gjurmëve të njerëzimit.“ (Neni 1). Në këtë
drejtim është precizuar koncepti dhe përbërja e trashëgimisë
arkeologjike, duke theksuar se ajo:






Përfshinë strukturat, konstruksionet, grupet e ndërtesave,
lokalitetet e zhvilluara, objektet e luajtshme, monumentet e
llojeve të tjera, si dhe kontekstin e tyre (Neni 1. 3);
Siguron evidencat rreth historisë së lashtë (Neni 1);
Është burim i memories së përbashkët europiane (Neni 1);
Është instrument për studime historike dhe shkencore (Neni 1);
Zbulon historinë njerëzore dhe marrëdhëniet me ambientin
natyror (Neni 1.i).

Në marrëveshje kërkohet që palët të vendosin sistem legal për
mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike, pasi që identifikimi i
trashëgimisë arkeologjike dhe masat për mbrojtjen e saj janë një prej
çështjeve kyçe (Neni 2). Përmes këtij sistemi mundësohet krijimi dhe

100

Studime shoqërore 3

mbajta e inventarit të trashëgimisë arkeologjike, në të cilin
përshkruhen të gjitha monumentet dhe hapësirat e mbrojtura. Më tej
kërkohet që të vendoset kodi i veprimit për aktivitetet arkeologjike
dhe për metodat e mbrojtjes (Neni 3). Kështu, shtetet obligohen që të
zbatojnë procedura të kontrollimit të veprimtarive arkeologjike me
qëllim të parandalimit të “çdo gërmimi ilegal ose zhvendosje të
elementeve të trashëgimisë arkeologjike” dhe për të siguruar se
menaxhimi i burimeve arkeologjike është zbatuar në mënyrë
shkencore. Po ashtu nënvizohet se:
1.
2.
3.

Gjatë çdo hulumtimi duhet të ketë sa më pak dëmtime,
Gjetjet e zbuluara duhet konservuar gjatë ose pas hulumtimeve,
Përdorimi i detektorëve kërkon autorizim të veçantë paraprak.2

Çështje me rëndësi shtrohet dhe financimi i hulumtimeve
arkeologjike, për të cilat theksohet se duhet të aranzhohet nga shteti.
Kjo nënkupton se edhe bartësit e projekteve të tjera kanë për obligim
alokimin e burimeve financiare për çdo aktivitet të nevojshëm
arkeologjik, siç është hulumtimi shpëtues (Neni 6 ii), andaj dhe të
gjitha planet e zhvillimit duhet të sigurojnë mjete në buxhet për
përnjohje arkeologjike dhe për regjistrimin e plotë dhe publikimin e
gjetjeve, ngjashëm me provizionin për studimet impakte ambientale
(Neni 6 ii b).
KONVENTA E VALETËS DHE KOSOVA
Konventa e Valetës i përshtatet nevojave të reja europiane dhe e
bën të qartë se mbrojtja e trashëgimisë arkeologjike, si dhe e
trashëgimisë kulturore në përgjithësi, është përgjegjësi ekskluzive e
shtetit. Kjo ishte dhe është praktikë e shteteve të ndryshme të Europës
dhe si e tillë duhet të vazhdohet edhe në Kosovë. Theksohet
vazhdimësia, sepse praktika e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore në
bazë të konventave ndërkombëtare është praktikuar në Kosovë që nga
themelimi i institucioneve për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në
vitet e 50-ta të shek. XX. Megjithëkëtë deri në fund të shek. XX
politikat e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore drejtoheshin kryesisht
nga Beogradi dhe këto kishin përqendrim më të madh në monumentet
2

Neni 3 ii.
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që shiheshin si të shtetit mesjetar serb, shumë shpesh pa hulumtime të
nevojshme arkeologjike të fazave paraprake.
Fundshekulli XX solli çrregullimin e sistemit të studimit dhe të
mbrojtjes së përgjithshme të trashëgimisë arkeologjike dhe të asaj
kulturore në përgjithësi, për të kulmuar me ndarjen e saj në baza
etnike në fillim të shekullit XXI, në kundërshtim të plotë me të gjitha
konventat ndërkombëtare. Edhe në ditët e sotme zbatimi i politikave
edhe në fushën e arkeologjisë ndërthuret dhe komplikohet me
ndërhyrjen imponuese ndërkombëtare, që kanë burim presionet nga
Beogradi. Kjo dhe aspektet e tjera bëjnë që të shtrohen për diskutim
shumë çështje lidhur me fushën e arkeologjisë dhe të konservimit, por
me këtë rast përqendrimi do të fokusohet në faktorët kritikë dhe në
aspekte të rëndësishme që krijuan hapësirë për ngadalësim procesesh,
siç janë: 1. Korniza ligjore, 1. Korniza institucionale dhe 3. Financimi.
1. KORNIZA LIGJORE
Korniza ligjore për trashëgiminë arkeologjike u plotësua me
miratimin e Ligjit për trashëgiminë kulturore të Kosovës në vitin 2006
(Nr. 02/L-88. Më tej: LTKK) dhe ky ishte, ndonëse me vonesë, një
hap i rëndësishëm para dhe për zhvillimet në fushën e arkeologjisë.3
Megjithëkëtë, mund të konstatohet se edhe pas një dekade ligji nuk u
zbatua në masë të duhur dhe se as mangësitë e tij nuk u mënjanuan. I
njëjti problem u paraqit dhe me shtatë rregulloret e përpiluara
ndërkohë, njëra nga të cilat supozohej ta rregullonte çështjen e
procedurave të gërmimeve arkeologjike (Rregullorja Nr. 1/2008),
kështu që kompetencat sërish iu lanë “institucionit kompetent” pa u
përcaktuar se cili është ky institucion (LTKK 7.20). Pasi që ky
“institucion kompetent” ishte përgjegjës për dhënien e lejes me shkrim
për gërmime arkeologjike - një prej faktorëve kyç për gjithë
procedurën, kjo situatë e paqartë u bë burim i konfuzioneve.4 Kjo solli
dhe mungesën e autoritetit në fushë, si dhe të efektivitetit për
sigurimin e mbrojtjes së vetë lokalitetit. Megjithëkëtë, tejkalim i
autoriteteve u krijua me ndarjen e monumenteve të trashëgimisë
3

4

Në vitet 2000-2001 u përpilua Ligji për trashëgiminë kulturore nga Departamenti i Kulturës - UNMIK në bashkëpunim me UNESCO-n, por nuk arriti
asnjëherë për miratim në Kuvendin e Kosovës.
Leja për gërmimet në Ulpianë të vitit 2006 e më tej e Universitetit të Prishtinë,
në bashkëpunim të parë ndërkombëtar, u lëshua nga MKRS. Kërkesa u ishte
dërguar dhe dy institucioneve të tjera, IKMM e lëshoi, IAK jo.
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kulturore në baza etnike, ndarje kjo që u reflektua dhe në ligje, si dhe
në administrim, dhe që paraqet një nga pengesat kryesore në gjithë
procesin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, përfshirë dhe atë
arkeologjike.
Sipas kornizës ligjore autoritet në nivel të Kosovës është
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK), i themeluar nga
Kuvendi, me mandat që të 1. Evaluojë, rishikojë, pranojë/mospranojë
asetet për përfshirje në Listën e përhershme të trashëgimisë kulturore
(LTKK 4.3, 4.4), 2. Identifikojë masat vjetore për mbështetje
financiare të trashëgimisë kulturore nga Kuvendi i Kosovës (LTKK 4.
9), 3. Evaluojë projektpropozimet e institucioneve (LTKK 5.2), 4.
Bashkëpunojë me Këshillin Implementues dhe Monitorues (KIM) për
çështjet e ruajtjes dhe të mbrojtjes së trashëgimisë fetare dhe kulturore
(LZVM 11.2).5 Kuvendi zgjodhi shtatë anëtarë të KKTK-së (2007),
por kjo nisi punën tek në fillim të vitit 2009, me iniciativën e
anëtarëve të saj dhe në mungesë të informatës zyrtare nga Kuvendi.
Pengesat e “arsyeshme” për të pasur një autoritet në këtë fushë të
ndjeshme ishin të vazhdueshme kryesisht për arsye politike, andaj dhe
KKTK nuk u bë pjesë e KIM dhe as që kishte bashkëpunim, ndonëse
këtë e parashihte ligji.6
Ligji në fuqi parasheh dhe sistemin e licencimit, moszbatimi i të
cilit krijoi konfuzione të reja dhe mundësi që organizatat pa
eksperiencë të depërtojnë në tregun e konservimit.7 Hap thelbësor për
qasje të përbashkët metodologjike parashihte dhe Manuali për
gërmime arkeologjike (Rregullorja nr. 1/2008, neni 3.1), i cili ishte
paraparë të përfundonte deri në qershor të vitit 2008. Një nga çështjet
kritike për arkeologjinë, si dhe për gjithë trashëgiminë kulturore, ishte
kompletimi dhe aprovimi i listës së përkohshme dhe listës së
përhershme të monumenteve të mbrojtura në Kosovë, pasi që lista e
vjetër ishte joadekuate për bashkëkohësinë sa i përket kualitetit dhe
kuantitetit të informatës dhe të dokumentimit.
Inventarizimi i trashëgimisë kulturore u ndihmua përmes
përpilimit të udhëzuesit në kuadër të Programit mbështetje për
diversitetin kulturor në Kosovë të Këshillit të Europës,8 në
bashkëpunim me Unionin Europian. Ndërkohë, Ministria e Kulturës,
5
6

7
8

Ligji për zonat e veçanta të mbrojtura, nr. 03/L-039.
Mandati trevjeçar i anëtarëve përfundoi në vitin 2012 dhe anëtarët e rinj u
zgjodhën tek në fund të vitit 2015.
Rast tipik janë Kalaja e Harilaqit dhe Kalaja e Prizrenit.
Programme Support to the Promotion of Cultural Diversity in Kosovo - PCDK.
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Rinisë dhe Sportit përgatiti listën e përkohshme të lokaliteteve
arkeologjike dhe arkitekturore (2011).9 Ndonëse ligji parasheh që lista
e përkohshme të zgjasë vetëm një vit, lista e përhershme është në
përfundim e sipër.
Pos të tjerash, është për t’u vlerësuar raporti i OSBE-së (mars
2014), i cili ka sjellë përfundime reale, duke konstatuar se: “...ka
shumë hisedarë në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore,
mungon një mekanizëm i qartë bashkërendues dhe shkëmbimi i
informacioneve ndërmjet institucioneve relevante bëhet vetëm sipas
rasteve” dhe se “bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve lokale dhe
qendrore dhe ndërmjet departamenteve të ndryshme komunale dhe
ministrive të ndryshme të linjës mbetet i kufizuar.”10 Megjithëkëtë,
duhet theksuar se OSBE, si dhe organizmat e tjerë ndërkombëtarë,
“çuditërisht” zbatojnë politika me ngjyrim etnik dhe jo të nevojave të
arkeologjisë e të trashëgimisë kulturore të Kosovës në përgjithësi.
Këtë pikë së pari e dëshmon përdorimi zyrtar i termit “kisha ortodokse
serbe”, në vend të termit adekuat “kisha ortodokse”, siç përdoret termi
“kisha katolike” dhe jo “kisha katolike shqiptare”. Në këtë rast duhet
përkujtuar se edhe studiuesit serb kanë konstatuar ngritjen e kishave
mesjetare mbi ato më të hershme (para ardhjes së sllavëve dhe para
krishterimit të tyre), siç është rasti edhe me Kishën e Shën Prendës në
Prizren.11 Duhet përkujtuar se në Kosovë kishte edhe shqiptarë e
banorë të tjerë të besimit ortodoks, traditat materiale dhe shpirtërore të
së cilës u përcollën dhe janë relikte edhe në ditët e sotme.12
Moszbatimi i plotë i Ligjit për trashëgiminë kulturore lidhet dhe
me mungesën e kapaciteteve adekuate dhe mos shfrytëzimin në nivel
të duhur të atyre ekzistuese, prezente gati në të gjitha nivelet deri në
vitet e fundit. Kjo ishte dhe pasojë e ndërhyrjeve vendore politike në
punësim, financim të projekteve dhe avancime. Në këtë drejtim duhet
parë si pozitiv hapat që kanë nisur për një bashkëpunim më efikas
midis kuadrove ekzistuese, si dhe hapjen e Drejtimit të Arkeologjisë
9

10

11

12

2011: 930 lokalitete, 2013: 1.428 lokalitete. Emërtimet në listë duhen rishikuar,
pasi që bartin të meta në gjuhën shqipe.
Sfidat në Mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të paluajtshme materiale në
Kosovë", OSBE, mars 2014, http://www.osce.org/sq/kosovo/117277?download
=true (6.1.2016).
Nenadović, S. (1963) Bogorodica Ljeviška, Narodna knjiga, Beograd; Shukriu, E.
(2012) Kisha e Shën Prendës - Prizren, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, Prishtinë dhe literatura.
Këtë e dëshmon dhe manifestimi i Shën Gjergjit sipas kalendarit ortodoks nga
banorët e konvertuar në fenë islame.

104

Studime shoqërore 3

në kuadër të Departamentit të Antropologjisë në Universitetin e
Prishtinës në vitin 2015, pas tentimeve shumëvjeçare. Mjaft pozitiv
është dhe sforcimi i trashëgimisë së ndërtuar në Fakultetin e
Arkitekturës dhe të Ndërtimtarisë të po këtij universiteti dhe mbase
niveli master për trashëgimi kulturore dhe turizëm në Fakultetin
Ekonomik të Universitetit të Prizrenit. Mbi të gjitha, hap tejet pozitiv
është përpilimi i ligjit të ri për trashëgiminë kulturore, i cili, duke i
plotësuar nevojat e Kosovës, përmban standardet më të përparuara
ndërkombëtare për fushën. Ligji u dërgua për miratim në Kuvendin e
Republikës së Kosovës në vitin 2015 dhe pritet të miratohet.13
2. KORNIZA INSTITUCIONALE
Korniza institucionale e Kosovës për trashëgiminë kulturore dhe
menaxhimin e saj ndahet midis kosovarëve dhe institucioneve
ndërkombëtare. Kuvendi i Republikës së Kosovës është autoritet legal,
i këshilluar nga KKTK, agjenci e pavarur për trashëgimi kulturore,
Qeveria autoritet ekzekutiv, të cilat mbikëqyren apo vendimet për
procese të mëtejme merren nga Misioni Ndërkombëtar në Kosovë.
MKRS, përmes Departamentit të Trashëgimisë Kulturore, është
përgjegjëse për menaxhimin e trashëgimisë kulturore dhe në kuadër të
saj veprojnë Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve të
Kulturës (IKMM) me gjashtë qendrat rajonale të trashëgimisë
kulturore (Prizren, Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Gjilan),
Muzeu i Kosovës dhe Instituti Arkeologjik i Kosovës (IAK). Për zonat
e veçanta të mbrojtura është caktuar Ministria e Mjedisit dhe e
Planifikimit Hapësinor, e cila edhe siguron që planet hapësinore të
jenë në harmoni me ligjet që i rregullojnë këto zona. Disa relevanca
kanë dhe Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë, Ministria e
Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria për Komunitete dhe
Kthim.
Kur kihet parasysh se trashëgimia arkeologjike dhe ajo kulturore
në përgjithësi duhet të shërbejnë si lidhje midis popujve dhe respektimit
të ndërsjellë, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi midis aktorëve të fushës
do të duhej të ishte në nivel. Andaj dhe shtrohet detyrimisht pyetja
13

Ligjet kryesore lidhur me trashëgiminë kulturore: Ligji për planifikim
hapësinor, Ligji për ndërtimin, 2. Ligji për mbrojtjen e natyrës, Ligji për zonat e
veçanta të mbrojtura, Ligji për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të
komuniteteve, Ligji për vetëqeverisje lokale etj.
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vijuese: Sa koordinohen midis tyre aktorët përgjegjës dhe a është
siguruar bashkëpunimi dhe transparenca? Përvoja e deritanishme
shkencore dhe profesionale tregon se ka pengesa të shumta dhe se
mbrojtja dhe promovimi i kësaj trashëgimie varet nga vendimmarrjet
politike vendore dhe më shumë ndërkombëtare.

Municipium D Dardanorum, Soçanicë: Fibulë e shek. IV
(Muzeu i Kosovës. Nga viti 1988 gjendet në Beograd)
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3. FINANCIMI
Financimi nuk është çështje aq thelbësore për trashëgiminë
arkeologjike dhe kulturore të Kosovës, për dallim nga konglomerati i
ligjeve që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe zbatimin e tyre,
shumësia e faktorëve që e trajtojnë me jo mjaft bashkëpunim e
transparencë dhe, në veçanti, vendimmarrjet politike të varura nga
trysnitë e jashtme. Duke lënë anash fazat e hershme të Kosovës së
pasluftës, në dekadën e fundit nisën të ndahen fonde të shumta.
Megjithëkëtë, çështja qëndron në faktin se përdorimi i tyre ishte dhe jo
aq i kontrolluar, i koordinuar dhe as transparent. Kishte dhe raste të
duplifikimit të veprimeve në disa areale dhe mungesë të
intervenimeve në të tjerat. Mungonin në masë prioritetet shkencore,
shfrytëzimi i arkeologjisë për zhvillimin e turizmit trashëgimor etj.
*
Gjendja e tanishme në fushën e arkeologjisë parashtron pyetje
dhe çështje thelbësore për t’u zgjidhur si në vijim:
-

14

15

Cila është analiza reale për gjendjen e trashëgimisë
arkeologjike?
Sa është studiuar në nivel të mjaftueshëm trashëgimia
arkeologjike?
A është bërë përnjohja arkeologjike e gjithë territorit të
Kosovës?14
Sa është mbrojtur dhe prezantuar trashëgimia arkeologjike?
Sa publikime janë bërë dhe të cilit nivel i përkasin?
Kush kujdeset për konservim/restaurim dhe a janë
kompanitë të pajisura apo të licencuara për
konservim/restaurim?15
Si dhe sa zbatohet bashkëpunimi institucional?
A ekziston konflikt interesi?

Përkundër paralajmërimeve, lokaliteti i pasur arkeologjik në Zllokuqan të Klinës
u shkatërrua plotësisht dhe në vend të tij u ndërtua pishina me restaurant.
U lejua që të zhvillohen konservime pa projekte rehabilitimi në Kalanë e
Harilaqit, Kalanë e Prizrenit etj.. Madje një kompani e palicencuar bëri
konservime joadekuate në Harilaq e pastaj në Prizren, dëmet e të cilave po
rehabilitohen në vitet e fundit, por përgjegjësia për dëme nuk është dhënë.
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Këto dhe shumë çështje të tjera bënë që Kosova të ballafaqohet
gjatë kohë me dukurinë e dëmtimeve serioze për shkak të planeve
zhvillimore të pastudiuara dhe shpesh provizore; gërmimeve ilegale dhe
tjetërsimeve të objekteve arkeologjike; veprimeve të konservimit pa
studime paraprake dhe pa plane adekuate të konservimit; lokaliteteve
arkeologjike të papërgatitura për vizitorë; rreziqe të faktorëve natyrorë,
por jo në masë aq të madhe etj. Këto sërish dëshmojnë se dëmtimetnjeri janë më të rrezikshme për arkeologjinë se dëmtimet-natyrë, pasi që
në të shumtën e rasteve toka ishte mbrojtëse e saj shekullore dhe se
qasja joshkencore dhe joprofesionale është armiku më i madh i
arkeologjisë.
Ndonëse trashëgimia kulturore u përket të gjithë banorëve dhe
përmes saj krijohen mundësi për njohjen dhe respektimin e vetes dhe të
tjerëve, kjo trashëgimi, me të dhe ajo arkeologjike, shihen ende si ‘tejet
delikate’ për shkak të presioneve lidhur me monumentet religjioze
ortodokse mesjetare. Pasi që në këtë punim trajtohet Konventa e Valetës
dhe aspektet e arkeologjisë, duhet të kihet parasysh se këto monumente
religjioze përmbajnë dhe gjurmë arkeologjike paramesjetare, duke qenë
krejt bashkë pjesë e traditës materiale e shpirtërore të popullatës. Kësaj
tradite i takon dhe numri i madh i objekteve arkeologjike të marra në
Beograd (1988) dhe që duhet të kthehen në vendin e krijimit sipas
marrëveshjes së nënshkruar për huazim.
Si përfundim, rikujtohet se Koventa e Valetës thekson qartë se
mbikëqyrja e procedurave administrative dhe shkencore dhe mbrojtja e
trashëgimisë arkeologjike duhet të reflektohet në planet e qyteteve e të
shtetit, si dhe në politikat e zhvillimit kulturor. Sipas saj dhe që është e
drejt, aktori kryesor është shteti, i cili duhet të veprojë në koordinim me
shtetet e tjera europiane, duke shkëmbyer ekspertë dhe eksperienca.
Mbështetur në praktikat e vendeve të ndryshme, Konventa në shumë
nene thekson se mbrojtja e trashëgimisë arkeologjike sigurohet nga
shteti dhe se procedura e mbikëqyrjes administrative dhe shkencore
janë kryesore për mbrojtje të përshtatshme. Në përgjithësi Konventa e
Valetës ofron bazë të qëndrueshme për orientimet në fushën e
arkeologjisë, të parapara dhe në legjislacionin e Kosovës. Andaj qasja e
integruar e mbrojtjes edhe të trashëgimisë arkeologjike është prioritet i
politikës nacionale të Kosovës, e cila përfshinë masat legale,
administrative, financiare, shoqërore dhe edukative, gjithnjë në
përputhje me konventat europiane dhe ndërkombëtare.
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Edi Shukriu

VALLETTA CONVENTION AND KOSOVA ARCHEOLOGY
Summary
Paper discusses the main aspects of Valletta Convention in relation with the
Kosova archaeological heritage. It emphases the importance of both protection and
scientific investigation of archaeological heritage as "a source of the European
collective memory" (see: Art. 1) as well it incorporates archaeological conservation in
the evaluation of territorial planning policies in the European countries. The Valletta
Convention meets the contemporary European needs as it makes clear that the
protection of the archaeological heritage is the responsibility of the states. Convention
oblige the establishment of the code of conduct of archaeological work and
preservation methods and implementation of a controlled procedure of archaeological
activities, preventing thus “any illicit excavation or removal of elements of the
archaeological heritage” and assuring that archaeological resource management is
applied in a scientific way and proper conserved during or after excavation (Art. 3) etc.
The state of the art in Kosova in the field of archaeology and conservation
outline important aspects and critical factors in relation to the Valletta Convention:
1) Legal framework, 2) Institutional framework and 3. Financing. The important
step for legal and other developments was the adoption of the Kosova Law on
Cultural Heritage (2006). As it was not fully implemented and had gaps, the new
Draft-Law is sent to the Parliament for adaption in 2015. Other laws dealing with
cultural heritage are: Law on Spatial Planning, Law on Construction, Law on
Special Protective Zones, Law of Nature Protection, Law on Protection and
Promotion of the Rights of Communities, Law on Local Self Government etc.. Due
to the specific status situation, responsibility on cultural heritage management in
Kosova is awkwardly shared by Kosovar’s and international institutions: it is the
responsibility of Parliament (legal authority), Government (executive authority) and
International Mission. One of the main disadvantages is seen as cultural monuments
are divided along ethnic line because of the political pressures, which is reflected by
the laws and administration. This brings about overlapping of authorities on the one
hand and fragmentation of intervention on the other hand. Financing is not seen as
the most crucial issue as there were enormous amounts of fund targeting Kosova’s
heritage in the past years. The issue is rather the uncontrolled and uncoordinated
allocation and use of the funds, with duplication of efforts in some areas and lack of
intervention in other areas.
Unfortunately, the cultural heritage as well the archaeological conservation is
still considered delicate as the result of the pressure concerning the Orthodox
religious monuments. It should be mentioned that those religious monuments
contain archaeological remains before Medieval Age in their compounds as well as
there were a lot of orthodox Albanians before their convention to the Islamic
religion. Celebrating Saint George according to orthodox calendar is one of the
arguments, not to mention a lot of other spiritual tradition remains being in place till
today. It is of very importance to take into consideration this aspects as well as the
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immediate return of archeological artifacts created in Kosova and taken to Serbia
during the war in terms of creating mutual respect sourcing from the recognition of
self and of the others. In regard to archaeology Valletta Convention offers
sustainable basis to provide orientations in the field of archaeology and they became
the part of Kosova legislation. Also the integrated conservation became the national
policy priority, including legal, administrative, financial, social and educative
measures in accordance to the Europian and international Conventions.
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Naser FERRI, Prishtinë

NJË MONUMENT I RI EPIGRAFIK KUSHTUAR
HYJNIVE FORTUNA, BONUS EVENTUS DHE
GJENIVE I GJETUR NË RAUSHIQ TË PEJËS
KDU 904(496.51-22)
94(497.51-22).01
Abstrakt
Në fshatin Raushiq të Pejës në vitin 2014 si zbulime rasti janë gjetur disa
monumente prej guri dhe një maje e heshtës. Në mesin e tyre pa dyshim më me
interes është blloku prej guri i cili bart mbishkrimin në gjuhën latine nga i cili
kuptohet që u ishte dedikuar hyjnive Fortuna, Bonus Eventus dhe gjeniut ose gjenive
të vendit.
Në mitologji romake Fortuna ishte hyjneshë romake e fatit të mirë dhe të keq të
njeriut, Bonus Eventus hyj i fatit të mirë, i përparimit dhe i suksesit, ndërsa gjenitë ishin
qenie mbrojtëse të njerëzve, vendeve, qyteteve, perandorëve e madje edhe të hyjnive.
Në bazë të veçorive që i ka monumenti në fjalë mund të supozohet që është
bazament për shtatoret e hyjnive që zihen në gojë në tekstin e mbishkrimit dhe se i
përket periudhës kohore mes shekujve II dhe III të erës sonë, ndërsa ai që e ka
ngritur mund të ketë qenë pjesëtar i ndonjë njësiti ushtarak të vendosur në afërsi.
Ky është rasti i vetëm deri tash i dëshmuar i nderimit të hyjit Bonus Eventus
së bashku me hyjneshën Fortuna dhe gjenitë në territorin e Dardanisë romake.
Fjalët çelës: kultet, Dardania, mitologjia romake, hyjnesha Fortuna, hyji
Bonus Eventus, gjeniu i vendit (genius loci)

Në fillim të muajit gusht të vitit 2014, në fshatin Raushiq të
Pejës, gjatë rrënimit të kullës së lashtë që e kishin në oborr, familja
Haxhiaj kishte gjetur disa gurë mjaft interesantë si dhe një maje heshte
prej hekuri. Me rastin e rrënimit të pjesëve të mureve që ishin të
dëmtuara gjatë luftës së fundit në Kosovë dhe si të tilla paraqisnin
rrezik për banorët, u zbuluan edhe disa artefakte interesante prej guri.
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MONUMENTET E ZBULUARA NË RAUSHIQ
Fjala është për një bllok guri me dimensione 13 x 13 x 19 cm
me paraqitje në reliev të një heksagrami, Ylli të Davidit ose të Vulës
së Sollomonit (Sylejmanit), pastaj një blloku me dimensione 57 x 51
x12 me një vrimë në mes me diametër prej 20 cm dhe një monument
me një pjesë të një mbishkrimi në gjuhën latine mbi të.

Maja e heshtës e gjetur në Raushiq

Pos këtyre, me rastin e rrënimit të mbetjeve të kullës ishin
zbuluar edhe një varg blloqesh prej guri (sipas të gjitha gjasave të
copëtuara nga ndonjë monument më i madh antik) me strukturë dhe
përbërje të njëjtë gjeologjike si ai me figurë ylli gjashtëcepësh, ai me
vrimë dhe ai me mbishkrim që dallojnë nga pjesa dërmuese e gurëve
të me të cilët ishte ndërtuar kulla.

Blloku i gurit me paraqitje të heksagramit

Në këtë lokalitet, respektivisht në një cep të oborrit të kullës në
vitin 1995, gjatë mihjes në hapjen e themeleve ndërtimin e shtëpisë së
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re, familja Haxhiaj kishte gjetur një numër varresh me skelete njerëzore
dhe në mesin e këtyre skeleteve ishte gjetur një maje heshte prej hekuri
e gjatë 42 cm e përforcuar me një bri për së gjati, gjë që intrigoi se së
paku njëri nga varret mund të ketë qenë i ndonjë ushtaraku.
Për artefaktet prej guri që u zbuluan në muret e kullës së njohur
si “Kulla e Ahmet Kastratit” e që ishin përdorur për përdorim
sekondar gjatë ndërtimit të kullës në fund të shekullit XIX apo në
fillimi të shekullit XX, zonja e shtëpisë Nurije Lekaj Haxhiaj supozon
që ishin bartur nga Shushica e Bellopoja, ku aktualisht gjendet kampi i
ushtrisë italiane “Villaggio Italia”, gjë që bazohet në të dhëna të
tërthorta që nuk mund të konsiderohet si ndonjë dëshmi e sigurt.

Monumenti nga Raushiqi kushtuar hyjnive Fortuna, Bonus Eventus dhe
gjenive

Derisa ylli gjashtëcepësh dhe vrima në gurin e përmendur më
herët mund të janë bërë në kohën e ndërtimit të kullës apo edhe më
vonë mbi gurët e lashta të përdorura si material ndërtimor për të
ashtuquajtur “qoshnikë”, çemerë të dritareve e të dyerve e pjesë të
tjera arkitektonike të kullës, i vetmi element për të cilin nuk ka dyshim
që është origjinal (edhe pse mjaft i dëmtuar) është pllaka apo blloku
me mbishkrim latin.
Në bllokun prej guri me dimensione 104 x 40 x 18 cm, të cilin
për shkak të përdorimit sekondar si material ndërtimor, ndërtuesit e
kullës e kishin dëmtuar duke e thyer dhe adaptuar për nevoja të
ndërtimit, është ruajtur sipas gjasave pjesa e epërme e një monumenti
votiv ose përkushtimor, në të dy anët e të cilit janë ruajtur gjurmë të
shkronjave:
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[F]ortune
[C]onser[v]atrici
------Bono
Evento
------Geni[o]
loc[i]
--Në anën e majtë mund të lexohen FORTVNAE
CONSERVATRIC(I), që është trajtë e rasës dhanore nga emri Fortuna
dhe mbiemri Conservatrix, në mes lexohet qartë përkushtimi: BONO
EVENTO, që është trajtë e rasës dhanore e mbiemrit latin BONUS
dhe e emrit EVENTUS dhe në të djathtën: GEN (io) LOC(i) dhe nga
pjesa e ruajtur të tekstit të mbishkrimit edhe e kuptojmë se monumenti
i ishte kushtuar hyjit romak Bonus Eventus.
KUSH ISHIN HYJNITË TË CILËVE
U ISHTE BËRË PËRKUSHTIMI?
Hyjnesha Fortuna ishte pjesë e panteonit të hyjnive shtetërore
romake1 dhe në mitologji romake ishte hyjneshë e fatit por jo vetëm, ajo
ishte hyjneshë e fatit të mirë dhe fatit të keq.2 Emri i kësaj hyjneshe duket
që rrjedh nga emri i hyjneshës së lashtë me origjinë etruske Vertumnus (ajo
e cila i ndërron stinët vjetore).3 Në mitologji greke kjo hyjneshë i përgjigjej
hyjneshës Tyche,4 ndërsa në paraqitje figurale prezantohej e verbër me
timon të anijes në duar me të cilin e drejton fatin e njerëzve me rrotë e cila
simbolizon pasigurinë e fatit dhe me bri të bollëkut.5 Nderimin e kultit të
hyjneshës Fortuna në Romë e kishte futur mbreti Servius Tulius (575-535
1
2

3

4

5

Schmidt J., Roman mythology, Grange Books Rochester 2004, p. 60.
Robinson H.S.&Wilson K., Mythes and legends of all nations, 15th Edition,
Totowa New York- Littlefield Adams Chicago 1976, p.230
Robinson H.S.&Wilson K., Mythes and legends of all nations, p. 227. Schmidt
J., Roman mythology, Grange Books, Rochester 2004, pp. 36, 41.
Srejović D.&Cermanović-Kuzmanović A., Rečnik grčke i rimske mitologije,
Beograd 1979, p. 440.
Bellinger G., Knaurs Lexicon der Mythologie, München 1997, p. 141.
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para erës sonë),6 ndërsa kulti i saj nderohej nëpër tempuj në shumë qytete
në Romë, në Itali e nëpër provinca.7
Kulti i hyjneshës Fortuna ishte i lidhur me kultin e hyjit Bonus
Eventus, e figurat e këtyre dy hyjnive shpeshherë paraqiteshin në
amulete dhe gema të cilat janë gjetur nëpër lokalitete të ndryshme
anembanë Perandorisë Romake.8
Pos hyjneshës Fortuna, në mitologji romake po ashtu nderoheshin
edhe shpirtrat mbrojtës të quajtur Fortunae (në trajtën shumës).9
Përndryshe nderimi i kultit të hyjneshës Fortuna është dëshmuar
relativisht shpesh edhe në Dardaninë Romake, kështu që në tekstin e
mbishkrimit të një monumenti të gjetur në Ulpianë Fortuna përmendet në
cilësi të mbrojtëses së familjes së pasur Furius, e cila i kishte pasur pronat
(lat.latifundiae) në territorin e municipiumit të Ulpianës10 e pos këtij rasti
nderimi i kultit të kësaj hyjneshe është dëshmuar edhe në mbishkrime të
gjetura në fshatrat Gorno Nereze të Shkupit, në Barovo, Kumanovë,11
pastaj në Lipjan, në Çifllak të Rahavecit12 dhe në Naissus.13Monumentet
e cekura të kushtuara hyjneshës Fortuna i përkasin periudhës kohore prej
shekullit I deri në shekullin III të erës sonë. Në tekste të mbishkrimeve
Fortuna zakonisht përmendet së bashku me Jupiterin dhe Liberin, por
edhe hyjni të tjerë, ndërsa vetëm paraqitet ne raste të radha.14

6

7

8

9

10
11

12
13

14

Hafner G., Bild Lexikon antiker Personen, Albatros Verlag, Düsseldorf 2001, p.251
Colonna B., Dizionario mitologico, Rusconi libri Roma 2004, p. 177.
Dizionario illustrato di mitologjia greca e romana, I miti, gli eroi, gli dei, le
legende, i luoghi mitologici del mondo greco e Romano, Crescere Edizioni,
Varese 2012, p. 239.
Greene E. M., “The Intaglios” in Birley A. And Blake, J. 2005, Vindolanda:
The excavation of 2003-2004, Bardon Mill: Vindolanda Trust, pp. 187-193.
Musić A., Nacrt grčkih i rimskih starina, Trošak i naklada kraljevske HrvatskoSlavonsko-Dalmatinske vlade, 1910, p. 158. Imamović E., Antički kultni i
votivni spomenici u BiH, Sarajevo 1977, p.171.
CIL III, 8196. Marić R. Antički kultovi u našoj zemlji, Beograd 1933, p. 62.
Dragojević-Josifovska B., Inscriptions de la Mesie S uperieure, vol.VI, Scupi et
la regjion du Kumanovo, Centre d’Études Épigraphiques et Numismatiques de
la Faculté de Philosophie, Beograd 1982, p. 51 n.. 4; p. 141 n. 52; p. 168 n. 217.
Mirdita Z., Antroponimia e Dardanisë, Prishtinë 1981, f. 249 n. 223; f. 260 n. 288.
Petrović P., Inscriptions de la Mesie Superieure, vol.IV, Naissus-RemesianaHorreum Margi, Centre d’Études Épigraphiques et Numismatiques de la Faculté
de Philosophie, Beograd 1979, p. 69 n. 4.
Marić R., Antički kultovi u našoj zemlji, Beograd 1933, p. 63.
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Hyjnesha Fortuna nëpër mbishkrime zakonisht bartte epitetet
Averunca (ajo që largon të këqijat), Comes (shoqëruese në udhëtime),
Blanda (e verbër), Primigenia (shoqëruesja e njeriut që nga lindja),15
Augusta, Sacra, Iniqua, Salutaris,16 Aeterna, Domina,17 ndërsa me epitetin
Conservatrix18 - mbrojtëse, shpëtimtare19 (rasa dhanore: Fortunae
Conervatrici) njihej edhe si mbrojtëse e ushtrisë në përgjithësi, e reparteve
ushtarake si dhe e çdo gjëje që kishte të bënte me ushtrinë romake.20
Epiteti Conservator ishte karakteristik për perënditë e gjinisë
mashkullore që kishin të bëjnë me luftën siç ishte rasti, bie fjala, me
Jupiterin, Apolonin dhe Herkulin, por në raste të rralla këtë epitet e
bartnin edhe hyjneshat si Junona, Diana e Fortuna.
Se sa kishte qenë e popullarizuar, e adhuruar dhe e nderuar
hyjnesha Fortuna në Romë e nëpër provinca, më së miri flet fakti që
figura e saj shumë shpesh është paraqitur mbi monedha, gema,
amulete dhe në vepra të ndryshme artistike.21
Pas depërtimit të kulteve egjiptiane në territorin e Perandorisë
Romake, hyjnesha Fortuna ishte njëjtësuar me hyjneshën Izis apo
Izida duke krijuar kultin sinkretik të hyjneshës Izis Fortuna mjaft të
nderuar anembanë Perandorisë.22
Genii ose gjenitë (genius - nga folja latine gignere - të bësh
pjellor)23 në mitologji romake ishin krijesa më të ulëta (të cilat
njëjtësoheshin me demonët grekë) që nuk ishin zhvilluar deri në nivel
hyjnor, por besohej që kishin aftësi që njeriut t’ia dhurojnë jetën, ta
mbrojnë atë gjatë jetës së tij dhe të vuajnë bashkë me të. Nga sfera
private të njeriut, me kalimin e kohës gjenitë ishin zhvendosur në

15
16

17
18
19

20

21
22

23

Dizionario illustrato, Varese 2012, p. 239.
Dragojević-Josifovska B. IMS, vol.VI, Beograd 1982, p. 51 n. 4; p. 141 n. 52;
p. 168 n. 217.
Mirdita Z., Antroponimia e Dardanisë, Prishtinë1981, p. 249 n. 223; p. 260 n. 288.
CIL III, 8565.
Žepić M., Hrvatsko-latinski rječnik, Croatian-latin Dictionary, Reprint Zagreb
2000, p. 63.
Webster G., The Roman Imperial Army on the first and second centuries AD,
London 1969, p. 266.
Dhama T., Fjalor i mitologjisë, Tiranë 1988, f. 96
Srejovic D.&Cermanović-Kuzmanović A., Leksikon religija i mitova drene
Evrope, drugo dopunjeno izdanje, Savremena Administracija, Beograd 1996, p. 162.
Selem P., Izidin trag, Split 1997.
Bellinger G., Knaurs Lexikon der Mythologie, München 1997, p. 152.
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sferën familjare e më vonë edhe në atë publike, kështu që çdo gjë dhe
çdo njeri e kishte gjeniun e vet mbrojtës.24
Në shoqërinë romake gjenitë nderoheshin si hyjni të vendeve të
ndryshme: të qyteteve, fshatrave, fushave e tjera e në shumë raste edhe
të kampeve ushtarake, ndërsa njerëzit betoheshin me gjeniun e tyre
mbrojtës.25
Nëpër tekste të mbishkrimeve zihen në gojë gjenitë e njerëzve të
caktuar, të vendeve, qyteteve provincave, kolonive, të popujve, të
perandorëve (gjatë tërë periudhës së Perandorisë Romake), të njësiteve
dhe kampeve ushtarake e madje edhe të disa perëndive. 26
Për ta fituar mëshirën dhe mbrojtjen e tyre, gjenive u ofroheshin
vera, lulet dhe temjani.27 Por edhe u ngrinin monumente me qëllim të
përfitimit të mëshirës së tyre si dhe në shenjë falënderimi për
mëshirën e treguar, dëshirën e plotësuar apo edhe për shëndet të
perandorëve.28
Në Dardani përkushtimi i monumenteve gjenive të ndryshëm
kishte filluar që nga shekulli II i erës sonë, por shumica e
monumenteve të këtilla të gjetura në Dardani i përkasin shekullit III të
erës sonë,29 dhe në tekstet e mbishkrimeve të tyre përmenden gjenitë e
disa stacioneve romake në Dardani, të Ilirikut të tërë, të njësiteve të
caktuara ushtarake dhe qyteteve (Municipium Dardanorum)30 e madje
edhe të hyjnive (Dolichenus - në një rast të gjetur në Prizren).31
Meqë edhe në Dardani, si edhe në pjesët tjera të Perandorisë
Romake, gjenive u visheshin veçoritë lokale vendëse, për këtë arsye
edhe nderimi i disa prej tyre kishte hyrë në sferën e nderimit të kulteve
lokale.
Bonus Eventus, Eventus Bonus apo edhe vetëm Eventus në
mitologjinë e lashtë romake ishte personifikim i rezultatit (përfundimit)
të mirë dhe i fatit të mirë. Monumentet që i janë kushtuar këtij hyji janë

24

25
26
27
28
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Speidel M., The cult of Genii in the Roman Army and new military deiti,
London 1984, p. 355. Dizionario illustrato 2012, pp. 243-244.
Robinson H.S&Wilson K., Mythes and legends of all nations, 1976, p. 227
Colonna B., Dizionario mitologico, Rusconi libri Roma 2004, p. 185.
Colonna B., Dizionario mitologico, Rusconi libri Roma 2004, p. 185.
Marić R., Antički kultovi u našoj zemlji, Beograd 1933, p. 62.
Monumentet e këtilla janë gjetur në Dobrushan të Prizrenit, Batusë, Llapnasellë,
Turiqevc dhe në Sllatinë.
Mirdita Z., Antroponimia e Dardanisë, Prishtinë 1981, f. 270 n. 353
Mirdita Z., 1981, Antroponimia e Dardanisë, Prishtinë 1981, f. 261 n.297.
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gjetur në Itali por edhe në provinca, gjë që dëshmon shtrirjen e gjerë të
nderimit të kultit të këtij hyji.
Autori antik Varroni (Marcus Terentius Varro, 116 para erës sonë
- 27 të erës sonë) në njërën nga veprat e tij kapitale “De re rustica” (Mbi
bujqësinë)32 e zë në gojë Bonus Eventus në mesin e dymbëdhjetë
hyjnive kryesore romake të bujqësisë dhe në bazë të kësaj del se
domethënia origjinale e këtij hyji kishte qenë bujqësore (mbrojtës i
bereqetit dhe i të korrave), ndërkaq gjatë periudhës së Perandorisë ai
ishte shndërruar në hyj të suksesit dhe të përfundimit të mirë në
përgjithësi. Ai nderohej po ashtu edhe si hyj i suksesit në biznes dhe i
fitimit dhe për këtë arsye që nga viti 69 i erës sonë e deri në kohën e
sundimit të perandorit Septimius Severus (193-211) shumë shpesh
paraqitej në revers (shpinë) të monedhave perandorake.33

Paraqitja figurale e hyjit Bonus Eventus në skulpturë dhe në monedha

Në gema dhe nëpër monedha Bonus Eventus paraqitej si hero i
ri, zakonisht lakuriq, ose edhe në disa raste i veshur në veshjet greke
hlamida ose himation, me një pjatë rituale dhe me hashash ose ndonjë
tjetër bimë në duar.

32
33

Hafner G., Bild Lexikon, Düsseldorf 2001, p. 272.
Veh O., Leksikon rimskih careva, Jasrtrebarsko 2001, p. 98.
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Autori antik Plini Plak (Caius Plinius Secundus, 23/24-79 të erës
sonë) në veprat e veta i kishte përshkruar një shtatore të hyjit Bonus
Eventus prej bronci, që e kishte punuar skulptori Euphanor dhe një tjetër
prej mermeri që kishte qenë vepër e skulptorit të famshëm Praxitel.
34

HYJ I FATIT TË MIRË DHE I PËRPARIMIT
Në Romë këtij hyji qysh herët ia kishin ngritur tempullin në
Fushën e Marsit (Campus Martius), ndërsa në vitin 374 të erës sonë
ishte ndërtuar portiku i ri “Porticus Boni Eventus”. Ky portik ishte
ndërtuar me shtylla gjigante me kapitele të stilit korinthian një pjesë e
të cilëve ishte zbuluar në shekullin XIX në kuadër të termave (banjave
publike) që i kishte ndërtuar konsulli, burrështetasi dhe gjenerali
Agrippa (Marcus Vipsanius Agrippa, 64/63 -12 para erës sonë, i cili
pos të tjerash e kishte ndërtuar edhe tempullin kushtuar të gjithë
hyjnive së bashku - Pantheonin e famshëm të Romës).35 Po ashtu në
Campidoglio të Romës ia kishin ngritur një shtatore afër shtatores së
hyjneshës Fortuna (Fati) jo larg tempullit të Iuppiter Optimus
Maximus (Jupiteri më i Madh dhe më i Mirë), gjë që dëshmon
ngjashmërinë dhe afërsinë e kultit të hyjit Bonus Eventus me atë të
hyjneshës Fortuna.
Epiteti Bonus (mbiemër latin: bonos - i mirë)36 përdorej në
mitologjinë romake edhe për disa hyjni abstrakte siç ishin bie fjala
Bona Fortuna (Fati i Mirë), Bona Mens (Mendja e Mirë ose Mendja e
Shëndosh), Bona Spes (Shpresa e Mirë apo Optimizmi), si dhe për
hyjneshën e shumanshme dhe misterioze Bona Dea (Hyjnesha e
Mirë)37 të cilën në shoqëri romake e nderonin vetëm femrat, madje
kryesisht amviset dhe priftëreshat e hyjneshës Vesta.38 E kremtja
kushtuar hyjit Bonus Eventus festohej në muajin tetor, me ç’rast, pos
ritualeve të tjera që zhvilloheshin, këtij hyji edhe i flijohej një kali.39
Përndryshe hyjit Bonus Eventus, pos monumenteve përkushtimore
me mbishkrime (altarëve), i dedikoheshin edhe mozaikët e po ashtu edhe
34
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Hafner G., Bild Lexikon, Düsseldorf 2001, p. 221.
Hafner G., Bild Lexikon, Düsseldorf 2001, p. 23.
Žepić M. Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb 2000, p. 37.
Schmidt J., Roman mythology, Grange Books Rochester 2004, p. 44.
Dizionario illustrato, Varese 2012, p. 96. Morford M.&Lenardon R.J., Classical
Mythology, Longman Publishers USA 1994, p. 525.
Dizionario illustrato, Varese 2012, p. 96.
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gemat dekorative prej fildishi apo prej ndonjë materiali tjetër të
çmueshëm, të cilat sipas gjasave barteshin si bizhuteri apo aksesorë
me qëllim mbrojtës, në formë amuletesh, ndërsa paraqitjet e tij
figurale shumë shpesh aplikoheshin mbi monedha.
Në besime të grekëve të lashtë hyjit romak Bonus Eventus i
përgjigjej Agathodaemonos, një demon pozitiv apo shpirt i mirë
mitologjik, mbrojtës i kultivimit të hardhisë së rrushit dhe i korrjeve e
po ashtu mbrojtës nga demonët e këqij, që në aspektin ikonografik
paraqitej si një burrë i ri, i cili në njërën dorë bartte bririn mitologjik të
bollëkut bashkë me një pjatë, kurse në dorën tjetër disa fije hashashi
dhe një kallam misri.40
KULTI I HYJIT BONUS EVENTUS NË DARDANI
Në trojet e Dardanisë romake kohë më parë është zbuluar një
altar prej guri në Naissus (Nish) i kushtuar Domno et Dominae (çifti
hyjnor me origjinë orientale Atisi dhe Kybela) dhe Bono Evento, për
shëndet të perandorit Aleksandër Severus, nga ana e nënoficerit të
legjionit të shtatë romak (legio VII Claudia) Ulpius Martinus, e i cili
datohet mes viteve 222 dhe 235.41
Legio VII Claudia kishte qenë i vendosur në Viminacium mbi
Danub, që ishte kryeqyteti i Mezisë së Epërme, por ky legjion i kishte
të stacionura repartet e veta në kampe të përkohshme ose nëpër pika
kontrolli edhe në territorin e ish-Mbretërisë Dardane (e cila ishte bërë
pjesë e provincës së përmendur pas pushtimit romak).42
Pra vërehet se kulti i hyjit Bonus Eventus në Dardani nuk është
dëshmuar vetëm por gjithmonë i shoqëruar me kultet e hyjnive të
tjerë, ndërsa ky është rasti i vetëm, i dëshmuar në Dardani ku Bonus
Eventus paraqitet në bashkësi me hyjneshën Fortuna, ndërsa në pjesët
e tjera të Perandorisë rastet e këtilla ishin të shpeshta.43
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Curotto E., Dizionario dellla mitologia universale con tavole fuori testo, fonti e
bibliografia, Societá Editrice Internazionale, Torino, Genova, Padova, Parma,
Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Torino 1957, p. 14.
Petrović P., IMS vol.IV, Beograd 1979, p. 68 n. 3.
Ferri N., “Monumentet ushtarake të periudhës romake në Mezi të Epërme,
“Dukagjini”, Pejë 2001, ff. 66-67.
Greene E. M., “The Intaglios” in Birley A. And Blake, J. 2005, Vindolanda: The
excavation of 2003-2004, Bardon Mill: Vindolanda Trust, pp. 187-193.
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Në pjesët e ruajtura të mbishkrimit në monumentin e zbuluar në
Raushiq për fat të keq nuk është ruajtur emri i dedikuesit apo
dedikuesve (i personit apo të personave që e kishin ngritur
monumentin), kështu që në bazë të analogjive mund të supozojmë që
monumentin mund ta ketë ngritur dhe t’ia ketë kushtuar hyjit Bonus
Eventus, Fortunës dhe të gjeniut apo gjenive të lokalitetit ku është
vendosur monumenti, ndonjë pjesëtar i ushtrisë romake i cili kishte
shërbyer ne ndonjë stacion apo kamp ushtarak që kishte qenë i
vendosur në territorin e Raushiqit të sotëm, gjë të cilën e përkrah edhe
gjetja e disa varreve gjatë hapjes së themeleve të shtëpisë në vitin
1995, në të cilët janë gjetur pajisje ushtarake nga të cilët është ruajtur
maja e heshtës së gjatë e këmbësorisë romake.
DOMETHËNIA DHE DATIMI I MONUMENTIT
Veçoritë e shkronjave të pjesëve të ruajtura të mbishkrimit na
shtyjnë të konkludojmë që kemi të bëjmë me një monument që mund
të futet në korniza kronologjike prej fundit të shekullit II deri në
gjysmën e shekullit III të erës sonë. Analogjitë me altarin e zbuluar në
Naissus kushtuar të të njëjtit hyj e mbështesin një datim të këtillë.
Dukja e pllakës gurore me përkushtim (e cila duhet të ketë qenë
më e madhe dhe nga e cila është ruajtur vetëm pjesa e epërme) që nuk
ka asgjë të përbashkët me altarë përkushtimorë, lejon mundësinë që
kemi të bëjmë me bazament mbi të cilin kishin qenë të vendosura
shtatoret e hyjnive të përmendura, ose ndoshta pjesë arkitektonike të
ndonjë godine publike, ndoshta pjesë të një tempulli apo faltoreje të
kushtuar ndonjërit nga hyjnitë e përmendura në mbishkrim ose edhe të
treve bashkë, siç kishte raste të ngjashme në provinca të tjera si për
shembull në Panoni ku ishte dëshmuar përkushtimi i një faltoreje nga
ana e një pjesëtari të Senatit të qytetit Sirmium.
Në raste të përkushtimeve të këtilla kemi të bëjmë me
përmbushjen e betimit që dedikuesi e ka bërë me rastin e lutjes së hyjit
për një favor (zakonisht realizim të ndonjë dëshire lidhur me
shëndetin, suksesin në punë apo eventualisht edhe në karrierë
ushtarake). Pa dyshim që edhe dedikuesi i monumentit të gjetur në
Raushiq e kishte ngritur monumentin e ndoshta edhe tempullin ose
faltoren në shenjë falënderimi dhe mirënjohjeje për ndonjë dëshirë të
plotësuar (siç besohej asokohe) nga ana e hyjnive që përmenden në
mbishkrimin tonë.
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Dedikues në rastin e monumentit tonë mund të supozojmë të
ketë qenë ndonjë person fizik (ndoshta ushtar, nënoficer apo oficer i
ushtrisë romake), apo ndoshta edhe ndonjë njësit i tërë ushtarak që
shpeshherë paraqiteshin si dedikues në raste të ngjashme si në Itali e
po ashtu edhe nëpër provinca të ndryshme të Perandorisë Romake e në
këtë mënyrë edhe në Dardani, respektivisht në Timacum minus
(Ravna), ku në një rast në cilësi të dedikantit të një monumenti
kushtuar hyjit Mars paraqitet një njësit i tërë i ushtrisë romake –
Cohors II Aurelia Dardanorum.44
RËNDËSIA E ZBULIMIT
Zbulimi që u bë në Raushiq është një nga mjaft zbulime rasti që
janë bërë gjatë viteve të fundit në rajonin e Pejës. Por edhe si zbulime
rasti, artefaktet e përmendura e posaçërisht pllaka me mbishkrim
kushtuar hyjit Bonus Eventus, hyjneshës Fortuna dhe gjenive ka
rëndësi relevante, meqë bënë një guralec në mozaikun që pasqyron të
kaluarën e begatshme të rajonit të qytetit të Pejës dhe rajonit i cili e
rrethon atë.
Monumenti epigrafik me mbishkrimin e tij, i cili ka gjasë që
kishte qenë i vendosur në ndonjë tempull, dëshmon ekzistencën e
nderimit të kultit të hyjnive romakë të fatit, të suksesit dhe të fitimit
dhe mbrojtjes së ushtarakëve dhe të vendit gjatë shekullit II dhe III të
erës sonë.
Gjetja e gjurmëve të këtij kulti edhe në lindje të Dardanisë (në
Naissus-Nish) flet në të mirën e faktit se kultet e hyjnive të përmendur,
falë politikës liberale religjioze të shtetit romak, ishin pëlqyer, ishin
adoptuar dhe ishin nderuar në këtë trevë jo vetëm nga ardhacakët
romakë, por pa dyshim edhe nga dardanët indigjenë (posaçërisht kulti i
gjenive) në të njëjtën mënyrë si i kishin pranuar dhe përhapur
ardhacakët romakë kultet e hyjnive vendëse (Andini, Dardania).45

44

45

Vulić N., Antički spomenici naše zemlje, Spomenik Srpske Akademije Nauka,
Beograd 1941-48, p. 81 n. 170. Mirdita Z., Antroponimia e Dardanisë, Prishtinë
1981, f. 289 n. 472. Šašel A. et J., Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter
annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt, Situla 19, Ljubljana 1986, p.
29 n.1280. Ferri N., Monumentet ushtarake të periudhës romake në Mezi të
Epërme, „Dukagjini“, Pejë 2001, f.225 n. 110.
Ferri N., Mythologia Viva - Mitologjia e gjallë, IAP Prishtinë 2012.
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Mbi të gjitha, zbulimi në Raushiq dëshmon edhe shtrirjen e gjerë
të jetës së qytetëruar në fillim të mijëvjeçarit të parë të erës sonë gjatë
rrugës antike Municipium DD- Siparuntum(?) në rajonin e Pejës dhe
buzë burimit dhe rrjedhës së Drinit të Bardhë (Fushë e Pejës-Gradinë,
Lipë, Radac, Jabllanicë, Banjicë, Banjë e Pejës, Studenicë, Vrellë,
Cerkolez, Syriganë, Bajë, Veriq, Dobrushë, Llukac i Thatë, Kosh,
Budisalc, Zllakuqan, Pograxhë, Dresnik, Dollc, Staradran, Raushiq) e
njëkohësisht sjell dritë të re dhe plotëson imazhin e jetës shpirtërore
dhe të besimeve religjioze në këtë pjesë të tokave dardane gjatë
shekujve të parë të erës sonë.
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Naser Ferri

A NEW EPIGRAPHIC MONUMENT DEDICATED
TO DEITIES FORTUNA, BONUS EVENTUS AND GENII
FOUND IN RAUSHIQ NEAR PEJA
Summary
In 2014. during archaeological recognition in Raushiq near Pejë at Kosovo
there was a discovery of a several interesting blocks of stones and one spearhead.
Among the finds is an interesting block of stone dimensions 104 x 40 x 18 cm which
bears the Latin inscription:
In the left field:
[F] ORTVNAE
[C] ONSER
[V] ATRIC[I]
In the central field is peace of inscription:
BONO
EVENTO
and in the right fild:
GEN[IO]
LOC[I]
From the inscription we can understand it was dedicated to goddess Fortuna,
god Bonus Eventus and genii of the place where it was erected. Goddess Fortuna
was a roman goddess especially worshiped by soldiers. In the Greek mythology her
counterpart is goddess Tyche. God Bonus Eventus was a Roman god of positive
outcome and happiness whose Greek counterpart was demon Agathodaemonos,
bearer of success, popularly worshiped by soldiers. Genii were mythological
creatures often worshiped along other gods, but sometimes worshiped alone. They
were considered to be patrons of people, places, cities, provinces, colonies, nations,
military units and even emperors and some gods themselves.
Based on the features of this monument we can assume it was probably a
base for statues of gods Fortuna, Bonus Eventus and genii. This is the unique find
that testifies the worship of god Bonus Eventus together with Fortuna in the Roman
Dardania region. According to the research, the monument can be dated in the AD
2nd-3rd century probably as a dedication of a soldier from one of the roman military
units that were stationed in Dardania, respectively in the region of today’s Peja.
Key words: cults, Dardania, Roman mythology, Goddess Fortuna, God
Bonus Eventus, genius loci
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Shpresa SIQECA, Prizren

SHTËPIA E MUSË SHEHZADES NË PRIZREN NË
KONTEKSTIN MUZEOLOGJIK
KDU 728.(496.51-21)

Abstrakt
Shtëpia e Musë Shehzades është një ndër shtëpitë më të vjetra dhe më të
bukura të Prizrenit dhe ndodhet në Lagjen e Sarajit. Shtëpia është në formë të
drejtkëndëshit. Ajo është dykatëshe dhe në formë asimetrike. Themelet janë prej
gurësh, ndërsa muret prej konstrukti të drurit, të mbushur me qerpiç. Streha është e
gjerë, ndërsa çatia ka konstrukt druri. Ajo ka qenë e mbuluar me tjegulla të lugëta, të
cilat sot janë zëvendësuar me tjegulla të reja. Në katin përdhes janë qoshku me
hajatin, paradhoma, dhomat, shkallët për katin e sipërm dhe nyja sanitare. Kati i
sipërm del mbi volumin e katit përdhes dhe përfundon me një kornizë druri të
zbukuruar me gdhendje të cekët. Në këtë kat janë paradhoma, dhomat, çardaku,
qoshku dhe nyja sanitare. Në shtëpi janë ruajtur disa elemente autentike të enterierit:
tavanet, oxhaqet, portat, dollapët etj.
Shtëpia e Musë Shehzades është objekt i një rëndësie të veçantë në fushën e
arkitekturës folklorike të qytetit. Rëndësia e saj qëndron në faktorët historikokulturor, shoqëror, shpirtëror, religjioz, arkitektonik, artistik, muzeologjik etj. Ajo ka
qenë në shkatërrim e sipër, prandaj në vitet 2012-2013 u bë konservimi dhe
restaurimi i saj. Shtëpia do të revalorizohet në Muze Etnologjik të qytetit.
Fjalët çelës: Prizreni, Shehzade, arkitektura, shtëpi, çardak, tavan, dollap,
muze, trashëgimi, revalorizim.

1. HYRJE
Punimi “Shtëpia e Musë Shehzades në Prizren” u hartua në bazë
të kumtimit gojor të shejh Hysein Shehzades, i biri i Musë Shehzades
në vitin 1975. Në vitin 2008 u bënë vrojtimet direkte në terren dhe
fotografitë për hartimin e të dhënave për Databazën e Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe të Sporteve të Kosovës. Pos tyre është
shfrytëzuar edhe literaturë shkencore.
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Musë Shehzade /1870-1945/ është i biri i Sheh Hysenit, pjesëtar
i rendit të dervishëve Saadi. Ai ishte veprimtar i Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit, dega në Prizren. Mbajti disa mbledhje të rëndësishme të
LSHP – së në Kompleksin e teqesë së tij në Lagjen e Marashit. Musë
Shehzade është veprimtar i shquar i çështjes kombëtare shqiptare.
“Heroi i kombit Musa Shehzade është bashkënënshkrues i
Memorandumit të Junikut, udhëheqës i forcave shqiptare në çlirimin e
Shkupit më 1912, kryetar i Lidhjes së Dytë Shqiptare të Prizrenit dhe
prefekt i parë shqiptar i Prizrenit.1 Musë Shehzade dhe i biri i tij shejh
Hyseini kanë ndihmuar shkollën dhe arsimin shqip dhe posaçërisht
nxënësit dhe studentët e familjeve të varfra.2
2. HISTORIKU I SHKURTËR I SHTËPISË DHE
TRANSFORMIMET







Shtëpinë e ndërtoi Musë Shehzade në fund të shekullit
XIX.3
Shtëpia u trashëgua nga i birit shejh Hysein Shehzade /1912
-1989/.
Në vitin 1989 shtëpia kaloi në pronësi të re dhe u shit.
Rreth vitit 1990 në oborrin e shtëpisë u ndërtua shtëpia e re,
e cila e dëmtoi rëndë pamjen e shtëpisë.
Në vitin 2009 shtëpia kaloi në pronësi të Kuvendit Komunal
të Prizrenit.
Në vitet 2012-2013 shtëpia u restaurua dhe u konservua me
qëllim të revalorizimit në Muze Etnologjik të Prizrenit.
3. RËNDËSIA MONUMENTALE E SHTËPISË

Shtëpia e Musë Shehzades është një objekt i një rëndësie të
veçantë në fushën e arkitekturës folklorike të qytetit. Rëndësia e saj
qëndron në disa faktorë: historiko-kulturor, shoqëror-shpirtëror apo
religjioz- arkitektonik dhe artistik, muzeologjik etj.
1

2

3

Drita shkëlqyese hyjnore dhe kombëtare nëpër shekuj e Teqesë së Madhe
Autoqefale Ballkanike /Monografi/, /2009/, Gjakovë - Prizren.
Rexhepagiqi, Jashar /1999/: Dervishët, rendet dhe teqetë në Kosovë, në Sanxhak
e në rajonet e tjera përreth në të kaluarën dhe sot, Dukagjini, Pejë, f. 182.
Kumtim gojor i shejh Hysein Shehzades /i biri i Musë Shehzades/ më 1975,
Prizren.
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1. Faktori historiko-kulturor: Shtëpia i takon një veprimtari të
shquar të historisë kombëtare dhe të arsimit shqiptare të periudhës së
fundit të shekullit XIX deri në mesin e shekullit XX.
2. Faktori shoqëror-shpirtëror dhe religjioz: Shtëpia i takon
përfaqësuesve të devotshëm të tarikatit Saadi.
3. Faktori arkitektonik dhe artistik: Është një prej shtëpive me
trajtim më të arrirë të arkitekturës folklorike qytetare të shekullit XIX.
Veçohen fasada me kompozim atraktiv të dritareve, çardakëve dhe të
qoshkut si dhe enterieri i dhomave, me theks të veçantë i dhomës së
miqve: tavanet, dollapët, oxhakët, musandrat etj.
4. Faktori muzeologjik: Shtëpia do të funksionojë si Muze
Etnologjik i Prizrenit.
4. SHTËPIA E MUSË SHEHZADES









4

5

6

Klasa: Monument;
Lloji i monumentit: Shtëpi;
Periudha kohore: e Perandorisë Osmane;
Kategoria: Profane;
Pronar: Kuvendi Komunal i Prizrenit;
Statusi: Shtëpia e Musë Shehzades është shpallur monument
kulture dhe është vënë nën mbrojtjen e ligjit nga ana e Entit
Krahinor për Mbrojtjen e Përmendoreve Kulturore të
Prishtinës.4
Vendndodhja: Shtëpia e Musë Shehzades ndodhet në
Lagjen e Sarajit,5 në afërsi të dy shtëpive të Sarajit të vjetër
- shtëpisë së familjeve Grazhdo dhe Bilurdagu dhe shtëpisë
tjetër të Sarajit.6

Në Listën e trashëgimisë kulturore për mbrojtje të përkohshme të aprovuar nga
Ministria për Kulturë, Rini dhe Sporte të Kosovës më 1 tetor 2012, shtëpia është e
regjistruar me numrin 394. Në Listë figurojnë të dhënat: Ndërtesë banimi në rr. “Gani
Çavdarbasha”, nr. 17 - shtëpia e Shehzades, shek. XIX, Prizren; Numri i vendimit:
615/55; Nr. unik në databazë: 000559; Në Listën e objekteve të evidentuara në Prizren
dhe rrethinë nga ana e Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore të Prizrenit
figurojnë të dhënat shtesë: Nr. i listës poseduese 4383 dhe nr. i njësisë kadastrale 2208
/Kuvendi Komunal, Prizren/ si dhe nr. i inventarizimit 10402-55.
Siqeca Shpresë /2011/: Arkitektura folklorike e rajonit të Prizrenit në shekujt XVIIIXIX, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, f. 30.
Sot adresa e shtëpisë është: Rr. “Bujar Godeni”, nr. 19.
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Tipologjia dhe stili i ndërtimit: Shtëpia e Musë Shehzades i
përket arkitekturës folklorike të pjesës rrafshinore të qytetit.
5. PËRSHKRIMI
Shtëpia e Musë Shehzades është një ndër shtëpitë më të vjetra dhe
më të bukura të Prizrenit.7 Ajo është dykatëshe, në formë të
drejtkëndëshit dhe në formë asimetrike. Themelet janë prej gurësh,
ndërsa muret prej konstrukti të drurit të mbushur me qerpiçë. Streha
është e gjerë, ndërsa çatia ka konstrukt druri. Shtëpia ka qenë e mbuluar
me tjegulla të lugëta, të cilat sot janë zëvendësuar me tjegulla të reja.
Në katin përdhes janë qoshku me hajatin, paradhoma, dhomat
(një dhomë e madhe me banjë dhe dy të vogla), shkallët për katin e
sipërm dhe nyja sanitare.
Kati i sipërm del mbi volumin e katit përdhes dhe përfundon me
një kornizë druri të zbukuruar me gdhendje të cekët. Në këtë kat janë
paradhoma, dhomat /një dhomë e madhe me banjë dhe tri dhoma të
vogla/, çardaku, qoshku dhe nyja sanitare.
Shtëpia e Musë Shehzades është e kthyer kah oborri. Hyrja në
shtëpi bëhet me anë të derës së jashtme, e cila në fillim ka qenë prej
druri, ndërsa sot është zëvendësuar me derë të madhe dykrahëshe prej
hekuri. Muri rrethues i shtëpisë është i lartë. Muret kanë kamare dhe
gypa akustikë që e ndalin zhurmën.
Në oborr ndodhet një çezmë e re, kanali i ujit dhe nyja sanitare.
Në oborr është ndërtuar shtëpia e re e cila e ka dëmtuar seriozisht
pamjen dhe madhështinë e shtëpisë.
Shtëpia është e ngjyrosur me ngjyrë të verdhë. Dyert dhe dritaret
e shtëpisë janë të punuara prej drurit. Dyert e dhomave të katit të
sipërm janë përafërsisht të njëjta. Ato janë të thjeshta, pos derës në
dhomën e miqve e cila është e përpunuar. Dritaret janë të rrethuara me
parmakë druri. Dritaret e katit përdhes dallohen nga ato të katit të
sipërm.8 Dritaret e katit të sipërm kanë nga një shtesë dekorative në
formë të trekëndëshit, brenda të cilave paraqitet motivi i diellit në
7

8

Siqeca, Shpresë /2002/: Arkitektura folklorike dhe enterieri i shtëpive prizrenase
në periudhën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në Perlat e etnisë shqiptare në
Prizren, Gjeçovi, Dukagjini, Pejë, f. 015.
Siqeca, Shpresë /2011/: Arkitektura folklorike e Prizrenit dhe e Malishevës,
Prizren, 2011, f. 8.
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formë të yllit me gjashtë cepa. Këto motive kanë në zanafillë kultin e
diellit i cili “përveçse si element zbukurimi, shfaqet edhe si simbol i
jetës dhe i shëndetit, si hyjni e mbarësisë.9“ Shtyllat e fasadës janë të
punuara prej druri dhe kanë nëntrarëza të gdhendura.
Në enterier janë bërë pak ndryshime. Objektet e enterierit ndodhen
në paradhomat e dy kateve, dhoma, çardaqe dhe qoshqe. Dhomat kanë
tavane, dollapë të vegjël të futur në mur, dollapë të mëdhenj të futur në
mur për vendosjen e shtrojave të gjumit, blloqe raftesh për vendosjen e
enëve, stufa, oxhakë, shtylla, rafte dhe musandra.
Në përgjithësi, shtëpia është e ruajtur në gjendje origjinale, por
nga neglizhenca dhe mosfunksionimi si shtëpi banimi ka bërë që të
jetë në shkatërrim e sipër.
Mjedisi është i mbingarkuar me shtëpi të reja banimi, kryesisht
dykatëshe, të ndërtuara në shekujt XX-XXI. Ato nuk i përshtaten
ambientit dhe e dëmtojnë rëndë pamjen e shtëpisë.

Foto 1 dhe 2: Shtëpia e Musë Shehzades

5.1. Kati përdhes
1.1 - Qoshku është i ngritur mbi volumin e hajatit dhe hyrja në
të realizohet me anë të dy shkallëve. Ai mbahet me shtylla të punuara

9

MUKA, Ali /1994/: Formulimi arkitektonik dhe ornamentika e banesës
fshatare shqiptare, në: Kultura popullore 1-2, Akademia e Shkencave e
RPSSH, Tiranë, f. 141.
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prej druri dhe nëntrarëza të gdhendura. Në dy anë rrethohet me
parmakë të shkurtër druri.
Qoshku ka një dollap të vogël të futur në mur për vendosjen e
enëve dhe të rrobave. Dollapi ka dy flegra dhe rrethohet me një
kornizë druri. Ka kamare në pjesën e poshtme dhe pak zbukurime në
drugdhendje në pjesën e sipërme. Mbi dollap është rafti i cili e qarkon
edhe dritaren e dhomës përbri. Tavani është i punuar prej druri. Zemra
/mesi/ rrethohet me një kornizë druri në formë të tetëkëndëshit. Është
e punuar me teknikën e drugdhendjes së thellë. Motivet janë florale
/lule gjashtëfletëshe dhe gjethe të stilizuara/.
1.2 - Hajati është i hapur dhe i futur në kat. Hyrja nga hajati për
në shtëpi bëhet me anë të një dere të punuar prej druri. Dera është e
madhe dhe dykrahëshe. Në pjesën e sipërme dhe në anën e djathtë të
saj ka nga një dritare të rrethuar me parmakë druri.
1.3 - Paradhoma ka formën e shumëkëndëshit. Ajo e ka
oxhakun dhe dy blloqe raftesh të futur në mur, të cilët ndodhen në të
dy anët e oxhakut. Në paradhomë janë shkallët prej druri, që qojnë në
katin e sipërm, të cilat mbyllen natën me qepen. Tavani është i shtruar
me dërrasa.
1.4 - Dhoma nr.1 ndodhet në anën e majtë të shtëpisë. Ajo është
e madhe. Dhoma ka 4 dritare të rrethuara me korniza druri: 1 bllok
prej 3 dritaresh në njërin mur dhe një dritare në murin tjetër.
Në pjesën fundore të dhomës ndodhen një dollap, stufa dhe
përbri saj banja. Dollapi është i punuar prej druri. Ai është i vogël dhe
i futur në mur. Dallon nga dy dollapë të tjerë të vegjël që ndodhen në
pjesën qendrore të dhomës. Është njëflegërshe dhe ka kamare në
pjesën e poshtme. Shërben për vendosjen e enëve dhe të rrobave. Mbi
të ndodhet musandra. Stufa ka pllaka prej qeramike të smaltuar. Dyert
e dhomës dhe të banjës janë të punuara prej druri. Ato janë të thjeshta.
Tavani është i thjeshtë dhe i punuar prej druri. Ndarja nga pjesa
qendrore e dhomës realizohet me shtylla druri.
Në pjesën qendrore të dhomës ndodhen dy dollapë të punuar
prej druri dhe të futur në mur. Ata janë të vendosur përballë njëritjetrit. Kanë dy flegra dhe rrethohen me nga një kornizë druri. Kanë
kamare në pjesën e sipërme dhe pak drugdhendje. Në murin e djathtë
ndodhet dollapi i murit për vendosjen e shtrojave “jyklyku” dhe mbi ta
rafti. Në murin e majtë, pranë dollapit, ndodhet një kamare e vogël.
Tavani është punuar prej druri. Sfondi rrethohet me listella në trajtë
paralele, ndërsa zemra me një kornizë druri në trajtë të tetëkëndëshit.
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1.5 - Dhoma nr. 2 ndodhet në anën e majtë të shtëpisë, përbri
dhomës nr. 1. Ajo është e vogël. Nuk ka të ruajtura elemente të
enterierit autentik.
1.6 - Dhoma nr. 3 ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë. Ajo
është e vogël. Dera është e punuar prej drurit. Ajo ka një trokitëse dhe
një rezë metali të thjeshtë. Dhoma ka një dritare me shikim kah
çardaku, e cila është e rrethuar me parmakë druri dhe një kamare të
futur në mur. Në dhomë është oxhaku i cili sot është tërësisht i
shkatërruar. Rreth tij janë blloqe raftesh prej druri të futura në mur, të
cilët shërbejnë për vendosjen e enëve. Tavani është i shtruar me
dërrasa. Pranë dhomës ndodhet nyja sanitare.

Foto 3 dhe 4: Hajati dhe qoshku i katit përdhes

5.2. Kati i sipërm
2.1 - Paradhoma ka oxhakun në mes dhe dy blloqe raftesh për
vendosjen e enëve në të dy anët e tij. Oxhaku ka pak dekorime në
reliev me motive florale dhe dy motive të diellit në trajtë spiraloide.
Tavani është i shtruar me dërrasa.
2.2 - Dhoma e miqve nr. 1 ndodhet në anën e majtë të shtëpisë.
Ajo është e madhe dhe e rregulluar më mirë se të gjitha ambientet e
tjera të shtëpisë. Në pjesën fundore të dhomës ndodhet një dollap,
stufa dhe banja. Dollapi është i punuar prej druri. Ai është i vogël dhe
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i futur në mur. Është njëflegërsh dhe ka kamare në pjesën e poshtme.
Shërben për vendosjen e enëve dhe të rrobave. Stufa ka pllaka prej
qeramike të smaltuar me ngjyrë të gjelbër të mbyllët. Banja është e
përbashkët me dhomën përbri. Mbi oxhak dhe banjë është musandra
për vendosjen e enëve. Pjesa fundore e dhomës e ka tavanin e thjeshtë
të punuar prej druri, i cili është më i ulët se tavani i pjesës qendrore të
dhomës. Sfondi i tavanit është i renditur me listella në formë
katrorësh. Ndarja nga pjesa qendrore e dhomës realizohet me shtylla
druri dhe parmakë të shkurtër druri. Shtyllat janë të daltuara me
gdhendje të cekët dhe të thellë, me motive të pasura florale.
Dera e dhomës, “jyklyku” dhe muri anësor i banjës janë të
punuara më mirë se dyert dhe dollapët e hapësirave të tjera të shtëpisë.
Sfondet e tyre janë të veshura me dërrasa të vendosura horizontalisht
dhe vertikalisht, që formojnë fusha në trajtë katrori e katërkëndëshi
me madhësi të ndryshme. Dera dhe dollapi përforcohen me dy,
respektivisht tre rende gozhdësh hekuri.
Në ballin e dhomës është oxhaku dekorativ i cili dallon nga
oxhaqet e dhomave të tjera. Ai ka plastikë të pasur ornamentale të
punuar në reliev të thellë, me motive të mëdha florale dhe dy motive
të diellit në trajtë spiraloide, të punuar në bazament. Pranë oxhakut
është një dritare si dhe dollapi i madh i futur në mur “jyklyk-u” për
vendosjen e shtrojave të gjumit. Dhoma kishte mimber për falje.
Tavani i dhomës është i punuar me drugdhendje. Sfondi i qendrës
gdhendet në tërë sipërfaqen me motivin e luleve të vogla. Zemra
rrethohet me një kornizë druri të gdhendur në reliev, me motivet e
shkëputura të gjetheve të stilizuara, të renditura në trajtë spiraloide në
drejtim të qendrës. Tavani ka katër cepa me rozeta në formë të
trekëndëshit të punuara me gdhendje në reliev, me motive florale.
2.3 - Dhoma nr. 2 ndodhet në anën e majtë të shtëpisë, përbri
dhomës së miqve. Është dhomë e vogël me tri dritare të mbuluara me
parmakë druri. Pranë derës, në murin e djathtë, ndodhen dy dollapë të
vegjël të futur në mur, të cilët dallohen nga njëri-tjetri. Mbi ta ndodhet
rafti. Tavani është i punuar prej druri. Sfondi rrethohet me listella
druri në trajtë paralele. Dhoma lidhet me banjën e cila është e
përbashkët me banjën e dhomës së miqve.
2.4 - Dhoma nr. 3 ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë. Është
dhomë e vogël me dy dritare të rrethuara me parmakë druri. Në ballë të
dhomës është oxhaku i cili është i ngjashëm me oxhakun e paradhomës.
Oxhaku ka pak dekorime në reliev me motive florale. Në bazament ka
tre motive të diellit në trajtë spiraloide. Pranë oxhakut është një dollap i
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vogël i punuar prej druri dhe i futur në mur. Pranë derës, në murin e
majtë është dollapi i futur në mur për vendosjen e shtrojave të gjumit
“jyklyku”. Mbi dollapë ndodhen raftet. Tavani është i punuar prej druri.
Sfondi rrethohet me listella druri në trajtë paralele.
2.5 - Dhoma nr. 4 ndodhet në anën e djathtë të shtëpisë, përbri
dhomës nr. 3. Ka një dritare të rrethuar me parmakë druri.
2.6 - Çardaku dhe qoshku ndodhen mbi hajat të katit përdhes.
Çardaku ka dy dritare dhe rrethohet me parmakë të shkurtër druri. Ka
dy tavane të vogla dhe të thjeshta të punuara prej druri. Sfondi i
qendrës zbukurohet me listella në trajtë rombesh dhe katrorësh.
Çardaku vazhdon me qoshkun i cili është i ngritur mbi nivelin e
çardakut. Hyrja në të bëhet me anë të dy shkallëve. Qoshku del jashtë
volumit të fasadës, mbahet me shtylla dhe nëntrarëza të gdhendura në
dru dhe rrethohet me listella të shkurtra druri në trajtë rombesh të
vogla. Pjesa fundore e tij është e shtruar me dërrasa. Tavani i qoshkut
është i punuar prej druri.

Foto 5 dhe 6: Oxhaku dhe tavani në dhomën e miqve të katit të sipërm

6. REVALORIZIMI I SHTËPISË SË SHEHZADES NË MUZE
ETNOLOGJIK TË PRIZRENIT
Shtëpia e Musë ShehZades u konservua dhe u restaurua me
qëllim të revalorizimit në Muze Etnologjik të Prizrenit. Për këtë
qëllim u shfrytëzuan I. Kati përdhes; II. Kati i sipërm; III. Oborri.
Konservimi dhe restaurimi u realizua sipas Projektit për
konservim /restaurim/ të trashëgimisë kulturore, të financuar nga
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Ambasada e SHBA-së. Gjithashtu në financim kontribuoi Kuvendi
Komunal i Prizrenit - Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim
Hapësinor. Projektin e kreu Organizata “International Relief and
Development” /IRD/ e cila punoi në vitet 2012-2013. Nga ana e
Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sporte të Kosovës dhe Kuvendit
Komunal të Prizrenit u miratua vendimi për revalorizimin e shtëpisë
në Muze Etnologjik të Prizrenit.
Plani i revalorizimit të hapësirave të katit përdhes:












Revalorizimi i paradhomës - Tematika: Trashëgimia
etnokulturore jomateriale dhe Këndi informativ /shitja e
biletave dhe e suvenireve/.
Revalorizimi i dhomës nr. 1 - Tematika: Enterieri i shtëpive
prizrenase dhe trashëgimia etnokulturore jomateriale.
Revalorizimi i dhomës nr. 2 - Funksioni: Zyra e personelit
ndihmës dhe sigurimi i muzeut.
Revalorizimi i dhomës nr. 3 - Funksioni: Kuzhinë me pije
tradicionale.
Plani i revalorizimit të hapësirave të katit të sipërm:
Revalorizimi i paradhomës - Tematika: Objektet e vatrës
dhe veshjet kombëtare.
Revalorizimi i dhomës nr. 1 - Tematika: Trashëgimia
etnokulturore materiale dhe dhoma e miqve.
Revalorizimi i dhomës nr. 2 - Tematika: Folklori muzikor
dhe dokumentacioni audiovizual.
Revalorizimi i dhomës nr. 3 - Tematika: Dhoma e zjarrit.
Revalorizimi i dhomës nr. 4 - Funksioni: Dhoma e
administratës dhe biblioteka.
Revalorizimi i çardakut dhe qoshkut - Tematika: Artizanati
shtëpiak.

Oborri i shtëpisë do të shërbejë si ambient ekspozues ku do të
vendosen pano me tablo të fotografive dhe do të zhvillohen aktivitete
edukative, arsimore, kulturore dhe rekreative.
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7. PLANI I VEPRIMIT PËR THEMELIMIN E MUZEUT
ETNOLOGJIK TË PRIZRENIT
Plani i veprimit për themelimin e Muzeut Etnologjik të Prizrenit
do të fokusohet në këto aktivitete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arsyeja për intervenim;
Vizioni;
Misioni /Qëllimi/;
Objektivat;
Koleksionet muzeale;
Ekspozitat;
Komunikimi me publikun:
7.1. Grupet e synuara;
7.2. Edukimi, sensibilizimi dhe ngritja e kapaciteteve të
shoqërisë civile për vlerat e etnokulturës;
7.3. Programi edukativ me nxënës dhe studentë:
a. Vizita me ciceronë e nxënësve dhe e studentëve;
b. Punëtori, ligjërata tematike dhe kreative për fëmijë dhe
të rritur;
c. Aktivitetet stimuluese për fëmijë;
ç. Audio-video prezantimet;
8. Programe të posaçme në kërkime shkencore:
8.1. Puna hulumtuese dhe shkencore;
8.2. Organizimi i trajnimeve për studentë të etnologjisë dhe
për master;
8.3. Organizimi i konferencave, kongreseve, seminareve,
sesioneve;
9. Programe të posaçme për grupet e interesuara;
10. Programe joformale të përcjelljes së dijeve;
11. Projektet;
12. Publikimet;
13. Promovimi;
14. Bashkëpunimi dhe rrjetëzimi i muzeut;
15. Menaxhimi i muzeut dhe i resurseve njerëzore:
15.1. Stafi i përhershëm:
a. etnolog dhe menaxher;
b. Roje – 4 persona;
15.2. Stafi i përkohshëm;

140

Studime shoqërore 3

16. Menaxhimi i orarit të punës dhe të hyrave në muze;
17. Mjetet teknike dhe teknologjike;
18. Qëndrueshmëria e projektit;
Hapja e Muzeut Etnografik të Prizrenit do të sjellë këto rezultate:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Mbledhja, ruajtja dhe promovimi i etnokulturës së Komunës
së Prizrenit;
Sensibilizimi i shoqërisë civile për vlerat e trashëgimisë
etnokulturore dhe integrimi i tyre në aktivitetet muzeale;
Promovimi i Muzeut si vend për aktivitete specifike
kulturore–edukative, që u mundëson qytetarëve të
prezantojnë kreativitetin e tyre në fushën e etnokulturës;
Krijimi i të ardhurave për personat që merren me zeje dhe
artizanate në shuarje e sipër;
Ngritja e kualitetit të jetës kulturore, shkencore, artistike
dhe turistike;
Ngritja e kapaciteteve njohëse mbi muzeologjinë te shoqëria
civile /sidomos tek nxënësit dhe studentët/;
Zhvillimi i mëtejmë i muzeologjisë së Kosovës.
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Shpresa SIQECA, Prizren

THE HOUSE OF SHEHZADE, PRIZREN
Summary
The house of Muse Shehzade is one of the oldest and more beautiful houses
in Prizren, located at Saraj square. The house is in the shape of a rectangle. It is twostorey in asymmetrical shape. The foundations are of stone and walls of wood
construct filled with adobe. The roof is wide and in wooden construct, covered with
clay tiles, which today are replaced with new tiles. On the ground floor there are the
“qoshk” with the porch, salon, rooms, stairs to the upper floor and sanitary. Upper
floor has wider volum than ground floor and ends with a wooden frame decorated
with carving. On the upper floor there are salon, rooms, garet /galley/, and sanitary.
At home there are some authentic elements of the interior: ceilings, fireplaces, doors,
cupboards etc..
The house of Muse Shehzade is of a special importance in the field of city
folk architecture. It has historical, cultural social, spiritual, religious, architectural,
artistic and museologic importance. It has been decaying, so in the years of 20122013 its conservation and restoration was finished. The house will be the City
Ethnological Museum.
Keywords: Prizren, Shehzade, architecture, house, garret, ceiling, cupboard,
museum, heritage.
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Fehmi REXHEPI, Prishtinë

PUSHTIMI I KOSOVËS NGA SERBIA
DHE MALI I ZI MË 1912
KDU 94(496.51:497.11) “1912”

Abstrakt
Në punim bëhet fjalë për rrethanat shoqërore-politike në Kosovë në prag të
Luftës së Parë Ballkanike. Përgatitjet e shteteve ballkanike për luftë kundër
Perandorisë Osmane, krijimi i Aleancës Ballkanike dhe sulmet e ushtrive të Serbisë
dhe Malit të Zi kundër Kosovës. Gjithashtu flitet për qëndrimin e Fuqive të Mëdha
ndaj konfliktit ndërmjet Perandorisë Osmane dhe aleatëve ballkanikë. Luftimet
kryesore dhe thyerja e ushtrisë osmane, pushtimi i Kosovës dhe qëndresa e
vullnetarëve shqiptarë si dhe krimet serbo-malazeze ndaj popullsisë civile dhe në
fund jepen të dhëna për pasojat e pushtimit serbo-malazez për shqiptarët dhe
Kosovën më 1912.
Fjalë çelës: Kosova, Serbia, Mali i Zi, Aleanca Ballkanike, Perandoria
Osmane, Fuqitë e Mëdha, pushtimi, krimet, konvertimi etj.

KOSOVA NË PRAG TË LUFTËS SË PARË BALLKANIKE
Trojet shqiptare në përgjithësi dhe Kosova në veçanti në
gjysmën e dytë të shekullit XIX dhe në dekadën e parë të shekullit XX
po bënin përpjekje maksimale për t’u çliruar njëherë e përgjithmonë
nga robëria pesëshekullore osmane. Po në këtë kohë qenia shqiptare
rrezikohej seriozisht nga apetitet pushtuese të shteteve fqinje, të cilat
përgatiteshin për luftë vendimtare për të larguar pushtetin osman nga
Ballkani dhe kështu krijonin parakushtet për t’i ndarë trojet shqiptare
si pre lufte ndërmjet vete.
Në kushte shumë të ndërlikuara kryengritjet shqiptare, sidomos
ato të vitit 1912, si dhe lufta italo-osmane e vitit 1911 i dhanë goditje të
reja Perandorisë Osmane. Një gjë e tillë i rriti shpresat e popujve të
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shtypur të Ballkanit për t’u çliruar nga zgjedha osmane në njërën anë,
por në anën tjetër, për të realizuar apetitet e tyre pushtuese edhe shtetet
ballkanike (Serbia, Bullgaria, Greqia dhe Mali i Zi) shpejtuan përgatitjet
të lidhnin aleancë politikë dhe ushtarake me qëllim që problemet e
Ballkanit t’i zgjidhnin në përputhje me interesat e tyre. Kështu, në
themel të Aleancës Ballkanike u vu Marrëveshja serbo-bullgare e lidhur
nën ndikimin e Rusisë Cariste më 13 maj të vitit 1912. Kjo marrëveshje
pati edhe një “shtojcë” sekrete e cila përcaktonte edhe mënyrën e
ndarjes midis tyre të territoreve shqiptare dhe maqedonase. Sipas kësaj
Marrëveshje Serbisë iu njoh e drejta mbi tokat shqiptare në veri dhe në
perëndim të maleve të Sharrit, që përfshinte pjesën me të madhe të
Vilajetit të Kosovës dhe atë të Shkodrës.1
Bullgaria do të merrte territorin në lindje të Maleve Rodope dhe
lumit Struma. Territori që mbetej midis Sharrit, Rodopeve, detit Egje
dhe liqenit të Ohrit do të ndahej më vonë midis tyre. Këtu
përfshiheshin sidomos trevat shqiptare, ku bënin pjesë qytetet:
Kumanovë, Shkup, Tetovë, Gostivar, Dibër, Kërçovë e Strugë.
Më vonë Aleanca Ballkanike u plotësua me traktatet që u lidhën
me Greqinë dhe Malin e Zi. Në Marrëveshjen greko-bullgare të majit
të vitit 1912, që u pasua me një Konventë ushtarake në shtator të vitit
1912, nuk behej fjalë për ndarje të territoreve për shkak të
mosharmonizimit të interesave sidomos lidhur më territorin e
Maqedonisë, derisa Greqia kishte shpallur haptazi planin për të
pushtuar Shqipërinë e jugut që e quante “Vorio-Epir”.2
Marrëveshjet midis Bullgarisë e Serbisë me Malin e Zi, që u
lidhën në fund të shtatorit e në fillim të tetorit të vitit 1912, Malit të Zi
iu njohtë e drejta të mbante territoret që do t’i pushtonte në luftën
kundër Perandorisë Osmane, duke nënkuptuar këtu Shkodrën dhe viset
e tjera në Veri. Kështu, marrëveshjet që u lidhën në mes aleatëve
ballkanikë territoret shqiptare (Shqipëria dhe Kosova) u trajtuan si pjesë
e trashëgimisë osmane, që duhej të ndaheshin midis tyre si pre lufte.
Një nga çështje kryesore të bisedimeve dhe të marrëveshjeve
dypalëshe të këtyre shteteve ishte ajo e ndarjes së zotërimeve osmane
në Ballkan ndërmjet tyre. Kosova në veçanti dhe trojet shqiptare në
përgjithësi shikoheshin jo si një subjekt aleatë i mundshëm, por vetëm
si një objekt copëtimi. Shteti serb synonte t’ia merrte pjesën më të
madhe të Shqipërisë së Veriut, duke përfshirë këtu edhe tërë Kosovën.
1
2
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Greqia kërkonte Shqipërinë jugore, kurse Mali i Zi kishte synim
Shkodrën me krahinat përreth.3
Në kuadër të bisedimeve dhe marrëveshjeve për të ndarë sferat e
interesit vështirësi më të mëdha paraqiste ndarja e Maqedonisë, ngase
Serbia, Bullgaria dhe Greqia nuk i njihnin veçoritë etnike të popullit
maqedonas dhe secila dëshironte të gllabëronte sa më shumë territore
të saj.
Pasi u morën vesh ndërmjet vete dhe pas përgatitjeve të shumta
si në rrafshin politik ashtu edhe në atë ushtarak, shtetet anëtare të
Aleancës Ballkanike në tetor 1912 i shpallën luftë Perandorisë
Osmane. Kështu filloi Lufta e Parë Ballkanike, e cila u drejtua jo
vetëm kundër sundimit osmane në Ballkan që përbente një detyrë të
shtruar për zgjidhje, por që në fillim ajo u përdor edhe për të realizuar
apetitet grabitqare të shteteve ballkanike në kurriz të trojeve shqiptare.
Prandaj me të drejtë konkludohet se kjo luftë u shndërrua në një luftë
pushtuese kundër Shqipërisë dhe Maqedonisë. Kjo vërtetohet edhe
nga veprimet ushtarake të tyre. Brenda një kohë të shkurtër, ushtritë e
Aleancës Ballkanike i thyen forcat ushtarake të Perandorisë Osmane
në të gjitha frontet, për të vazhduar më pas me të gjitha forcat thellë në
tokat shqiptare. Për një kohë shumë të shkurtër forcat serbe pushtuan
Kosovën dhe iu drejtuan Shqipërisë së Veriut dhe asaj të Mesme.
Forcat malazeze gjithashtu pushtuan viset veriore dhe rrethuan
Shkodrën, kurse ushtria greke rrethoi Janinën dhe pushtoi Sazanin,
Himarën dhe disa fshatra përreth. Depërtimi dhe pushtimi i territoreve
shqiptare nga ushtritë e Aleancës Ballkanike u shoqërua me veprim
më të egra ndaj popullsisë shqiptare.
Fuqitë e Mëdha në fillim ishin kundër këtij konflikti të
armatosur, i cili mund të çonte në prishjen e status quos në Ballkan
dhe në shpërthimin e një konflikti botëror, për të cilën ishin ende të
papërgatitura. Mirëpo kur filloi lufta dhe përparimi i forcave
ballkanike qe i shpejtë, Fuqitë e Mëdha u gjendën përpara një akti të
kryer dhe kështu ato tani filluan të angazhoheshin seriozisht për
formën dhe mënyrën e rregullimit të gjendjes pas përfundimit të
luftës.4
Me fillimin e Luftës Ballkanike, për shqiptarët u krijua një
gjendje e re politike tepër e rëndë dhe e rrezikshme. Duke qenë nën
sundimin osman, trojet shqiptare u sulmuan nga pushtuesit e rinj
3
4
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ballkanik, të cilët synonin t’i copëtonin plotësisht ato ndërmjet tyre.
Në këto kushte, shqiptarët dhe sidomos Kosova, kjo vatër e qëndresës
antiosmane u gjend në mes kordhës e çekanit. Para patriotëve dhe
popullit shqiptar dilnin dy detyra të ngutshme: çfarë qëndrimi duhet
mbajtur ndaj konfliktit ballkanik dhe ç’duhet bërë për të shpëtuar
Shqipërinë nga rreziqet që i kanoseshin? Rrethet patriotike shqiptare
brenda dhe jashtë vendit, në përgjithësi, u shprehën kundër
pjesëmarrjes në këtë luftë, sepse interesat e të dy palëve ndërluftuese
binin në kundërshtim me interesat dhe me të ardhmen e kombit
shqiptar. Në të njëjtën kohë u morën një varg masash për të mbrojtur
vendin nga pushtuesit ballkanikë dhe për të marrë vetë në dorë fatin e
Shqipërisë. Masat mbrojtëse u sollën nga organizimet humanitare e
politike deri te organizimi i kuvendeve kombëtare me qëllim të
mbrojtjes e deri të organizimet luftarake e ushtarake për të mbrojtur
qenien kombëtare edhe me armë.
Kështu, shqiptarët si në tërë Shqipërinë, ashtu edhe në Kosovë,
për shkak të shpartallimit të shpejtë të forcave osmane u detyruan që
ta vazhdojnë luftë e armatosur kundër aleatëve ballkanikë edhe pse në
parim kishin deklaruar paanësinë në këtë konflikt.
PËRGATITJET E SHTETEVE BALLKANIKE PËR LUFTË
Në situatën e krijuar si Perandoria Osmane, në një anë, ashtu
edhe aleatët ballkanikë në anën tjetër, filluan përgatitjet ushtarake për
t’u përballë në fushën e betejës. Kështu, më 23 shtator 1912
Perandoria Osmane urdhëroi mobilizimin e dhjetë divizioneve
evropiane si kundërpërgjigje vendeve ballkanike që kishin lidhur
aleancë ushtarake dhe po përgatiteshin ta sulmonin atë.5
Vetëm disa ditë më pas pasoi kundërpërgjigja e Aleatëve
Ballkanikë të cilët më 29 shtator i dërguan Perandorisë Osmane notë
ultimative me kërkesë që të kryejë reformat, të zbatojnë autonomitë, të
zgjedhin kuvendet lokale, të lejojnë lirinë e mësimit, të vendosë
policinë vendorë etj.
Më 30 shtator 1912 mbreti i Serbisë Petri I nënshkroi urdhrin
për mobilizim të brezit 1, 2 dhe 3 të ushtrisë popullore dhe të brezit të
fundit. Kështu, dita e parë e mobilizimit u shpall 3 tetori, ku nën
5

Borislav Ratkoviq, Oslobodjenje Kosovo i Metohije, 1912, TETRA GM,
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flamurin e luftës u rreshtuan 355.000 veta. Edhe mbreti Nikolla i
Malit të Zi më 1 tetor 1912 shpalli mobilizimin e ushtrisë, duke
mobilizuar 35.000 ushtarë.
Në këtë vazhdë të përgatitjeve për luftë, edhe Sulltan Mehmet
Reshati V i ftoi të gjithë myslimanët nga 15 deri 70 vjet të rreshtohen
nën flamurin e luftës “në mbrojte të fesë së Pejgamberit.” Kështu
pasoi edhe kundërpërgjigja e Serbisë, ku komandantët e ushtrisë kryen
rreshtimin e trupave nën parullën shoviniste “Kosovo-Osveta”
(Hakmarrja e Kosovës- F. R.).
Pas përgatitjeve të përgjithshme forcat e ushtrisë serbe më 7
tetor të vitit 1912 fillojnë të grumbullohen dhe të koncentrohen në
frontin e jugut. Kështu Armata e Tretë Serbe, në kuadër të grupit
operativ të Toplicës dhe të Medvegjës, u pozicionua frontalisht në
kufijtë e Kosovës.
Më 8 tetor 1912 Mali i Zi i shpalli luftë Perandorisë Osmane dhe
kështu filloi Lufta e Parë Ballkanike. Pas shpalljes së luftës nga ana e
Malit të Zi, edhe aleatja e saj Serbia vazhdoi përgatitjet ushtarake me
shpejtësi rrufeje për t’u përballur me forcat e Perandorisë Osmane. Në
këtë vazhdë, më 13 tetor, kryeshefi i Gjeneralshtabit Kryesor, gjeneral
Ratomir Putnik, e urdhëroi komandantin e Armatës së Tretë, gjeneral
Bozhidar Jankoviqin që: “Sa më parë të merret dhe të sigurohet
Prishtina dhe më pas me trupat elite, pa vonesë të veprohet në drejtim të
Shkupit në bashkëpunim me Armatën e Parë të trashëgimtarit të fronit
Aleksandër me qëllim të asgjësimit të armatës turke të Vardarit”.6
Në periudhën prej 16-18 tetor u zhvilluan luftime dhe aksione të
pandërprera katërditore të Armatës së Tretë në tërë vijën kufitare të
frontit, që filluan me sulmin natën të Aradhes çetnike të Llapit, nën
komandën e kapiteni Voja Tankosiq në pozicionet ushtarake osmane
te Merdari. Në këto luftime të pashpallura pati humbje në të dyja anët.
Në kuadër të përgatitjeve për luftë kundër Perandorisë Osmane
mbreti Petri I, si komandant i forcave të armatosura të Serbisë, më 17
tetor me shtabin e tij u zhvendos në Nish për ta marrë udhëheqjen e
luftës. Të njëjtën ditë në mbledhjen e kabinetit të luftës u miratua
njëzëri vendimi për shpalljen e luftës kundër Perandorisë Osmane.7
Kështu, në kushte e rrethana shumë të ndërlikuara për shqiptarët e
Kosovës, shtetet e Aleancës Ballanike i shpallën luftë dhe filluan sulmet
në të gjitha drejtimet e kufirit duke rrezikua jo vetëm pushtetin osman
6
7
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në këto troje, por edhe ekzistencën e popullit shqiptar, trojet e të cilit po
rrezikoheshin seriozisht nga apetitet shoviniste të shteteve fqinje. Që në
aksionet e para luftarake aleatët filluan të dalin triumfues, ngase ushtria
osmane ishte e dërmuar pos të tjerash edhe nga kryengritjet e
vazhdueshme të shqiptarëve të cilat për vite të tëra nuk po pushonin.
DEPËRTIMI I FORCAVE SERBO-MALAZEZE NË
TERRITORIN E KOSOVËS
Me 20 tetor 1912, forcat e Armatës së Tretë Serbe kaluan kufirin
dhe përmes Medvegjës - Prepollcit dhe drejtimeve të tjera ia mësynë
Kosovës në drejtim të Podujevës, të cilën e pushtuan dhe ia mësynë
Prishtinës.8
Depërtimit të Armatës së Tretë Serbe me tri divizione e gjysmë,
që udhëhiqej nga gjenerali Bozhidar Jankoviq, në drejtim të
Prepollcit-Merdares-Medvegjës iu kundërvu ushtria osmane në
përbërjen e së cilës kishte edhe shumë redifë të mobilizuar shqiptarë.
Depërtimit të ushtrisë serbe iu kundërvunë fuqishëm edhe malësorët e
kësaj ane të organizuar në parimin vullnetar.
Mirëpo mungesa e organizimit paraprak, fuqia numerike e vogël
dhe armatimi i dobët e bënë të veten. Koncentrimi i ushtrisë osmane
në vijën e frontit dhe të kufirit nuk ishte i suksesshëm, ngase
shqiptarët të cilët u ftuan në radhët e ushtrisë osmane të
mobilizoheshin si redifë refuzonin thirrjet, sepse në rend të parë, siç
dihet, ata vetë ishin në luftë kundër qeverisë osmane për autonomi.9
Përkundër kësaj qëndrese, ushtria serbe për një kohë të shkurtër
depërtoi deri në Prishtinë pa hasur në ndonjë rezistencë të organizuar.
Në fakt lufta ishte humbur më herët dhe tjetërkund, kështu do të
shkruajë në kujtimet e veta kapiteni osman Ahmed Hamdi për Luftën
Ballkanike dhe shqiptarët më 1912.10
Shkakun e disfatës së ushtrisë osmane që në përpjekjet e para
gjatë vijës së kufirit me forcat serbe duhet kërkuar në mungesën e një
strategjie mbrojtëse në një anë, por edhe më faktin së krerët udhëheqës
8
9
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shqiptarë të papërvojë në politikë, sipas të gjitha gjasave nuk kishin
qenë sa duhet vigjilentë në vlerësimin e rrezikut që ju vinte nga Serbia
dhe nga shtetet tjera ballkanike.
Me të hyrë në Podujevë, komandanti i Armatës së Tretë Serbe,
gjenerali Bozhidar Jankoviq, për t’i përfituar shqiptarët për interesat e
veta dhe për të depërtuar sa me lehtë e më me sukses lëshoi një
proklamatë në gjuhën shqipe me alfabet cirilik me titull: “T’TON
FISAVE N’SHQIPNI OR VLLAZNI”, me anën e së cilës u
përkujtohej shqiptarëve sundimi pesëshekullor osman, ku pos tjerash
thuhej: “Po vim zullumin me ju hek”, se pushteti serb do të nderojë
trimërinë e shqiptarëve që kishin treguar në luftërat kundër pushtetit
osman, moralin, fenë etj. “Na po vim të ju, or vllazni, tu ju pru
selametin e drejtën...Besn e Zotit po u lom peng, qi kemi me lon n’ares
(harresë – F.R.) tona të këqija, çka jon kon deri tash, edhe skemi me
lon me u ba ndryshe, por gjithekujna do ti boet feja fe, r’zi raz (morali
– F.R.) edhe kurr kush kerkujna zullum mos me bo”. Ishte kjo pjesa
demagogjike e proklamatës ku gjenerali Bozhidar Jankoviq mundohej
të fitonte simpatinë dhe t’i bindte shqiptarët për të pranuar pushtetin
serb. Mirëpo kjo proklamatë kishte edhe pjesën kërcënuese, ku
gjenerali serb theksonte se nëse shqiptarët do të bënin rezistencë,
atëherë: “Pushk-n kemi me qit n’qato, qi qet n neve, edhe na lasht
Zoti, shkrum kemi me e bo qat shpi, e katundin, qi na kthen
pushken”.11 Proklamata ishte e nënshkruar nga “Komandari i ushtris
t’srpit Bozhidar Janku”. Megjithatë, shumë shpejt u vërtetua se
premtimet e dhëna në proklamatë kishin qenë fraza boshe dhe
demagogji. Kjo u vërtetua shpejt, ngase ushtria serbe nuk vrau vetëm
ata shqiptarë që iu kundërvunë, nuk dogji vetëm fshatrat që i bënë
rezistencë, por pushkatoi masivisht shqiptarë të pafajshëm dhe dogji
fshatra e lagje të tëra. Të gjitha këto konfirmohen nga bashkëkohësit,
por edhe nga shtypi i kohës, si ai shqiptar ashtu edhe ai ndërkombëtar.
Edhe shtypi socialist serb, sidomos gazeta “Radniçke Novine”,
sikurse edhe disa personalitete politike serbe i dënuan masakrat,
dhunën e terrorin që ushtronte ushtria e pushteti serb, kurse në mesin e
tyre u dalluan sidomos Dimtrije Tucoviqi, Svetozar Markoviqi e Kosta
Novakoviqi. Përparimi i ushtrisë serbe në drejtim të Prishtinës dhe të
qyteteve tjera shqiptare u shoqërua me shkatërrimin e shumë fshatrave
shqiptare nëpër të cilat kaloi. Gazeta “New York Times”, për krimet
11
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serbe më 1912 në mes tjerash shkruan: “Afër Prishtinës, 5.000
shqiptarë gjetën vdekjen nga serbët jo në luftë të ndershme, por me
anë të vrasjeve të pajustifikuara... Për të kryer këto krime ushtarët e
përfshirë nga çmenduria shpikën metoda të reja mizorie për të
kënaqur epshin e tyre për gjak. Në shumë fshatra të gjitha shtëpive iu
vu zjarri dhe kur banorët fatzinj përpiqeshin t’u shpëtonin flakëve, ata
qëlloheshin si të ishin minj. Burrat pushkatoheshin në sytë e grave dhe
të fëmijëve dhe pas kësaj gratë detyroheshin të shikonin sesi ua
copëtonin fëmijët me bajoneta.”12
Pas shpalljes së luftës dhe pas depërtimit të forcave serbe brenda
kufijve të shtetit osman më 19 tetor, Komanda Supreme e Serbisë
urdhëroi komandantin e Armatës së Tretë Serbe që më trupat e saj më
20 tetor 1912, në orën 7 të fillojë depërtimin nga rajoni i Prepallcit dhe
Medvegjës në drejtim të Prishtinës, për ta pushtuar, por për shkak të
rraskapitjes e humbjeve si dhe për shkak të qëndresë së formacioneve
vullnetare në luftimet në zonën kufitare u vonua për një ditë.13
Me 20 tetor 1912 Divizioni i Shumadisë e pushtoi Podujevën,
duke konfiskuar edhe një plaçkë të madhe lufte. Ndërsa të nesërmen
më 21 tetor, divizionet e Armatës së Tretë Serbe, me urdhrin e
gjeneralit Jankoviq, me sulm nga veriu dhe shtrirjen nga lindja i thyen
forcat osmane në rajonin e Prishtinës, duke iu ofruar qytetit 15 deri 20
kilometra. Më 22 tetor Divizioni I i Shumadisë dhe Brigada I e
Moravës e thyen qëndresën e mbrojtjes së Prishtinës.
Njësitë e shpartalluara osmane, që plotësoheshin kryesisht me
vullnetarë shqiptarë, u tërhoqën në drejtim të Ferizajt. Sipas burimeve
serbe, në këto luftime humbjet në të dyja anët ishin të mëdha. Edhe në
luftimet kufitare të Merdarit 15-19 tetor 1912, që kishin filluara para
shpalljes së luftës e që zhvilloheshin ndërmjet njësiteve të Armatës së
Tretë Serbe dhe Aradhes Osmane të Prishtinës, humbjet serbe kapnin
1352 ushtarë e oficerë, prej tyre 272 të vdekur, ndërsa humbjet e
forcave osmane ishin dukshëm me të mëdha - 1200 të vdekur dhe
2500 të plagosur.14
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Cituar sipas Ilir Ikonomit, Pavarësia, udhëtim i paharruar i Ismail Qemalit,
Tiranë 2012, f.56.
Borislav Ratkoviq, Oslobodjenje Kosovo i Metohije…, f. 320.
B. Peroviq etj…., Prvi Ballkanski rat 1912-1913, I, Beograd 1959, f. 466; Vojna
enciklopedija, f. 401.
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Në luftimet prej kufirit e deri te pushtimi i Prishtinës, sipas të
dhënave të forcave serbe nga froni janë nxjerrë 1507 ushtarë dhe
oficerë: të vrarë 302, të plagosur 1146, të humbur 59.15
THYERJA E USHTRISË OSMANE, PUSHTIMI I KOSOVËS
DHE QËNDRESA E SHQIPTARËVE
Forcat ushtarake osmane para se të arrinte ushtria serbe në
Prishtinë e kishin lëshuar qytetin dhe ishin tërhequr në drejtim të
Ferizajt, Kaçanikut e Shkupit. Pjesa më e madhe e ushtrisë u tërhoq
me tren, kurse njësitë me të vogla të përbërë prej redifëve tërhiqeshin
në këmbë dhe pjesa më e madhe e tyre dezertonin rrugës sapo i
afroheshin vendlindjes. Pas ndërhyrjeve të para të ushtrisë serbe në
kufi dhe pas depërtimit të saj drejt Prishtinës një pjesë e popullsisë
përreth kufirit filloi të tërhiqej në drejtim të Prishtinës me shpresë se
do t’u shpëtonin pasojave të luftës. Të ikurit u vendosën në shtëpitë e
braktisura të popullsisë së qytetit e cila ishte tërhequr me tren në
drejtim të Shkupit bashkë me ushtrinë osmane.
Popullsinë e mbetur në Prishtinë, më 23 tetor 1912 ushtria serbe
filloi ta grumbullonte nëpër kampet e improvizuara. Pas një kohe një
pjesë të meshkujve të tubuar u dërguan në Nish për fatin e të cilëve më
tej nuk dihej.16
Krahas depërtimit të Armatës së Tretë Serbe në drejtim të
Prishtinës dhe Shkupit, edhe Armata e Katërt Serbe, e cila sulmon në
drejtimin e vijës së frontit Rashkë-Pazari i Ri-Mitrovicë-Pejë-Gjakovë,
më 19 tetor 1912 filloi operacionet e luftës kundër ushtrisë osmane.
Qëndresa e ushtrisë osmane, e ndihmuar edhe nga vullnetarët
shqiptarë të fshatrave përreth, fillimisht i shkaktoi dëme të mëdha
forcave serbe. Sipas burimeve serbe, njësitet përcjellëse të ushtrisë
serbe gjatë ditës së parë të luftës më 19 tetor, ndërmjet orës 14:00 e
15:00, filluan të tërhiqeshin në panik drejt Rashkës.17 Megjithatë, pas
sulmeve të vazhdueshme të ushtrisë serbe më 22 tetor 1912, forcat
mbrojtëse osmane të Pazarit të Ri u tërhoqën një pjesë përmes maleve
të Rogoznës për në Mitrovicë, kurse të tjerët nëpër lumin e Jashanicës,
15
16
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Borislav Ratkoviq, Oslobodjenje Kosovo i Metohije…, f. 321.
Dr. Borislav Ratković, Prvi balkanski rat, 1912-1913, II, Beograd 1957, f.481;
Limon Rushiti, Rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë 1912-1918, Prishtinë
1986, f. 22-23.
Dr. Borislav Ratković, Prvi balkanski rat…, f. 835.
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në drejtim të Pejës. Kjo tërheqje e ushtrisë osmane pas së cilës, siç
thuhet edhe vullnetarët shqiptarë u kthyen në shtëpitë e tyre, u
mundësoi serbëve që pa asnjë rezistencë, më 23 tetor 1912 ta
pushtonin Pazarin e Ri.18 Prej këndej një pjese e ushtrisë serbe
(Brigada e Javorit) u nis në drejtim të Sanxhakut, ku depërtoi e
papenguar, ndërkaq pjesa tjetër e grupuar në të ashtuquajturën Aradhe
e Mitrovicës, më 27 tetor 1912 pa ndonjë mund të madh e pushtoi
Mitrovicën. Ndërkohë në Mitrovicë kishte hyrë një Aradhe e
Divizionit “Drina” nga drejtimi i Prishtinës.19
Pa dyshim njëra ndër betejat më të mëdha e më të rrepta që u
zhvillua ndërmjet armatës serbe dhe ushtrisë osmane ishte Beteja e
Kumanovës (24-25 tetor 1912). Në këtë betejë forcën kryesore
mbrojtëse e përbënin vullnetarët shqiptarë të cilët u rezistonin sulmeve
të artilerisë së rëndë serbe. Beteja e Kumanovës u zhvillua në një front
të gjerë nga Nagoriçi, Tabanoci e deri në Sefer të Karadakut. Ndonëse
kishin përballë epërsinë e madhe në njerëz e në teknikë ushtarake,
shqiptarët luftuan heroikisht dy ditë radhazi kundër ushtrisë serbe. Në
disa raste luftimet u zhvilluan nga afër, trup me trup e me armë të
ftohta. Me gjithë heroizmin e vullnetarëve shqiptarë, ushtria serbe e
theu frontin shqiptar vetëm më ndihmën e artilerisë së rëndë.
Forcat e Armatës së Katërt të ushtrisë serbe nga Mitrovica, më
30 tetor 1912 vazhduan marshimin në drejtimin Klinë - Rakosh dhe
më 3 nëntor 1912 hynë në Pejë, të cilën tri ditë me parë e kishte
pushtuar ushtria malazeze. Prej aty forcat e bashkuara serbo-malazeze
marshuan nëpër fshatrat e Rrafshit të Dukagjinit dhe më 5 nëntor 1912
e pushtuan Gjakovën.20
Ndërkohë, Divizioni “Shumadija” i Armatës së Tretë të
Mbretërisë Serbe kishte arritur të marshonte përmes Grykës së
Carralevës në drejtim të Prizrenit. Komandanti i Garnizonit osman të
qytetit të Prizrenit Xhavit Pasha, sikundër edhe kolegu i tij në
Mitrovicë Baftijar Pasha u tërhoq nga qyteti pa i provuar forcat me
pushtuesit serbë. Ky akt çoi pashmangshëm në pushtimin e qytetit të
Prizrenit, në të cilin në fillim të muajit nëntor u vendos Shtabi Kryesor
i Armatës së Tretë Serbe.21
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Po aty, f.849-854.
Stojan Stojanović, Srpsko-turski rat 1912, Beograd 1928, f. 116.
Dr. Borislav Ratković, Prvi balkanski rat..., f. 856.
Gjeneral Vladan J. Belić, Ratovi srpskog naroda u XIX veku (1788-1918),
Beograd 1937, f. 112.
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Divizioni “Shumadija”, që u pagëzua në “Shumadijsko-Albanski
odred”morën pjesë në pushtimin e Gjakovës, do të marrë përsipër
depërtimin në drejtim të detit në vijën Prizren – Kukës - Qafë
Kumbull dhe përmes Mirditës të dilnin në Lezhë. Forcat e Divizionit
“Drina”, të cilin serbët në përputhje me destinacionin e tij e emërtuan
“Drinsko-Albanski odred”, nëpërmjet rrjedhës së Drinit të Zi nga Puka
do të depërtonin paralelisht në Lezhë. Të dy divizionet një efektiv me
15.719 ushtarë e oficerë kishin detyrë të pushtonin Lezhën e
Shëngjinin e më pas Durrësin.22
Pas pushtimit të Podujevës, Prishtinës, Vushtrrisë, Mitrovicës e
Lipjanit, për të realizuar marshimet e mëtejmë pushtuese serbët kryen
grupimin e ushtrisë në vijën Rufc – Muzeqinë - Dramjak-Zaskok,
ndërsa kolona tjetër marshoi në drejtimin Graçanicë – Dobratin –
Gadime - Sazli, ku vetëm në këtë fshat (Sazli) serbët vranë 72
shqiptarë, kurse në tërësi në këtë zonë u vranë dhe u pushkatuan mbi
4.000 veta gjatë qëndresës që nga malet e Zhegovcit deri të ato të
Jezercit.23 Masakra të mëdha njësitet e Armatës së Tretë Serbe kryen
sidomos në rajonin e Moravës së Epërme dhe në atë të Karadakut,
duke vrarë e masakruar me qindra fshatarë të pafajshëm.
Depërtimi i ushtrisë serbe prej Prishtinës në drejtim të Ferizajt
dhe të Shkupit filloi më 24 tetor 1912. Njësitet e ushtrisë serbe, duke
depërtuar në drejtimin e Ferizajt dhe të Kaçanikut ushtruan terror të
paparë mbi popullsinë civile shqiptare. Në çdo aksion sporadik ose të
organizuar të shqiptarëve për të mbrojtur qoftë edhe pragun e shtëpisë,
ata i përgjigjeshin më djegien e fshatrave dhe me vrasje masive.24
Siç dihet, në natën ndërmjet 23 e 24 tetor 1912, komanda e
ushtrisë serbe e stacionuar në Prishtinë, urdhëroi Divizionin
“Shumadija”, të thirrjes së parë dhe Brigadën e Moravës të thirrjes së
parë që të niseshin në drejtimin Prishtinë – Gjilan – Lladovë Kumanovë. Brigada e Moravës kishte për detyrë që më 24 tetor ta
pushtojë Gjilanin, kurse Divizioni “Shumadija” ta përcjellë atë në një
largësi 2-3 km. Sipas urdhrit të komandantit të Brigadës së Moravës,
eskadroni i kavalerisë serbe arriti në Gjilan dhe e pushtoi atë më 24
tetor 1912 rreth orës 15:00. Pjesa tjetër e ushtrisë arriti kah ora 19:00,
kurse pjesa kryesore e ushtrisë serbe natën e kaloi në mes Koretishtës
22
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Thoma Murrzaku, Politika ballkanike e Rusisë dhe çështja shqiptare, Tiranë
1999, f.144.
Po aty; Gazeta “Koha ditore”, Prishtinë 24 tetor 2012, f. 13.
Mr. Tefik Raka, Kaçaniku..., f. 28.
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së Gjilanit, ndërsa sigurimet u shpërndanë ndërmjet lumit të Livoçit
dhe atij të Përlepnicës.25
Më 24 tetor 1912 në Ferizaj hyri një eskadron i pararojës së
ushtrisë serbe, të cilin popullsia e qytetit dhe përfaqësuesit e pushtetit
e pritën me flamuj të bardhë nëpër shtëpia në shenjë dorëzimi. Pasi
hynë në qytet njësitë e Divizionit II të Moravës i shtinë në dorë
objektet kryesore të qytetit,të cilat i dorëzuan vetëpërfaqësuesit osman
të pushtetit lokal.26 Mirëpo kur në qytetin e Ferizajt arrin kalorësia e
Armatës së Tretë situata ndryshoi. Në afërsi të fshatit Varosh pararoja
e ushtrisë serbe hasi në zjarr të fort pushke dhe u detyrua të tërhiqej
mbrapa në Ferizaj. Në të njëjtën kohë u sulmua edhe posta e qytetit,
stacioni hekurudhor dhe ndërtesa e komunës. Zjarri ishte aq i fortë sa
që dy eskadronë serbë mezi u tërhoqën në drejtim të kazermave, ku
ishte pjesa kryesore e ushtrisë, duke lënë dy togje të rrethuara në qytet
deri të nesërmen kur u arriti në ndihme Divizioni II i Moravës.27
Forcat shqiptare sulmuan eskadronin pararoje serbe të stacionuar
në Ferizaj te Kodra e Kukës. Eskadroni bashkë më një tog mitraljerësh
qëndroi deri kah ora 16:00, por kur në befasi forcat shqiptare sulmuan
nga krahu tjetër, ushtria serbe u detyrua në panik e me humbje të
tërhiqej.28
Sulmeve të forcave vullnetare shqiptare iu kundërvu edhe
Armata e Tretë serbe, e cila e befasuar nga sulmi i furishëm i
shqiptarëve u detyrua të tërhiqej deri në fshatin Kosinë. Në këto
luftime të zhvilluara në rrethinën e Ferizajt njësitet serbe patën humbje
të konsiderueshme. Vetëm kalorësia serbe në këto luftime humbi 32
ushtarë, 2 oficerë, 19 kuaj dhe 2 mitraloza.29
Ekzistojnë mendime të ndara lidhur me forcat që iu bënë
rezistencë të fortë njësiteve të Armatës së Tretë Serbe në Ferizaj. Disa
autorë mendojnë se këto ishin forca të ushtrisë osmane të Prizrenit dhe
Gorës. Disa mendojnë se ishin forca osmano-shqiptare, ndërsa me të
drejtë disa të tjerë konstatojnë se këto në të vërtetë ishin forca
shqiptare që vullnetarisht organizoheshin në njësite luftarake e që iu
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Prvi balkanski tat I, Istorijski institut JNA, Beograd 1959, f.805-809; Srbija i
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kishin përgjigjur kushtrimit të parisë së vendit, duke formuar vijën e
fronit Ferizaj-Sojevë-Tërstenik.
Në këtë vazhdë, më 25 tetor 1912 rreth 15.000 forca
kryengritëse kryesisht shqiptare nga pozicionet rreth Ferizajt
organizojnë rezistencë kundër forcave serbe, por pas gjashtë orësh
luftimesh pjesa ma e madhe e tyre u thyen dhe u detyruan të
shpërndahen.30
Pas pushtimit të Ferizajt dhe të Kaçanikut, forcat e Armatës së
Tretë Serbe në fund të muajit tetor depërtuan dhe pushtuan edhe
Shkupin, kryeqytetin e Vilajetit të Kosovës.
Edhe forcat ushtarake të Mbretërisë së Malit të Zi në dy javët e
para të luftës arritën të përmbushin planin e tyre të luftës. Grupimi
lindor i forcave malazeze kishte arritur të depërtonte me sukses drejt
Sanxhakut dhe nëpërmjet masivit malor të Plavës kishte arritur më 30
tetor 1912, pa hasur në ndonjë rezistencë të fortë ushtarake osmane, të
pushtonte Pejën.31 Nga Peja ushtria malazeze, në bashkërendim me
forcat ushtarake serbe, më 5 nëntor 1912 pushtuan Gjakovën.32
Kështu, në këtë periudhë forcat ushtarake malazeze të
komanduara nga Janko Vukotiqi në Malin e Moknës shpartalluan
Divizionin osman të Gjakovës, duke depërtuar dhe pushtuar kështu
pjesën me të madhe të Rrafshit të Dukagjinit.
Luftimet e ashpra të cilat u zhvilluan në fund të tetorit dhe në
fillim të nëntorit 1912 ndërmjet forcave osmane dhe atyre vullnetare
shqiptare, në një anë, si dhe të ushtrive serbo-malazeze, në anën tjetër,
patën për pasojë pushtimin e Kosovës dhe të qyteteve kryesore të saj.
Kështu, Podujeva u pushtua më 20 tetor, Prishtina më 22 tetor,
Vushtrria dhe Mitrovica më 23 tetor, Lipjani, Gjilani e Kumanova më
24 tetor, Ferizaj më 25 tetor, Presheva dhe Shkupi më 26 tetor,
Kaçaniku më 27 tetor, Prizreni më 30 tetor, Peja më 3o tetor nga
malazezët dhe më 3 nëntor nga serbet dhe Gjakova më 5 nëntor.
Pushtimi serbo-malazez i Kosovës më 1912 paraqet një kthesë
vendimtare jo vetëm në historinë e Kosovës dhe të shqiptarëve në
veçanti, por edhe të rajonit në përgjithësi. Ky pushtim gjithashtu
paraqet kthesë vendimtare edhe në raportet ndërmjet shqiptarëve dhe
serbëve, gjegjësisht në raportet ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë
pasojat e të cilave raporte janë prezente edhe sot.
30
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Një nga argumentet kryesore të fitores së shpejtë të Armatës së
Tretë dhe të Katërt të Serbisë, si dhe të fitores së ushtrisë malazeze,
ndaj forcave osmane duhet kërkuar edhe në faktin se ato kishin bërë
përgatitje shumë të mëdha dhe numerikisht kishin shumë më shumë
ushtarë sesa njësitë e çorganizuara osmane, por edhe në faktin se
shumë shqiptarë nuk ishin të gatshëm të luftonin ose nuk i ishin
përgjigjur thirrjes se autoriteteve osmane për rekrutim. Ndryshe ishte
puna me serbët e malazezët. Kur Serbia e Mali i Zi i shpallën luftë
Perandorisë Osmane, përpos ushtrisë së rregullt, mijëra vullnetarë të
rinj serbë e malazezë nxituan të hynin në ushtri, sepse sipas tyre tani
ishte rasti të hakmerreshin për humbjet e tyre në Betejën e Kosovës të
vitit 1389, së cilës ideologët e tyre i kishin dhënë ngjyrat e një përralle
mitike shekull pas shekulli. Kjo ideologji nacionaliste ishte e theksuar
sidomos te serbët. Prandaj edhe vrulli dhe ashpërsia serbe e malazeze
kundër shqiptarëve dhe trojeve të tyre frymëzoheshin nga kjo ëndërr e
turbullt që të rinjve ua kishin përcjellë të parët brez pas brezi.
Edhe pse u pushtua, Kosova dhe shqiptarët kurrë nuk u dorëzuan
dhe as nuk u pajtuan me pushtimin. Ata e vazhduan qëndresën në
forma dhe mënyra të ndryshme duke mos i lënë të qetë për asnjë çast
forcat e pushtetit okupues serbo-malazez.
Pushtimi i Kosovës nga ushtria serbe e malazeze më 1912 ishte
me pasoja të pariparueshme për popullin tonë. Dëmet ishin të mëdha
në të gjitha fushat, si ato ekonomike ku përfshihen plaçkitjet dhe
shkatërrimet e pronave, ashtu edhe djegiet e fshatrave dhe lagjeve të
tëra të qyteteve. Vrasjet dhe masakrat ndaj popullsisë civile ishin të
papara. Shpronësimi dhe shpërngulja si qëllim i realizmit të spastrimit
etnik gjithashtu ishin të papara. Një formë tjetër shumë e rëndë e
presionit, të cilin historia moderne nuk e njohu deri në këtë kohë,
padyshim ishte konvertimi i fesë me dhunë duke i detyruar shqiptarët
e fesë katolike dhe ata të fesë myslimane të konvertoheshin në fenë
ortodokse. Gjithashtu me pasoja të pariparueshme ishte edhe serbizimi
dhe sllavizmi i emërtimit të vendbanimeve në Kosovë, si p.sh.: Hani i
Elezit në Gjeneral Jankoviq; Ferizaj në Uroshevac; Miradi në
Dobrevë; Hamidi në Milloshevë; Ujmir në Dobro Voda, etj.
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PUSHTIMI I KOSOVËS NGA SERBIA DHE MALI I ZI MË 1912
Rezyme
Lufta italo-osmane e vitit 1911 dhe sidomos kryengritjet shqiptare të vitit
1910-1912 rritën shpresat e shqiptarëve për t’u çliruar nga zgjedha osmane në njërën
anë, por në anën tjetër shtetet ballkanike (Serbia, Mali i Zi, Bullgaria dhe Greqia)
shpejtuan përgatitjet dhe lidhën aleancë politike dhe ushtarake me qëllim që
problemet e Ballkanit t’i zgjidhnin në përputhje me interesat e tyre. Me krijimin e
Aleancës Ballkanike shqiptarët u gjendën në mes kordhës dhe çekanit. Si aleatët
ballkanikë, ashtu edhe perandoria Osmane filluan përgatitjet për luftë. Në rrethanat e
krijuara Fuqitë e Mëdha ishin për ruajtjen e status quos në Ballkan, mirëpo me
sukseset e aleatëve në front ato u gjendën para aktit të kryer dhe kështu filluan të
angazhohen për mënyrën e rregullimit të gjendjes pas përfundimit të luftës. Pas
shpalljes së mobilizimit të të dy blloqeve, më 8 tetor 1912 Mali i Zi e më 16 tetor
Serbia sulmuan forcat kufitare osmane dhe depërtuan thellë brenda territorit të
Kosovës. Edhe pse forcat osmane u ndihmuan edhe nga vullnetarët shqiptarë, ato
nuk mundën ta ndalin depërtimin e Armatës së Tretë serbe në Kosovë. Ushtritë
serbo-malazeze, përkundër humbjeve që patën, pushtuan Kosovën gjatë tetorit dhe
nëntorit të vitit 1912.
Luftimet e ashpra të cilat u zhvilluan në fund të tetorit dhe në fillim të
nëntorit 1912 ndërmjet forcave osmane dhe atyre vullnetare shqiptare në një anë, si
dhe të ushtrive serbo-malazeze në anën tjetër, patën për pasojë pushtimin e Kosovës
dhe të qyteteve kryesore të saj. Kështu, Podujeva u pushtua më 20 tetor, Prishtina
më 22 tetor, Vushtrria dhe Mitrovica më 23 tetor, Lipjani, Gjilani e Kumanova më
24 tetor, Ferizaji më 25 tetor, Presheva dhe Shkupi më 26 tetor, Kaçaniku më 27
tetor, Prizreni më 30 tetor, Peja më 30 tetor nga malazezët dhe më 3 nëntor nga
serbët dhe Gjakova më 5 nëntor.
Pushtimi i Kosovës nga Serbia e Mali i Zi më 1912 ishte me pasoja të
pariparueshme për popullin tonë. Dëmet ishin të mëdha në të gjitha fushat si ato
ekonomike ku përfshihen plaçkitjet dhe shkatërrimet e pronave, ashtu edhe djegiet e
fshatrave dhe lagjeve të tëra të qyteteve. Vrasjet dhe masakrat ndaj popullsisë civile
ishin të papara. Shpronësimi dhe shpërngulja si qëllim i realizimit të spastrimit etnik
gjithashtu ishin të papara. Një formë tjetër shumë e rëndë e presionit, të cilin historia
moderne nuk e njohu deri në atë kohë, padyshim ishte konvertimi i fesë me dhunë,
duke i detyruar shqiptarët e fesë katolike dhe ata të fesë myslimane të
konvertoheshin në fenë ortodokse. Gjithashtu me pasoja të pariparueshme ishte edhe
serbizimi dhe sllavizimi i emërtimeve të vendbanimeve në Kosovë, si p.sh.: Hani i
Elezit në Gjeneral Jankoviq, Ferizaj në Uroshevac, Miradia në Dobrevë, Hamidia në
Milloshevë, Ujmiri në Dobra Voda, etj.

Frashër DEMAJ, Prishtinë

PORTI I SHËNGJINIT SIPAS DOKUMENTEVE
DIPLOMATIKE TË BRITANISË SË MADHE
(1912-1913)
KDU 94 (496.526) “1912/1913”
327(4/9)
Abstrakt
Çështja shqiptare në përgjithësi dhe territoret që do të përfshiheshin brenda
kufijve të shtetit shqiptar ishin bërë pjesë e përditshme e korrespondencave
diplomatike dhe e qëndrimeve të qeverive, sidomos atyre të Fuqive të Mëdha. Sipas
dokumenteve diplomatike të Britanisë së Madhe, dalja e Serbisë në detin Adriatik e
posaçërisht porti i Shëngjinit kishin ndarë diplomacinë ndërkombëtare në dysh.
Kërkesa e Serbisë për 50 kilometra vijë bregdetare kishte nxitur reagimin e ashpër të
Austrisë dhe Italisë. Diplomacia britanike dhe ajo e Fuqive të Mëdha ishin
dakorduar në parim për një dalje tregtare të Serbisë në ndonjë skele të Adriatikut.
Serbia pretendonte që përmes një dalje të përkohshme të vinte dorë mbi Shëngjinin
dhe territoret tjera shqiptare. Në ndërkohë qeveria serbe pranonte të tërhiqej nga
kërkesa për Shëngjinin dhe vijën bregdetare 50 kilometërshe, por duhej kompensuar
pretendimet serbe dikund tjetër.
Fjalët çelës: Shëngjini, diplomacia britanike, Fuqitë e Mëdha, Serbia, Lufta e
Parë Ballkanike, Konferenca e Ambasadorëve në Londër.

Lufta e Parë ballkanike dhe nisja e punimeve të Konferencës së
Ambasadorëve në Londër ishin ngjarjet më të fokusuara të
diplomacisë së Fuqive të Mëdha në fund të vitit 1912. Në kuadrin e
zhvillimeve të përgjithshme politike-ushtarake dhe diplomatike në
Ballkan, shtetet e vogla ballkanike ishin shumë aktive në kërkim të
interesave të tyre politike e strategjike. Diplomacia invazive e vendeve
ballkanike mbështetej edhe nga forcat ushtarake në terren të cilat
kishin për synim të vënin diplomacinë ndërkombëtare para fakteve të
kryera me qëllim të lehtësimit të rrugës së tyre drejt qëllimit final,
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pushtimit të “trashëgimisë osmane”, kryesisht territoreve të banuara
me shqiptarë.
Në këto rrethana, grupi që përbënte Fuqitë e Mëdha: Britania e
Madhe, Gjermania, Rusia, Franca, Austro-Hungaria dhe Italia, për të
frenuar përhapjen e luftës dhe për të vendosur një riorganizim
politiko-strategjik e ushtarak, organizuan një konferencë të paqes në
nivel ambasadorësh në Londër më 17 dhjetor 19121. Ministri i Punëve
të Jashtme të Rusisë Sazanov kishte propozuar që konferenca të
mbahej në Paris, por insistimi dhe kundërshtimi i austriakëve dhe
gjermanëve ishte përcaktues që të zgjidhej “Londra neutrale”.2 Në
konferencë merrnin pjesë këta ambasadorë: Mensdorf i AustroHungarisë, Lihnovski i Gjermanisë, Imperial i Italisë, Kambon i
Francës dhe Benkendorf i Rusisë. Nikoqiri përfaqësohej nga ministri i
Punëve të Jashtme Eduard Grey, i cili u zgjodh kryetar i Konferencës.
Që në fillim të punimeve të konferencës u shfaqën dallime të mëdha
konceptuale dhe të përfaqësimit të interesave jo vetëm të
“gjashtëshes” së madhe, por edhe të aleatëve të tyre të vegjël,
kryesisht monarkive ballkanike.
Secili në mënyrën e vet, nga këndvështrimi doktrinar politik e
diplomatik përfaqësonte interesat kombëtare e shtetërore pa marrë
parasysh të drejtat dhe interesat e të tjerëve. Në këtë vazhdimësi në
fund të dhjetorit 1912 dhe në fillim të janarit të vitit vijues qeveritë e
shteteve aleate të Ballkanit i paraqitën Konferencës pikëpamjet e tyre
mbi ndryshimet territoriale që duhej të bëheshin në Gadishullin
Ballkanik pas luftës. Bërja publike e pretendimeve të shteteve
ballkanike forconte idenë se Lufta Ballkanike ishte një koalicion
tendencioz dhe me pretendime pushtuese sidomos për faktin se
shqiptarët nuk u pranuan si partnerë të barabartë, madje as që u
përfillën si faktor e as si çështje e pazgjidhur që kërkonte trajtimin e
duhur diplomatik. Në kushtet në të cilat u mblodh konferenca
problemet që shqyrtoi, mënyrat e trajtimit dhe metodat që u përdorën,
qëllimet e shteteve të veçanta dhe të grupeve të shteteve të lidhura me
aleanca ushtarake me njëri-tjetrin, si dhe shumë probleme të tjera të
kësaj periudhe, del e qartë se kjo Konferencë për qëllim kishte
1

2

Ismail Qemal Vlora, Kujtime, Shtëpia Botuese “Grand Prind”, Tiranë 2007, f.
352. Titulli i origjinalit: “The Memoaris of Ismail Kemal Bey”, Edited by:
Sommerville Story, with a preface by: Wiliam Morton Fulerton, Constable And
Company LTD, London 1920.
Arben Puto, Pavarësia shqiptare dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha 1912-1914,
Toena, Tiranë 2012, f. 138.
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zgjidhjen e kontradiktave të Fuqive të Mëdha dhe aleatëve të vegjël që
plekseshin në Shqipëri dhe Ballkan3.
Shtetet e vogla ballkanike nuk mund të merrnin pjesë në
vendimmarrjen e Konferencës, por kishin të drejtë vetëm të paraqitnin
mendimet dhe interesat e tyre të cilat në nivelet e larta të vendimmarrjes
përfaqësoheshin nga aleatët e tyre nga grupi i Fuqive të Mëdha. Shtetet
ballkanike ruajtën të drejtën t’i paraqitnin Konferencës së Ambasadorëve
kërkesat e tyre territoriale, kërkesë të cilën Shqipëria nuk kishte të drejtë
ta bënte4, meqë ajo ende nuk e kishte fituar njohjen si shtet i pavarur dhe
subjekt i njohur i diplomacisë ndërkombëtare. Pretendimet e shteteve
fqinjë nuk ishin të reja, ato ishin shfaqur prej kohësh, një pjesë e këtyre
pretendimeve ishin realizuar që nga Kongresi i Berlinit (1878-1881) kur
kishte filluar copëtimi i territoreve shqiptare. Greqia pretendonte toka në
jug të Shqipërisë, Mali i Zi në Veri, Serbia pretendonte Vilajetin e
Kosovës dhe daljen në detin Adriatik, kurse Bullgaria në kuadrin e
pretendimeve të veta territoriale në zonat e banuara me bullgaromaqedonas përfshinte edhe territore shqiptare.
Për pretendimet e Serbisë ndaj tokave shqiptare e posaçërisht
për daljen në det ishte diskutuar shumë kohë para fillimit të punimeve
të Konferencës së Ambasadorëve në Londër.
Eduard Grey më 21 nëntor 1912, në takimin që pati me
ambasadorin Gjerman në Londër, princin Lichnovsky propozoi tri
çështjet thelbësore që Fuqitë e Mëdha duhet t’i diskutonin dhe të
arrinin një marrëveshje për ruajtjen e paqes në Ballkan dhe Evropë:
l) “Mundësia e krijimit të një shteti shqiptar autonom dhe kufijtë
që duhet t’i ketë; 2) Metodat dhe konditat e sigurimit të Serbisë në
Adriatik; 3) Çështja e ishujve të Egjeut”5
Kjo çështje u trajtua në nivelet më të larta diplomatike. Gjithashtu
zuri vend edhe në komunikimet dhe raportet diplomatike të konsujve
dhe ambasadorëve të Fuqive të Mëdha drejtuar qeverive dhe ministrave
të jashtëm të shteteve të tyre. Kështu, Sir George W. Buchanan6 në

3
4
5

6

Arkivi i Institutit të Historisë në Tiranë, më tej AIHT, A-IV-218.
Valentina Duka, Histori e Shqipërisë 1912-2000, Tiranë, 2007, f. 25.
Arkivi i Institutit të Historisë - Prishtinë, më tej AIHP, Fondi: Dokumente
britanike - Foreign Office - London, British Documents on the origins of the
war 1898-1914, f. 182, dok. nr. 243
Buchanan, Sir George William (1854-1924), ishte konsull i përgjithshëm britanik
në Bullgari, 1903-9; ambasador në St. Petersburg, 1910-8; në Romë, 1919-21.

162

Studime shoqërore 3

telegramin drejtuar Sir Edward Grey-it7 nga St. Petersburgu më 25
nëntor 1912 theksonte se përfaqësuesi serb Dimitrije Popoviq8 i
drejtohej ministrit të Punëve të Jashtme të Rusisë Sazanov9 me
kërkesën për përkrahje për pretendimet serbe në Adriatik. Ministri rus
përkrahte idenë për “emancipimin ekonomik” të Serbisë, por tërhiqte
vërejtjen për mënyrën se si mund të arrihej ky pikësynim. Sazanov
rekomandonte që Serbia t’ua besonte këtë çështje Fuqive të Mëdha10,
meqë konsideronte se Serbia kishte aleatë që do ta përkrahnin në
realizimin e pretendimeve të saj.
Sipas Buchanan-it, Ministri i Punëve të Jashtme Sazanov e
kishte njoftuar se pas takimit me ambasadorin austriak11 kishte fare
pak shpresë që Austria12 të pajtohej me zgjidhjet në favor të Serbisë të
cilat kryeministri francez13 ia kishte sugjeruar ambasadorit austriak në
Paris.14 Në këtë rast ai mund të propozonte si alternativë shpalljen si
neutrale të krejt skelave të Shqipërisë, përfshirë këtu edhe Shëngjinin
nën garanci ndërkombëtare, që Serbia t’i shfrytëzonte krahas të gjitha
vendeve tjera që do t’i shfrytëzonin portet detare shqiptare për të
tregtuar prodhimet e tyre. Shfrytëzimi i portit të Shëngjinit dhe
porteve të tjera shqiptare sipas diplomacisë ruse dhe asaj franceze do
të mund të realizohej nëpërmjet një hekurudhe ndërkombëtare për
qarkullimin e mallrave dhe njerëzve, e cila mund të administrohej
përkundrejt taksave që do të paguheshin për shfrytëzimin portual.

7
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Grey, Sir Edward (1862-1933). Që nga viti 1916 ishte ministër i jashtëm
britanik nga 11 dhjetori 1905 deri në 11 dhjetor 1916.
Dimitrije Popoviq, diplomat i Serbisë i atashuar në St. Petersburg, 1907-14.
Sazonov, M. Sergej Dimitrjeviç (1860-1927) mbajti një numër të
konsiderueshëm të funksioneve shtetërore si: Këshilltar i Ambasadës Ruse në
Londër, 1904-6, i dërguar në Vatikan, 1906-9; Ministër i ngarkuar për punët e
jashtme, 1909-10; Ministër i Jashtëm 1910-1916.
AIHT, Fondi A.VI.39, F. O. 50249/42842/12/44, Nr. 449, British Documents on
the Origins of the War, Vol. IX, Part II, London 1934, d. nr. 270,.
Thurn und Valsässina, Konti Duglas, i dërguar diplomatik austro-hungarez (Ministër
që nga viti 1909) në Sofje, 1905-9; ambasador në St. Petersburg, 1911-3.
Perandoria Habsburge pas marrëveshjes për formimin e Mbretërisë Dualiste më
1867 u quajt Perandoria e Austro-Hungarisë. Ky term u perdor deri në
përfundimin e Luftës së Parë Botërore kur Austria dhe Hungaria sërish
funksionuan si shtete të pavarura.
Poincaré, M. Raymond Nicolas Landry (1860-1934) mbajti një varg fuksionesh
të larta shtetërore si: Ministër i financave; Kryeministër dhe ministër i punëve të
jashtme, 1912-3; President më 1913-1920.
Szécsen von Temerin, Nicolaus, Kont (1857-1926) ishte ambasador i AustroHungarisë në Vatikan më 1901-1911; në Paris më 1911-4.
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Këto ide të diplomacisë ndërkombëtare kishin nxitur edhe
ministrin e jashtëm britanik Sir Edward Grey i cili në komunikimin e
tij me diplomatin Buchanan shprehte admirimin e tij për përpjekjet e
ministrit të jashtëm rus Sazanov dhe diplomacisë franceze që
përpiqeshin të gjenin zgjidhje diplomatike për “çështje të rëndësishme
për rajonin e Ballkanit”. Sipas Grey-it, në rast se ministri i Punëve të
Jashtme i Rusisë është gati të pranojë alternativën për të cilën ka
diskutuar, duhet të bëhen përpjekje që fillimisht të arrihet një
marrëveshje ndërmjet Fuqive të Mëdha e pastaj kjo marrëveshje t’u
“imponohet” palëve si një zgjidhje optimale. Alternativa e Sazanov-it
për Shqipërinë dhe Serbinë nuk mund të refuzohej prej Austrisë dhe
ndoshta do të përkrahej edhe prej Italisë. Andaj konsultimi ndërmjet
Fuqive duhet të fillohet pa humbur kohë, sepse çdo vonesë ka koston e
vet dhe pasojat e përplasjeve në Ballkan kanë reflektim edhe më të
gjerë. Pra, sapo të arrihet një marrëveshje për këto çështje, atëherë
paqja e Evropës nuk do të mbetej në mëshirën e ndonjë incidenti të
padëshirueshëm midis Austrisë dhe Serbisë, vlerëson Ministri i
Jashtëm britanik Grey15.
Për Shëngjinin dhe daljen e Serbisë në detin Adriatik ishte
deklaruar hapur edhe Nikolla Pashiqi16 në një intervistë dhënë gazetës
britanike “Times”.17 Kërkesa e tij kryesore ishte dalja e Serbisë në
Adriatik në një gjatësi prej 50 km të bregdetit shqiptar deri në Durrës.
Kjo nënkuptonte edhe përfshirjen e portit të Shëngjinit brenda kësaj
vije strategjike të interesave serbe për dalje në det. Pashiqi e kishte të
qartë se Austro-Hungaria dhe Italia do të kundërshtonin me forcë
zgjerimin territorial të Serbisë në zonat që ishin interes i këtyre dy
shteteve anëtare të Paktit Trepalësh. Prandaj ai i kërkonte kontit
Berhtold që nëse nuk ishin të gatshëm të binin dakord me qëndrimet
serbe, atëherë të mos i kundërshtonin koncesionet ekonomike18, duke
aluduar në kërkesën e Serbisë për portin e Shëngjinit.
Shëngjini u bë temë sërish më 25 nëntor 1912 në komunikimin e
Eduard Grey-it me ambasadorin austriak,19 i cili e kishte njoftuar se
15
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AIHT, A-IV-218
Nikolla Pashiq (1846-1926). Udhëheqës i Partisë Radikale; kryeministër, 19068; kryeministër dhe ministër i Punëve të Jashtme të Serbisë më 1912-1918.
AIHT, Fondi A.VI. 39 F. O. 50589/42842/12/44, nr. 90. British Documents on
the Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 275.
Valentina Duka, Dokumente Britanike për Shqipërinë dhe Shqiptarët (tetordhjetor 1913), Toena, Tiranë 2012, f. 110.
Mensdorff-Pouilly-Dietrichstein, Albert Count (1861-1945) ishte sekretar i në
Ambasadën e Austro-Hungarisë në Londër, 1904; Ambasador në Londër, 1904-14.
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konti Berchtold20 kishte marrë vesh prej burimeve të ndryshme se
ekzistonte përshtypja që Shëngjini mund të shndërrohej në objekt të
një transaksioni në mënyrë që në një kohë të mëvonshme ai do t’i
shkëputej Shqipërisë dhe do të bëhej një skelë serbe dhe Austria me
këtë mund të pajtohej. Por në fakt Vjena nuk ishte në gjendje të bënte
asnjë lëshim në dëm të saj e në favor të interesave serbe.
Edhe diplomacia italiane përmes ministrit të punëve të jashtme21
u shpreh gjithashtu kundër posedimit territorial të një skele serbe.
Diplomacia italiane pranonte një mundësi për dalje në det përmes
Shëngjinit, por në asnjë mënyrë nuk pranonte asnjë lloj pretendimi
tjetër afatshkurtër ose afatgjatë që do t’i krijonte mundësi Serbisë për
vënie dorë mbi këto territore, të cilat ishin pjesë e rëndësishme e
interesave italiane.
Konti Mensdorff u shpreh se pretendimi serb për Shëngjinin dhe
pjesë tjera të Adriatikut është i parealizueshëm dhe assesi i
pranueshëm nga diplomacia e Vjenës. Austria druante se Serbia
dëshironte pastaj të krijonte pretekst për të shtrirë ndikimin e vet dhe
për të kërkuar aneksimin e plotë të Shëngjinit dhe vijës bregdetare 50
kilometërshe me qëllim të shtrirjes së sovranitetit serb mbi këto toka
të banuara me shqiptarë. Prej një skele tregtare do të bëhej një port
ushtarak dhe Austria nuk mund ta aprovonte këtë asnjëherë.22 Ministri
i jashtëm britanik Grey ishte i bindur se Pashiqi kërkonte shumë më
shumë sesa që priste në të vërtetë. Pra ai kërkonte shumë për të
realizuar diçka nga pretendimet e tij megalomane dhe për këtë ishte
fare i vetëdijshëm sidomos duke pasur parasysh interesat austriake dhe
italiane në terren. Diplomacia britanike gjithnjë e më shumë ishte
shqetësuar për mundësinë e përplasjes austriako-serbe që do të ishte
pretekst për zgjerimin e luftës përtej Gadishullit Ballkanik, prandaj
Shëngjini dhe vija bregdetare e adriatikut shqiptar zinte vend shumë të
rëndësishëm në korrespondencat diplomatike jo vetëm me konsuj e
ambasadorë britanikë, por kryediplomati britanik Grey, përmes
ambasadorëve dhe nëpunësve të tjerë, kërkonte të ishte i informuar në
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Berchtold, Leopold, Count (Graf) von (1863-1942) mbajti një varg funksionesh
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vazhdimësi edhe për qëndrimin e diplomacisë së vendeve tjera,
posaçërisht të pesë vendeve tjera të grupit të Fuqive të Mëdha.
Pretendimet serbe nuk mund të realizoheshin pa luftë e as Serbia
nuk ishte e gatshme të hynte në një luftë ku apriori e dinte se do të
dilte e humbur. Andaj gjithë shpresat i kishte varur te ndihma që mund
t’i ofronte diplomacia ruse. Por sipas diplomatit Sir Francis Bertié,23
ambasador i Britanisë në Paris, bazuar në takimin që kishte pasur në
Paris më 26 nëntor 1912 me kryeministrin francez24, konstatonte se
ishte marrëzi të besohej që qeveria ruse do të hynte në luftë për ta
ndihmuar Serbinë të kishte dalje territoriale në portin e Shëngjinit dhe
me gjerë në Adriatik.25 Këtë nuk do ta bënin as Franca e Britania e
Madhe, pavarësisht se bashkë me Rusinë bënin pjesë në një pakt
politiko-ushtarak.
Në komunikimin diplomatik të radhës më 27 nëntor 1912
ndërmjet Sir G. Buchanan-it dhe Sir Edward Grey-it lidhur me
qëndrimin e qeverisë ruse për çështjen e Shëngjinit, Buchanan
njoftonte se Sazonov nuk hiqte dorë nga ideja për një skele serbe në
Adriatik. Diplomati britanik në kontaktin që kishte pasur me
ambasadorin austriak ishte informuar mbi qëndrimin e Kryeministrit26.
Sipas tij, qeveria ruse do të kënaqej në rast se Serbia nëpërmjet një
hekurudhe ndërkombëtare dhe të një skele të lirë do të merrte një dalje
në Adriatik. Por në të vërtetë shfaqja e ministrit Sazonov krijonte
përshtypjen se ai ngulte këmbë që Serbisë duhej doemos t’i lejohej të
merrte në posedim Shëngjinin si skele tregtare të pafortifikuar së
bashku me një copë tokë, e cila do ta lidhte këtë port me ndonjë pikë
në kufirin serb27.
Qëndrimet pro dhe kundër daljes së Serbisë në det vazhduan
edhe në punimet e Konferencës. Madje çështja e detit, ajo e
autonomisë e pavarësisë së Shqipërisë si dhe çështja e kufijve të
shtetit të ri në Ballkan u bënë temat kryesore të Konferencës. Më 20
dhjetor 1912 kryetari i konferencës Sir Edward Grey ishte autorizuar
23

24
25

26
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Bertie, Sir Francis Leveson (1844-1919) ishte ambasador i Britanisë së Madhe
në Romë, 1903-4; në Paris 1905-18.
Rajmond Poincare, Kryeministër i Francës.
AIHT, Fondi A.VI. 39 F. O. 50589/42842/12/44, Nr. 90. British Documents on
the Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d.nr. 280.
Kokovcov Vlladimir Nikollajeviç (1853-1943) ishte ministër i Financave të
Rusisë, 1903-14, kurse në vitet 1911-1914 mbajti postin e kryeministrit.
AIHT, Fondi A.VI. 39 F. O. 50589/42842/12/44, Nr. 90. British Documents on
the Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d.nr. 280.
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nga ambasadorët pjesëmarrës që të bënte një komunikatë ku do të
njoftohej opinioni lidhur me zhvillimet gjatë punimeve të
Konferencës. Sipas Grey, në takimin e sotëm (pra të datës 20 dhjetor
F.D) të ambasadorëve isha i autorizuar t’i jepja shtypit këtë
“komunikatë” dhe të njoftojë të ngarkuarit serbë me punë28 për të
informuar qeverinë e tij lidhur me qëndrimet e datës 20, propozimet
dhe diskutimet e zhvilluara në seancë.
Sipas shefit të diplomacisë britanike, në Konferencë kishte një
diskutim mbi kufijtë lindorë të Shqipërisë. Ishte fare e qartë se nuk
mund të bëhej asnjë rregullim thjesht në parim, sepse parimi
etnografik është aq shumë i papërcaktuar, prandaj ambasadori rus dhe
austriak u ftuan me rastin e mbledhjes së ardhme të parashtronin harta,
secila me një vijë, e cila do të paraqiste mendimet e qeverive të tyre
përkatëse29. Ambasadorët kishim marrë një vendim në parim mbi një
dalje serbe në Adriatik dhe mbi autonominë e Shqipërisë.
Mbi këtë parim “ambasadorët u kanë rekomanduar qeverive të
tyre, të cilat e kanë pranuar, parimin e autonomisë shqiptare me një
propozim që i garanton Serbisë një dalje tregtare në Adriatik. Të
gjashtë qeveritë ranë dakord në parim mbi këto dy pika”.30 Sipas
vendimit në parim, “dalja tregtare do t’i lihet Serbisë nëpërmjet një
porti shqiptar të lirë dhe asnjanës, të lidhur me një hekurudhë
ndërkombëtare nën kontrollin evropian dhe nën mbrojtjen e një force
të posaçme ndërkombëtare, me liri transiti për të gjitha mallrat, duke
përshirë edhe municionet e luftës”31.
Qëndrimet diplomatike të Fuqive të Mëdha në përgjithësi dhe
diplomacisë britanike në veçanti i pasqyronte edhe shtypi serb.
Gazetat “Srpska zastava” dhe “Veçernje novosti” në artikujt e botuar
më 7 janar 1913 kritikonin dhe e sulmonin rëndë qeverinë e Serbisë
për dobësinë e treguar në politikën e jashtme dhe pamundësinë e
përfaqësimit të interesave serbe.
Ndërkaq, pjesa tjetër e shtypit, me organin gjysmëzyrtar
“Samouprava” në krye merrte gati pa përjashtim me çështjen
shqiptare, pretendimet për dalje në det kufijtë e saj dhe rolin e
28
29

30

31

Grujic J. Slavko, Sekretar i Legatës së Serbisë në Londër, 1908-1914.
AIHT, Fondi A. VI. 39F. O. 54893/42842/12/44, Nr. 109, British Documents on
the Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 403.
AIHT, Fondi A. VI. 39F. O. 54893/42842/12/44, Nr. 109, British Documents on
the Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 403.
AIHT, Fondi A. VI. 39, F. O. 54893/42842/12/44, Nr. 109, British Documents
on the Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 403.
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rrezikun që i vinte Serbisë nga Austria. Hidhërimi kundër Austrisë
ishte i jashtëzakonshëm në Serbi. Nikolla Pashiqi në një intervistë për
“Novo vreme” shprehej: “Ne serbët jemi tepër të hidhëruar ndaj
Austrisë, sepse ajo na grabiti trofetë që i fituam me sakrifica të
përgjakshme dhe duke kapërcyer pengesa të panumërta. Po na
grabiten tokat që i fituam me armë prej shqiptarëve që luftonin kundër
nesh. A s’kemi ne të drejtë mbi atë çka e okupuam me anën e
trimërisë së ushtrisë sonë? Ne i përkulemi dëshirës së Fuqive të
Mëdha, por kjo nuk do të thotë se nuk ndjejmë peshën e plotë të
ofendimeve që na u bënë”32.
Në Serbi gjithashtu ishte krijuar një disponim antiitalian, por
ndoshta më i ulët se ndaj austriakëve. Shtypi kujton faktin se ishte
Italia ajo e cila, kur kishte ngecur vetë në vështirësi, nxiste shtetet
ballkanike për aksionin e tyre kundër Turqisë dhe pastaj shfrytëzoi
pasojën e kësaj ndërmarrjeje për të ngulur këmbë në kushte të
kënaqshme paqeje dhe për të përfunduar vetë paqen me Turqinë.
Sidoqoftë, diplomacia italiane ishte shumë këmbëngulëse dhe u
bashkua me kundërshtimin e Austrisë kundrejt posedimit serb të
skelës në Adriatik (Portin e Shëngjinit F.D.) dhe të Shqipërisë.
Për këtë atmosferë politike dhe qëndrimet zyrtare të politikës
serbe ndaj atyre që i quante si pengesë kryesore raportonte Sir R.
Paget në korrespondencat diplomatike që mbante me shefin e
diplomacisë Sir Edward Grey.33 Më 8 janar 1913 i ngarkuari me punë
i Serbisë në Londër në takim me Grey-in kishte shfaqur revoltën e tij
për pengesat që shfaqeshin në realizimin e pretendimeve të Serbisë për
dalje ekonomike në det, për të cilin ishin pajtuar në parim në seancat e
Konferencës së Ambasadorëve në Londër. Grey kishte pyetur të
ngarkuarin serb edhe për kuptimin e fjalëve “brigjet serbe” të cilat
diplomatët dhe qeveria e Serbisë tashmë i kishin bërë pjesë të
përditshme të fjalorit politik e diplomatik. Diplomati serb ishte
përgjigjur “se një herë e një kohë bregdeti i Adriatikut kishte qenë i
Serbisë”, prandaj qysh prej asaj kohe serbët kishin përdorur këtë
emërtim.

32
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AIHT, Fondi A. VI. 39, F. O. 1740/1/13/44, nr. 3. British Documents on the
Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 463.
AIHT, Fondi A. VI. 39, F. O. 1740/1/13/44, Nr. 3. British Documents on the
Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 463.
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Kurse në interesimin e Grey-it se kur kishin qenë ato të Serbisë,
i ngarkuari me punë ishte përgjigjur: “afërsisht gjatë pesë shekujsh,
prej shekullit VII deri në shkatërrimin e Perandorisë Serbe”.34
Në këtë çështje Grey ishte përgjigjur: “Pas-de-Calais35 i kishte
përkitur disa shekuj me radhë Anglisë, por tash ajo i përket Francës sado
që kishin qenë për një kohë të gjatë angleze”. “Edhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës ishin një pjesë e madhe angleze, por tashmë nuk jemi aty”36.
Ky qëndrim i Grey-it ishte vërejtje dhe njëkohësisht mesazh i qartë se
qeveria serbe nuk mund të thirrej në të “drejtën” e saj për territoret që
dikur i kishte pushtuar, sepse vija bregdetare dhe porti i Shëngjinit që
kërkonte Serbia ishin zona të banuara me popullsi shqiptare.
Në ndërkohë, i këshilluar nga qeveria e tij në Beograd, i
ngarkuari me punë theksonte se Serbia është gati të tërhiqet nga
kërkesa për Shëngjinin dhe vijën bregdetare 50 kilometërshe, por
duhej kompensuar pretendimet serbe diku tjetër. Grey zotohej se këtë
komunikim do t’ua transmetonte ambasadorëve të fuqive të mëdha në
takimin e ardhshëm në Konferencë. Ministri i jashtëm britanik
vlerësonte se premtimi serb për t’u tërhequr prej Adriatikut ishte një
kontribut për paqen dhe vetë interesin e Serbisë.
Sipas ministrit Grey tërheqja e Serbisë prej bregdetit shqiptar do
të lehtësonte diskutimin e çështjeve të tjera dhe pastaj kufiri lindor i
Shqipërisë nuk do të caktohej aq në disfavorin e Serbisë37.
Diplomacia serbe duke parë se çështja e vënies dorë në brigjet e
Adriatikut ishte mision i pamundur deklarohej se “Serbia do t’i
nënshtrohet vullnetit të Evropës dhe prej brigjeve serbe të Adriatikut do
të tërheqë trupat e saj, të cilat me çmimin e përpjekjeve mbinjerëzore dhe
të sakrificave kolosale ripushtuan territoret e saj të vjetra që shtrihen në
bregdetin e Adriatikut, territore këto, posedimi i të cilave do t’i kishte
garantuar asaj komunikacion të lirë me shtetet e tjera dhe mundësi të
shkëlqyera për zhvillim ekonomik e tregtar”.38 Përfundimisht diplomacia
34
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Bregdeti shqiptar në fakt ishte nën sundimin serb vetëm në kohën e Car
Dashanit 1336-1355.
Është fjala për departamentin francez Pas-de-Calais në brigjet e Lamanshit, të
cilin anglezët e mbajtën të pushtuar prej vitit 1347 deri në vitin 1558.
AIHT, Fondi A. VI. 39, F. O. 1740/1/13/44, nr. 3. British Documents on the
Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 463.
AIHT, Fondi A. VI. 39, F. O. 1332/1/13/44, Nr. 2 British Documents on the
Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 472.
AIHT, Fondi A. VI. 39, F. O. 1332/1/13/44, Nr. 2 British Documents on the
Origins of the War, V. IX, P. II, London 1934, d. nr. 472, f. 376-377.
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ndërkombëtare, posaçërisht ajo austriake dhe italiane nuk lejuan
realizimin e pretendimeve serbe për pushtimin e Shëngjinit dhe vijës
bregdetare prej 50 kilometrave gjatësi. Sipas dokumenteve diplomatike
dhe korrespondencave të ministrit të jashtëm britanik me vartësit e tij
shihet se diplomacia e Fuqive të Mëdha sa herë që duhej vendosur për
zgjerim territorial të Serbisë dhe Malit të Zi në tokat shqiptare haste në
rezistencën jo vetëm të shqiptarëve në terren, por edhe
mospajtueshmerinë e Austrisë dhe Italisë si dy nga fuqitë që përbënin
fuqinë politike, ushtarake e diplomatike.
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Frashër DEMAJ

PORTI I SHËNGJINIT SIPAS DOKUMENTEVE
DIPLOMATIKE TË BRITANISË SË MADHE (1912-1913)
Rezyme
Çështja e portit të Shëngjinit dhe e daljes së Serbisë në det u trajtua në nivelet
më të larta diplomatike. Sir George W. Buchanan në telegramin drejtuar sir Edward
Grey-it nga St. Petersburgu më 25 nëntor 1912 theksonte se përfaqësuesi serb
Dimitrije Popoviq i drejtohej ministrit të Punëve të Jashtme të Rusisë Sazanov me
kërkesën për përkrahje për pretendimet serbe në Adriatik. Ministri rus përkrahte
idenë për “emancipimin ekonomik” të Serbisë, por tërhiqte vërejtjen për mënyrën se
si mund të arrihej ky pikësynim.
Ministri i jashtëm britanik Sir Edward Grey shprehte admirimin e tij për
përpjekjet e ministrit të jashtëm rus Sazanov dhe diplomacisë franceze që
përpiqeshin të gjenin zgjidhje diplomatike për “çështje të rëndësishme për rajonin e
Ballkanit”. Për Shëngjinin dhe daljen e Serbisë në detin Adriatik ishte deklaruar
hapur edhe Nikolla Pashiqi në një intervistë dhënë gazetës britanike “Times”.
Kërkesa e tij ishte dalja e Serbisë në Adriatik në një gjatësi prej 50 km të bregdetit
shqiptar deri në Durrës.
Qëndrimet pro dhe kundër daljes së Serbisë në det vazhduan edhe në punimet e
Konferencës. Madje çështja e detit, ajo e autonomisë e pavarësisë së Shqipërisë, si dhe
çështja e kufijve të shtetit të ri në Ballkan, u bënë temat kryesore të Konferencës.
Ambasadorët kishim marrë një vendim në parim mbi një dalje serbe në
Adriatik dhe mbi autonominë e Shqipërisë. Mbi këtë parim “ambasadorët u kanë
rekomanduar qeverive të tyre, të cilat e kanë pranuar parimin e autonomisë shqiptare
me një propozim që i garanton Serbisë një dalje tregtare në Adriatik. Të gjashtë
qeveritë ranë dakord në parim mbi këto dy pika”.
Më 8 janar 1913 i ngarkuari me punë i Serbisë në Londër në takim me Greyin kishte shfaqur revoltën e tij për pengesat që shfaqeshin në realizimin e
pretendimeve të Serbisë për dalje ekonomike në det. Grey kishte pyetur të
ngarkuarin serb edhe për kuptimin e fjalëve “brigjet serbe” të cilat diplomatët dhe
qeveria e Serbisë tashmë i kishin bërë pjesë të përditshme të fjalorit politik e
diplomatik. Diplomati serb ishte përgjigjur “se një herë e një kohë bregdeti i
Adriatikut kishte qenë i Serbisë”, prandaj qysh prej asaj kohe serbët kishin përdorur
këtë emërtim.
Kurse në interesimin e Grey-it se kur kishin qenë ato të Serbisë, i ngarkuari
me punë ishte përgjigjur: “Afërsisht gjatë pesë shekujsh, prej shekullit VII deri në
shkatërrimin e Perandorisë Serbe”.
Në këtë çështje Grey ishte përgjigjur: “Pas-de-Calaisi i kishte takuar disa
shekuj me radhë Anglisë, por tash quheshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës sado
që kishin qenë për një kohë të gjatë angleze”. Ky qëndrim i Grey-it ishte vërejtje dhe
njëkohësisht mesazh i qartë se qeveria serbe nuk mund të thirrej në të “drejtën” e saj
për territoret qe dikur i kishte pushtuar, sepse vija bregdetare dhe porti i Shëngjinit
që kërkonte Serbia ishin zona të banuara me popullsi shqiptare.

Fehari RAMADANI, Tetovë

ASPEKTE TË BASHKËJETESËS
FETARE TE SHQIPTARËT
(FUNDI I SHEK. XIX FILLIMI I SHEK. XX)
KDU 28:27(=18)

“Islami dhe krishterimi në asnjë vend nuk jetojnë
krah për krah si në Shqipëri”
Ernest Koliqi
Abstrakt
Bashkëjetesa fetare ashtu si në të kaluarën edhe sot përbën një dukuri të
përgjithshme te shqiptarët. Ajo është bazë e shoqërisë, e çdo familje shqiptare dhe e
çdo individi besimtar. Shqiptarët jetojnë në harmoni të plotë, pavarësisht besimeve
të ndryshme fetare. Midis shqiptarëve të besimeve të ndryshme ekziston një
mirëkuptim i gjerë; ata bashkëveprojnë dhe jetojnë në marrëdhënie vëllazërore midis
tyre. Toleranca dhe mirëkuptimi ndërfetar është i pranishëm në çdo segment të
shoqërisë shqiptare. Shqiptarët nuk kanë njohur kurrë konflikte apo luftëra fetare,
por, përkundrazi, te ta ka dominuar ndjenja kombëtare. Ndër shqiptarët ka pasur
gjithmonë mjaft martesa të përziera midis pjesëtarëve të besimeve të ndryshme.
Shqiptarët respektojnë ndjenjat fetare të njëri-tjetrit. Ekzistenca e disa
besimeve fetare ndër shqiptarët nuk shihet prej tyre si pengesë në rrugën e zhvillimit
kombëtar, por, përkundrazi, ajo konsiderohet si një vlerë, si pasuri kombëtare.
Toleranca fetare është trashëguar nga e kaluara dhe vazhdon të mbetet e tillë edhe në
ditët e sotme.
Fjalët çelës: toleranca fetare, mirëkuptimi, respekti reciprok, islami,
krishterimi, ndërgjegjja kombëtare, bashkëpunimi ndërfetar.

Shqiptarët ishin ndër popujt e parë të Ballkanit dhe të Evropës
që pranuan fenë e krishterë. Por, si rrjedhojë e pushtimit dhe e
sundimit afro pesëshekullor osman, ata hynë në historinë e kohës së re
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të ndarë në tri besime fetare. Krahas besimeve të mëparshme fetare
ortodokse dhe katolike, të cilat i ruajti një pjesë e popullsisë, u shtua
edhe besimi i ri fetar, ai mysliman, i cili tashmë ishte përqafuar nga
pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare.
Ndonëse shqiptarët u takonin disa besimeve fetare, ndryshe nga
popujt tjerë të Gadishullit Ballkanik, ata nuk u ndanë në aq kombësi sa
edhe fe. Ndërgjegjja kombëtare te shqiptarët ishte shumë më e
fuqishme se ndërgjegjja fetare. Sipas udhëtarëve të huaj të shek. XIX,
te popujt tjerë dallimet fetare midis ortodoksëve, katolikëve e
myslimanëve të të njëjtit komb ishin mjaft të thella, kurse te shqiptarët
mbizotëronte ndjenja e kombësisë. Toleranca fetare midis shqiptarëve
si dhe ruajtja e lidhjeve shpirtërore, ekonomike e shoqërore, madje
edhe familjare çoi në përhapjen e gjerë të bektashizmit dhe të
doktrinës së tij liberale1.
Sipas të dhënave të vjetarëve statistikorë osmanë të vitit 1900,
numri i përgjithshëm i popullsisë shqiptare arrinte në 1.646.000
banorë. Nga pikëpamja fetare 1.305.000 ose 79% i takonin besimit
fetar myslimanë, 232.000 ose 14% ishin ortodoksë dhe 109.000 ose
6.62% katolikë. Për nga pikëpamja territoriale, shqiptarët e besimeve
të ndryshme jetonin të përzier me njëri-tjetrin.2 Krahas ndarjes së
mësipërme, myslimanët shqiptarë ishin të ndarë midis tyre në sunit
dhe bektashinj, kurse në grupin e të krishterëve, krahas ortodoksëve
dhe katolikëve bënin pjesë edhe një numër i vogël protestantësh.
Studiuesi anglez Eric Hobsbawm i paraqet shqiptarët si një
popull me ndërgjegje të spikatur protonacionaliste, ndonëse ata ishin
të ndarë në disa besime fetare. Sipas tij, elementi bazë që i bashkonte
shqiptarët ishte gjuha. Ajo i dallonte ata nga fqinjët. Ishte e natyrshme,
thotë Hobsbawm, që themeluesit e nacionalizmit shqiptar të kërkonin
identitetin kulturor shqiptar te gjuha3.


1

2

3

Boshnjakët, kroatët, serbët kanë prejardhje të përbashkët sllave. Për disa
dhjetëvjeçarë ata kanë jetuar në të njëjtin shtet dhe në të kaluarën e afërt kanë
pasur shkallë të lartë martesash të përziera. Flasin gjuhë që është pothuajse e
njëjtë. Por ata identifikohen si tri kombe të ndryshme dhe ajo që i dallon është
identiteti fetar. Në këtë rast është përkatësia religjioze ajo që përcakton edhe
përkatësinë etnike.
Historia e popullit shqiptar II, Rilindja Kombëtare, vitet 30 të shek. XIX-1912.
2002. Tiranë, Toena, f. 27.
Prifti, Kristaq, 2001. Diversiteti fetar dhe uniteti kombëtar te shqiptarët, në
Studime historike, nr. 1-2. Tiranë, f. 25.
Hobsbawm, Eric. 1996. Kombet dhe nacionalizmi nga 1780. Tiranë, Toena, ff. 70, 53.
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Një rol të rëndësishëm në ruajtjen unitetit kombëtar te shqiptarët
luajtën intelektualët e periudhës së Rilindjes. Në shkrimet e tyre
rilindësit gjithnjë e vinin theksin te ndërgjegjja kombëtare. Sipas tyre,
dallimet fetare që ekzistonin midis shqiptarëve nuk duhej të ishin
shkak i përçarjes kombëtare.
Njëri ndër rilindësit më të shquar shqiptar, Sami Frashëri
theksonte se shqiptari para së gjithash është shqiptar, pavarësisht
besimit të tij mysliman ose të krishterë. Ai vinte në dukje se
“shqiptari, mysliman qoftë, orthodhks qoftë, katolik qoftë, është
gjithnjë shqipëtar”. Sipas tij, mosmarrëveshjet që ekzistonin midis
popujve të besimeve të ndryshme në Evropë, për shqiptarët kanë qenë
të panjohura4. Prandaj, sipas tij, fryma e tolerancës duhej të vazhdonte
edhe në të ardhmen.
Naim Frashëri i këshillonte bashkëkombësit e tij që të mos bënin
dallime midis të krishterëve dhe myslimanëve. Ai thoshte se “të gjithë
jemi një fis (komb - shënimi im) i vetëm, një familje e vetme: jemi të
një gjaku e të një gjuhe”.5 Sipas tij, liria e besimit duhej t’i njihej
secilit, por “ajo që na bashkon”, theksonte ai, është “prejardhja jonë”
e përbashkët dhe “gjuha e njëjtë që flasim”. Gjithashtu edhe atdhetarë
të tjerë, si Gjergj Fishta, Andon Zako Çajupi etj., kërkonin nga
bashkëkombësit e tyre, myslimanë e të krishterë, që të punonin
bashkërisht për realizimin e aspiratave kombëtare,6 pavarësisht nga
dallimet fetare.
Perandoria Osmane dhe shtetet fqinje, që kishin synime
pushtuese mbi territoret shqiptare, përpiqeshin të shfrytëzonin dallimet
fetare midis shqiptarëve për të futur përçarjen midis tyre. Porta e
Lartë, duke mos njohur konceptin e kombit, shqiptarët myslimanë i
klasifikonte si osmanlinj, prandaj u mohonte çdo të drejtë kombëtare.
Me arsyetimin se të gjithë myslimanët janë vëllezër qeveria osmane
kundërshtoi përdorimin e alfabetit latin për gjuhën shqipe. Ajo nxiti
disa klerikë fanatikë shqiptarë që të zhvillonin propagandë ndër
shqiptarët myslimanë për ta kundërshtuar alfabetin latin dhe për ta
përkrahur atë turko-arab. Dallimet fetare midis shqiptarëve u përpoqën
që t’i shfrytëzojnë edhe grekët. Qeveria e Athinës zhvillonte
propagandë të vazhdueshme ndër shqiptarët ortodoksë të territoreve
4

5
6

Frashëri, Sami. 2004. Shqipëria ç’ka qenë, ç’është dhe ç’do të bëhet. Prishtinë:
LogosA, f. 60.
Hobsbawm, Eric, vep. e përm., ff. 53-54.
Skendi, Stavro. 2000. Zgjimi kombëtar shqiptar 1878-1912. Tiranë: Phoenix &
Shtëpia e Librit dhe Komunikimit, ff. 120, 121.
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jugore se ata nuk kishin asgjë me shqiptarët e besimeve të tjera. Duke
qenë ortodoksë ata kishin të njëjtin besim fetar me grekët, prandaj
duhej t’i bashkoheshin Greqisë. Propaganda të këtilla kanë zhvilluar
edhe shtete dhe popuj tjerë, secili duke u përpjekur të përfitonte mbi
shqiptarët e një besimi të caktuar.
Të ndodhur përballë këtyre politikave përçarëse, intelektualët e
periudhës së Rilindjes Kombëtare të gjitha përpjekjet e tyre i
përqendruan në luftën kundër këtyre propagandave. Ata vunë theksin
te gjaku (prejardhja e përbashkët) dhe gjuha. Zef Jubani, njëri ndër
rilindësit e parë shqiptar shkruante “shqiptarët janë të një gjaku dhe
janë të njëjtë për nga gjuha, për nga zakonet, për nga aspiratat”.7
Shahin Kolonja, një intelektual i kohës, i cili në fillim të shek. XX
botonte në Sofje gazetën në gjuhën shqipe “Drita”, u bënte thirrje
shqiptarëve që të mos binin pre e këtyre propagandave të huaja. Ai
theksonte se “shqiptari ishte shqiptar para se të bëhej i krishterë a
muhamedan”8, dhe se besimi fetar ishte çështje shpirtërore, që nuk
duhej të ishte shkak për përçarje kombëtare.
Pashko Vasa, një atdhetar katolik i Rilindjes, u bënte thirrje
shqiptarëve që të mos ndikoheshin nga propagandat e huaja, të cilat
nëpërmjet fesë përpiqeshin t’i përçanin ata. Në një Thirrje drejtuar
bashkëkombësve të tij, ndër të tjera ai thoshte: “...mos shikoni kisha e
xhamia / Feja e shqyptarit asht shqyptaria...”. Ne të gjithë, vinte në
dukje Pashko Vasa, “flasim të njëjtën gjuhë”, kemi të “njëjtët zakone
dhe tradita”. Shqiptarët myslimanë dhe të krishterë kanë jetuar
gjithmonë pranë njëri-tjetrit dhe se asnjëherë nuk ka “pasur smirë të
rrënjosur...”. Prandaj edhe në të ardhmen dallimet fetare nuk duhet të
na përçajnë.9
Në dallim nga popujt tjerë ortodoks të Ballkanit, të cilët kishin
themeluar kishat e tyre të pavarura, shqiptarët ortodoksë nuk kishin
kishën e tyre autoqefale. Ata vazhdonin të ishin në varësinë e
Patrikanës së Stambollit. Kjo në vend se t’i shërbente fesë, ishte në
shërbim të politikës greke. Patrikana, duke shfrytëzuar të drejtën e
emërimit të priftërinjve në tokat shqiptare, dërgonte atje njerëz që më
tepër zhvillonin propagandë politike sesa merreshin me çështjet e fesë.
Ajo, nëpërmjet priftërinjve të saj në Shqipëri zhvillonte një
propagandë asimiluese, duke u përpjekur t’i paraqiste ortodoksët
7
8
9

Historia e popullit shqiptar II..., f. 122.
Skendi, Stavro, vep. e përm., f. 149.
Historia e popullit shqiptar II..., ff. 206, 209.
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shqiptarë si grekë. Duke kuptuar rrezikun që i kanosej popullsisë
shqiptare të besimit ortodoks, rilindësit kërkonin pavarësimin e kishës
ortodokse shqiptare nga Patrikana e Stambollit. Sami Frashëri
këshillonte bashkëkombësit e tij ortodoksë që të “hiqnin qafe varësinë
e tyre nga kisha greke” dhe të krijonin “kishën e tyre me priftërinj
shqiptarë dhe liturgji në gjuhën shqipe”. Mirëpo kjo ishte e pamundur
të ndodhte në Shqipërinë e asaj kohe, pasi të gjitha kishat ortodokse në
Perandorinë Osmane vareshin nga Patrikana e Stambollit, e cila nuk
jepte leje për pavarësimin e kishës shqiptare. Prandaj shqiptarët u
detyruan të ndërmerrnin një veprim të tillë jashtë territoreve të shtetit
osman. Kështu, kisha e parë ortodokse shqiptare u themelua në Boston
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në mars të vitit 1908, pasi
paraprakisht Fan Noli ishte shuguruar prift nga kryepeshkopi rus i
Nju-Jorkut, Platoni.10 Noli dhe përkrahësit e tij dëshmuan se
shqiptarët ortodoks, duke qenë të ndryshëm me grekët, ata nuk
dëshironin të kishin as kishë të përbashkët me ta. Me këtë veprim ata
shpresonin që në të ardhmen t’i pamundësonin Patrikanës emërimin e
priftërinjve dhe kontrollimin e kishave ortodokse shqiptare. Kështu,
ata do të pengonin propagandën greke nëpër kishat shqiptare. Pas
pavarësimit të kishës ortodokse, Noli jo vetëm që vazhdoi punën për
konsolidimin e saj, por ai dha kontribut të rëndësishëm edhe për
ngritjen e xhamisë dhe të teqesë bektashiane shqiptare në SHBA.
Kontributin e Nolit në ruajtjen e harmonisë fetare ndër shqiptarët e
vënë në dukje klerikë myslimanë,11 si Vehbi Ismaili etj.
Propaganda e huaj rrezikonte të përçante shqiptarët e besimeve
të ndryshme në Shqipërinë e periudhës osmane. Prandaj intelektualët
shqiptarë të asaj kohe duhej t’i kushtonin rëndësi të veçantë tolerancës
dhe mirëkuptimit. Ata duhej të bindnin bashkëkombësit e tyre të
besimeve të ndryshme se përkatësia kombëtare ishte e
pandryshueshme, e trashëguar brez pas brezi. Atdhetarët e Rilindjes
Kombëtare kombin dhe fenë i konsideronin si dy kategori të
ndryshme. Ata argumentonin se kombi formohet gjatë një procesi
historik dhe me gjithë evolucionin që pëson gjatë shekujve mbetet një
kategori e pandryshueshme, kurse fetë kanë zëvendësuar njëra-tjetrën
në epoka të ndryshme. Gazeta “Drita” e Shahin Kolonjës në një
shkrim të sajin të datës 1 nëntor 1902 vinte në dukje se “fetë kanë
10
11

Skendi, Stavro, vep. e përm., ff. 152-153.
Ismaili, Vehbi Imam. 2009. Vepra 1. Shkup, Prishtinë, Tiranë: Logos – A, ff.
86, 69; Trix, Frances, 2011. Udhëtimi sufist i Baba Rexhepit, (Përktheu Nita
Lleshi), Prishtinë: Koha, ff. 152 – 154.
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ndryshuar shumë herë në këtë botë, por gjuha dhe kombësia kanë
mbetur tërë jetën të pandryshuara”.12
Bashkëjetesa midis shqiptarëve të besimeve të ndryshme ishte e
pranishme edhe në shkolla. Në ato pak shkolla që ekzistonin në
Shqipëri në fillim të shek. XX, mësimet i ndiqnin bashkë nxënës të
besimeve të ndryshme.
Në vitet e fundit të shek. XIX qeveria osmane dha leje për
hapjen e dy shkollave në Korçë. Shkolla e parë laike në gjuhën shqipe
ishte ajo e djemve, e cila u hap më 7 mars 1887, kurse shkolla tjetër
ishte ajo e vajzave, e cila u hap më 23 tetor 1891. Në të dy këto
shkolla i ndiqnin mësimet si nxënësit myslimanë ashtu edhe ata të
krishterë shqiptarë13.
Nxënës shqiptarë të besimeve të ndryshme i ndiqnin bashkë
mësimet edhe në shkollat austro-hungareze, të cilat vepronin në
Shqipëri që nga mesi i shek. XIX. Qeveria austro-hungareze, në bazë
të disa marrëveshjeve që kishte nënshkruar me Portën e Lartë, kishte
siguruar të drejtën e mbrojtjes së besimtarëve katolikë në Perandorinë
Osmane. Në bazë të këtyre marrëveshjeve të Kulturprotektoratit,
qeveria e Vjenës hapi disa shkolla në Shqipëri. Ato ishin shkolla
katolike në të cilat mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe. Meqenëse
shkollat në gjuhën shqipe mungonin, shqiptarët shfrytëzuan shkollat
austro-hungareze për të arsimuar fëmijët e tyre.14
Përbërja heterogjene në aspektin fetar si e nxënësve ashtu edhe e
kuadrit mësimdhënës në shkollat e financuara nga Austro-Hungaria
12
13

14

Prifti, Kristaq, Diversiteti fetar..., f. 31.
Haus Hof und Staats Archives, Politisches Archives, Wien, Arkivi i Institutit të
Historisë në Tiranë, Fondi Dokumente të sjella nga Arkivi Shtetëror në Vjenë dhe
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ndonëse u bë me nxitjen dhe mbështetjen e qeverisë së Vjenës, e cila
ishte e interesuar për të ndihmuar në zhvillimin e arsimit dhe të
kulturës shqiptare, ajo njëkohësisht dëshmon edhe për tolerancën dhe
mirëkuptimin fetar që ekzistonte ndër shqiptarët. Shkollat e financuara
nga qeveria austro-hungareze ishin shkolla fetare, katolike. Qëllimi
parësor i tyre ishte përgatitja e klerit të ardhshëm katolik shqiptar.
Mirëpo as ky fakt nuk ishte pengesë për prindërit myslimanë dhe
ortodoksë që fëmijët e tyre t’i shkollonin në ato shkolla.
Më 1 dhjetor të vitit 1909 në Elbasan u hap Shkolla Normale
(pedagogjike), që ishte shkolla e parë e mesme kombëtare shqipe.
Normalja do të kishte për detyrë të përgatiste kuadro arsimore për
shkollat shqiptare. Ashtu si në shkollat e mësipërme edhe në këtë
shkollë i ndiqnin bashkërisht mësimet nxënësit shqiptarë, myslimanë e
të krishterë. Gjithashtu edhe në atë shkollë, ashtu si nxënësit edhe
kuadri arsimor ishte i përzierë. Profesionin e mësuesit përpos Luigj
Gurakuqit, që ishte edhe drejtor, e ushtronin edhe: Aleksandër
Xhuvani, Sotir Peci, Petër Dodbiba, Simon Shuteriqi, Hasan Mejza,
Hafiz Ibrahim Dalliu etj15.
Atdhetarët shqiptarë të besimeve të ndryshme bashkëpunuan
midis tyre edhe për hartimin e një alfabeti për gjuhën shqipe. Në
Kongresin e Alfabetit që u mbajt në Manastir nga 14 deri më 22
nëntor të vitit 1908 morën pjesë myslimanë e të krishterë, si: Mit’hat
Frashëri, Gjergj Fishta, Nikollë Kaçorri, Bajo Topulli, Mihal
Grameno, Fehim Zavalani, Gligor Cilka, Shahin Kolonja, Gjergj
Qiriazi, Sotir Peci, Luigj Gurakuqi, Hafëz Ibrahimi, Mati Logoreci,
Shefqet Frashëri, Sami Pojani, Emin bej Shkupi etj.16 Ata hartuan një
alfabet të ri, i cili pas disa vitesh u bë alfabeti i vetëm për gjuhën
shqipe.
Historia e mirëkuptimi ndërfetarë te shqiptarët njeh raste edhe të
bashkëpunimit të klerikëve shqiptarë në mes veti pa dallime fetare17.
Në varrimin e Atë Gjergj Fishtës, përveç tjerëve, fjalim mbanë edhe
njëri nga klerikët e njohur myslimanë të kohës Hafiz Ali Kraja, i cili
thotë: “Me ty, Pater Fishta, Kombi shqiptar mburret, naltsohet edhe
15
16
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shqiptare. Prishtinë: ASHAK, ff. 46-47.

178

Studime shoqërore 3

madhohet para popujve tjerë; prandej sot krejt populli shqiptar të
perulet, djelmnija intelektuale vajton humbjen Tande e me lot nder
faqe të përcjell me mallnjim e dhimbje, në jeten e pasosme”18. Historia
shqiptare njeh shumë raste të tilla, ku klerikë myslimanë merrnin pjesë
në varrimin e besimtarëve të krishterë dhe anasjelltas.
Toleranca fetare midis shqiptarëve u shtri deri dhe brenda gjirit
familjar. Martesat midis pjesëtarëve të besimeve të ndryshme fetare
ishin të shpeshta. Madje ato ndodhnin edhe në radhët e krerëve
krahinorë. Margjila, nëna e Preng Bibë Dodës, kapedanit të Mirditës,
një krahine të banuar tërësisht nga shqiptarë katolikë, ishte me origjinë
myslimane19. Në zonat malore të Shqipërisë së Veriut martesat e
përziera nuk ishin gjë e rrallë. Kur një vajzë e krishterë martohej me
një mysliman, fëmijët që lindnin nga kjo martesë e përzierë, nëse ishin
djem edukoheshin sipas rregullave fetare të të atit, kurse nëse ishin
vajza përqafonin besimin e të ëmës20.
Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme, shtetet tjera nuk arritën të
fusnin përçarjen fetare midis shqiptarëve. “Në mes shqiptarëve
myslimanë dhe atyre të krishterë - vinte në dukje Pashko Vasa - kurrë
nuk ka pasur armiqësi...”21 Katolikët dhe myslimanët jetojnë përkrahë
njëri-tjetrit. Toleranca shkon deri aty sa anëtarë të së njëjtës familje të
ushtrojnë besime të ndryshme fetare. Lufta fetare në Shqipëri ka qenë
dukuri e panjohur.22 Në fillim të shekullit XX, në Shqipëri kishte raste
kur njëri nga vëllezërit ishte mysliman dhe tjetri i krishterë dhe ata
kremtonin bashkërisht festat e mëdha fetare respektive, Pashkët ose
Bajramin.23
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Në disa raste shqiptarët e komuniteteve të ndryshme fetare
vizitonin të njëjtat vende të shenjta. Kjo ishte rezultat i tolerancës
fetare që mbizotëronte ndër ta. Qëndrimi tolerant i shqiptarëve të
besimeve të ndryshme ndaj bashkëkombësve të besimeve të tjera është
vërejtur edhe nga autorë të huaj të cilët janë marrë me studimin e
historisë shqiptare. Studiuesi Peter Bartl vlerëson se qëndrimi i
bektashinjve shqiptarë ndaj besimeve të tjera karakterizohej nga
toleranca e madhe. Ai vë në dukje se të krishterët dhe bektashinjtë
vizitonin pjesërisht të njëjtat vende të shenjta në Shqipëri, p. sh. Shën
Naumin në liqenin e Ohrit apo majën e Tomorit në Shqipërinë e
Mesme. Në disa raste kjo shpinte drejt një solidariteti të rregullt
ndërmjet dy grupeve fetare. Gjithashtu, në ditën e Shën Ilisë shumë
myslimanë vizitonin kishën24.
Evropiano-perëndimorët që kanë udhëtuar në Shqipëri në fund
të shek. XIX ose që kanë vepruar atje si konsuj nuk vënë aspak në
dyshim idetë kombëtare të bektashinjve shqiptarë. Në këtë drejtim ata
dallohen nga të gjithë urdhrat e tjerë të bektashinjve që kanë vepruar
në Ballkan. Sipas tyre bektashinjtë “ishin shqiptarë para se të ishin
myslimanë”.25
Mësje Obare, përfaqësues francez në komisionin për Rumelinë
Lindore, në një memorandum për sanxhakun e Shkodrës,
bashkëjetesën fetare midis shqiptarëve e përshkruante me këto fjalë:
“Njerëzit jetojnë në një harmoni të përkryer. Para së gjithash ata janë
shqiptarë”,26 pavarësisht dallimeve fetare.
Duke filluar nga nëntori i vitit 1905 e në vitet në vazhdim, në
Shqipëri u formuan komitetet “Për lirinë e Shqipërisë”. Themelues të
tyre ishin pjesëtarë të besimeve të ndryshme, si: Bajram Topulli,
Fehim Zavalani, Sejfi Vllamasi, Gjergj Qiriazi etj. Ndihma financiare
për këto komitete u mblodhën në kolonitë shqiptare jashtë atdheut, ku
përsëri bashkëpunuan myslimanë e të krishterë. Bajram Topulli,
Nikolla Lako, Shahin Kolonja, Kristo Luarasi, Pandeli Evangjeli,
Ibrahim Temo në Sofje dhe Bukuresht mblodhën ndihma për
Komitetet “Për lirinë e Shqipërisë”.27
Krijimi i shtetit të pavarur shqiptar në masë të madhe ishte
rezultat i tolerancë fetare. Bashkëpunimi i myslimanëve, katolikëve
24
25
26
27

Bartl, Peter, vep. e përm., ff. 127, 109, 111.
Po aty, ff. 133-134.
Swire, Joseph, vep. e përm., f. 50.
Historia e popullit shqiptar…, ff. 317, 322.
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dhe ortodoksëve kultivoi ndërgjegjen kombëtare të shqiptarëve28.
Sikur shqiptarët do kishin qenë të përçarë sipas përkatësisë së tyre
fetare, ata nuk do të arrinin të formonin shtetin e tyre të pavarur.
Delegatët që morën pjesë në Kuvendin Kombëtar të Vlorës, i cili
shpalli Pavarësinë e Shqipërisë më 28 Nëntor 1912, përfaqësonin të
gjitha krahinat dhe besimet fetare, të pranishme në atë kohë në Shqipëri.
Edhe organet drejtuese të shtetit shqiptar që u formuan më 4 dhjetor
1912, si Qeveria dhe Pleqësia, përfaqësonin të gjitha besimet fetare29.
Vehbi Dibra, një klerik nga krahina e Dibrës, i cili më 4 dhjetor
të vitit 1912 u zgjodh kryetar i Pleqësisë (Senatit), organit më të lartë
ligjvënës të shtetit shqiptar, i drejtohej popullit të tij me fjalët:
“kristianë e myslimanë janë vëllezër shqiptarë të pandarë. Të kemi
dashuri edhe për bashkatdhetarët e krishterë, sepse edhe ata i kemi
vëllezër e s’kemi si ndahemi”30.
Shqiptarët nuk duhet kuptuar si popull antifetar. As nocioni i
formuluar nga Pashko Vasa se “feja e shqiptarit është shqiptaria”, që
përshkoi një letërsi të tërë politike dhe artistike të periudhës së
Rilindjes, nuk ishte antifetar por thjeshtë jofetar. Ky nocion i
kundërvihej përçarjes fetare dhe synonte të bashkonte të gjithë
shqiptarët pa dallim feje.31 Pashko Vasa nuk kërkonte nga
bashkëkombësit e tij që të hiqnin dorë nga feja, por kërkonte që
besimi fetar të mos dobësonte ndërgjegjen kombëtare.
Prania e fesë islame ndihmoi shqiptarët në ruajtjen e identitetit të
tyre kombëtar. Përballë presionit të vazhdueshëm të shteteve fqinje si
Serbia, Greqia dhe Bullgaria islamizmi përbënte një element shtesë që i
dallonte shqiptarët nga popujt e këtyre shteteve. Prandaj propaganda
fetare e shteteve fqinje nuk gjente terren të përshtatshëm në Shqipëri.
Këtë rol në mesjetë e ka luajtur katolicizmi i cili ishte barrierë kundër
greqizmit të mbështetur nga ortodoksia bizantine.32 Islamizmi dhe
katolicizmi shërbyen si “dy barriera shumë të fuqishme” në ruajtjen e
individualitetit dhe të ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve.33
28

29
30
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Swire, Joseph, vep. e përm., f. 52.
Nga gjithsej 10 anëtarë të Qeverisë, pesë ishin myslimanë dhe pesë të krishterë.
Gaçe, Bardhosh. 2002. Ata që Shpallën Pavarësinë Kombëtare. Tiranë: Toena, ff. 5-6.
Nesimi, Qani. 2005. Ortodoksizmi te shqiptarët (historia e religjioneve).
Tetovë, f. 231.
Prifti, Kristaq, Diversiteti fetar..., ff. 29-30.
Maroco dela Roka, Roberto. 1994. Feja dhe kombësia në Shqipëri 1920-1944.
Tiranë: Elena Gjika, ff. 9-10.
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Fehari RAMADANI, Tetovë

ASPEKTE TË BASHKËJETESËS FETARE TE SHQIPTARËT
(FUNDI I SHEK. XIX FILLIMI I SHEK. XX)
Summary
Religious tolerance even nowadays constitutes a general phenomenon among
Albanians. It is the foundation of society, of each Albanian family and each and
every believer. Albanians live in a total harmony alongside the different religious
beliefs. Among Albanians of different beliefs exists a wide understanding; they
interact and live in a fraternal relation between them.
Albanians respect the religious sentiments of each other. The existence of
many religious beliefs amongst Albanians isn’t seen as an obstacle in the road of
national development, but contrariwise it is considered as a value, as a national
wealth. Religious tolerance is inherited from the past.
Differently from the other Balkan and world’s nations, which are divided in
as many nations as religions, at Albanians the religious belief never has been a factor
of national disruption. Historically Albanians of all beliefs are engaged in
cooperation in the realization of national objectives. For them the national issue has
always been in foreground, while the religious one in the second plan.
Albania has never recognized any conflicts or religious wars. But, in the
contrary, with the domination of the national feeling, between Albanians have
always had marriages between members of different religious beliefs.
In certain historical periods, the religion has helped Albanians in the
maintenance of their national identity. Our history of interreligious understanding
recognizes cases when Albanians have helped other nations for preserving them
from the worst (extirpation), regardless that they had various religious affiliation, as
was the case with the Jews in Albania during the Second World War.
The religion, alongside with the language, the origin, etc. has been an
identification element between Albanians and other nations, who pretended the
occupation of Albanian territories. During Middle–Ages, through Catholicism and
later through Islam Albanians were identified by the neighbor nations, which
enabled them the preservation of their unmixed individuality.
Even the tentative of the other countries didn’t manage to introduce religious
disruption between Albanians. Albanian nation arose above the religious divisions.
Albanians didn’t allow the religious divisions to deepen which would lead them into
national disruption. Albanians survived by rising above the religious differences.
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Florina JERLIU, Prishtinë

HISTORIA DHE TRASHËGIMIA KULTURORE E
KOSOVËS NË KONTEKSTIN SHTETFORMUES ÇËSHTJE TË INTERPRETIMIT BASHKËKOHOR
KDU 904(496.51)
008(496.51)
Abstrakt
Ky punim synon që shkurtimisht të prezantojë trendet dhe nevojat për
interpretimin e historisë dhe trashëgimisë në Kosovë. Shqyrtimet teorike në lidhje
me interpretimin e historisë dhe trashëgimisë të prezantuara në këtë punim së bashku
me rishikimin analitik të publikimeve ndërkombëtare për Kosovën, janë përdorur për
të shqyrtuar kontekstin dhe thekset e një vargu problematik të nocioneve, të lidhura
me trashëgiminë kulturore, si dhe kompleksitetin e kuptimeve të tyre dhe përdorimin
e tyre në fushat e historisë dhe të kulturës politike. Në diskursin ndërkombëtar
interpretimi i historisë së Kosovës shpesh është drejtuar dhe është njësuar me
interpretimin e trashëgimisë kulturore në territorin e Kosovës dhe të dyja së bashku
kanë gjeneruar disa nocione përkufizuese të ‘çështjes së Kosovës’ si: multietniciteti,
religjionet, monumentet, minierat, etj., që ndryshe mund të interpretohen si “ankerë
politikë” të trashëgimisë kulturore të Kosovës. Studimi synon që të sjellë në
vëmendje se shtegu përpara për thellimin e një diskursi kombëtar të trashëgimisë
kërkon që së pari të pranojmë se mbrojtja e trashëgimisë është botërisht e njohur si
fushë e politikave publike kulturore. Së dyti, ajo është një faktor i rëndësishëm
bashkëkohor i rritjes ekonomike, dhe së treti, konteksti më i gjerë i trashëgimisë që
përfshinë ansamblet, qytetet dhe peizazhet kulturore duhet të shihet si ndërtues aktiv
dhe nxitës i ekonomive lokale, identiteteve dhe ndjenjës së përkatësisë. Në këtë
kontekst është i rëndësishëm angazhimi në interpretimin e historisë dhe të kulturës
urbane të qyteteve dhe peizazheve të Kosovës së bashku me mjediset e tyre jetësore,
si alternativë inkluzive dhe objektive, për dallim nga monumentet si të përveçme dhe
historitë ekskluzive. Prandaj interpretimi i tyre në gjithë tërësinë dhe diversitetin e
vet, në përputhje me rekomandimet e njohura ndërkombëtarisht, duhet të jetë
interpretimi i trashëgimisë kulturore të Kosovës.
Fjalët çelës: interpretimi i historisë, interpretimi i trashëgimisë, Kosova,
publikimet ndërkombëtare, trashëgimia kulturore.
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HYRJE
Në fushën e trashëgimisë kulturore “interpretimi është proces i
komunikimit, i dizajnuar për të nxjerrë në dritë kuptimin dhe
marrëdhëniet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore nëpërmjet
ndërveprimit me objekte, artifakte, peizazhe dhe lokalitete.” 1 Edhe
pse shumë konciz dhe i lehtë për t’u kuptuar, interpretimi i këtij
përkufizimi në vetvete ka një implikim kur bëjmë dallimin midis
trashëgimisë “sonë” kulturore apo natyrore si të ndryshme nga ajo e
“të tjerëve”. Shumë shpesh kjo paradigmë e ka sfiduar komunitetin
ndërkombëtar të trashëgimisë duke u bërë subjekt i diskurseve dhe
praktikave që shpesh kanë eskaluar në konflikte të armatosura në të
gjithë botën.
Interpretimi i historisë, në anën tjetër, është një çështje që është
rikthyer në fokus të konsideratave teorike në fund të viteve 1980 në
Evropë, si rezultat i kalimit të vendeve të bllokut lindor nga
komunizmi i udhëhequr nga sovjetikët në demokracinë perëndimore.
Mjedisi i ngurtë ideologjik që i portretizoi vendet komuniste të
Ballkanit është akuzuar në veçanti për pretendime ndaj trashëgimisë
kombëtare dhe supremaci ndaj kulturës dhe identitetit të të tjerëve.
Një nacionalizëm kulturor dhe etnik, mjaft kompleks dhe konfliktuoz,
u shpërfaq menjëherë pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë dhe u shqua
për përdorimin e trashëgimisë kulturore si mjet lufte dhe paqeje.
Shembulli më i shquar dhe i fundit në këtë kontekst është pretendimi
serb në rastin e Kosovës.
Ky punim ka për qëllim që të adresojë çështje të interpretimit
historik dhe të trashëgimisë, si dhe implikimin dhe zbatueshmërinë e
tyre në kontekstin bashkëkohor të Republikës së Kosovës. Punimi
fokusohet në elaborimin e disa nocioneve që lidhen me historinë dhe
trashëgiminë në Kosovë përmes lentës së botimeve ndërkombëtare, të
kuptuarit e të cilave është i një rëndësie madhore në rrekjet që lidhen
me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe promovimin e saj në
shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare.
Historia e Kosovës dhe trashëgimia e saj kulturore, si dhe forma
e prezantimit të tyre, janë elaboruar gjerësisht në diskursin
ndërkombëtar për më shumë se një dekadë, gjë që konfirmon se
interpretimi vendor është një ushtrim i pashmangshëm nëse Kosova
1

John Veverka. What is interpretation. An overview of Interpretive Philosophy
and Principles. në: http://www.heritageinterp.com/whatis.htm
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dëshiron që të rrisë kredibilitetin e diskursit të mbrojtjes së
trashëgimisë dhe kontributin e saj në kohezionin social dhe ekonomik
të vendit. Në këtë kuadër, ky punim parashtron si nevojë interpretimin
e historisë dhe të kulturës urbane të qyteteve dhe mjediseve jetësore
në Kosovë si një alternativë inkluzive dhe më objektive se ajo e
monumenteve dhe e historive të përveçme që jo rrallë janë
përjashtuese përgjatë linjave etnike.
1. INTERPRETIMI I HISTORISË DHE I TRASHËGIMISË
1.1. Interpretimi i historisë
Intepretimi i historisë konsiderohet të jetë një nocion i thjeshtë
dhe vetëshpjegues; përkatësisht interpretimi historik pritet të jetë
shpjegim i thjeshtë i ngjarjeve historike, subjekteve apo vendeve a
lokaliteteve historike. Megjithatë, interpretimi historik më shpesh i
referohet procesit në të cilin historia paraqitet, duke theksuar ngjarjet
më karakteristike dhe të rëndësishme të së kaluarës historike.2
Procesi i përzgjedhjes dhe strukturimit përmbajtjesor në
interpretime historike ndikohet nga faktorë të ndryshëm kontekstual,
ndër të cilët më i zakonshmi është nacionalizmi. Ngjarjet apo faktet
historike të ndikuara nga forcat shtytëse të nacionalizmit mund të mos
deformohen gjatë procesit të interpretimit, por ato janë shpesh të
'vërteta' vetëm përbrenda kontekstit të agjendave nacionaliste. Një
shembull ilustrues i interpretimeve kontekstuale të historisë haset në
tekste shkollore. Fjala vjen, lufta amerikane e cila u zhvillua në mesin
e shekullit XVIII është e njohur si 'Lufta Amerikane e Pavarësisë" ose
si "Lufta Revolucionare Amerikane", varësisht nga fakti i të qenit të
shkolluar në Amerikë apo Angli. Interpretimet e ndryshme të të njëjtës
ngjarje historike janë veçanërisht prezente në vendet e Ballkanit.
Ngjashëm, luftërat ballkanike të viteve 1912-13 janë përshkruar
ndryshe në tekstet shkollore në gjuhën shqipe, turke apo bullgare dhe
në secilin rast faktet historike janë fshirë ose janë paraqitur në mënyrë
selektive.3 Shpesh interpretimet e ngjarjeve historike të këtij lloji janë
2

3

Leon J. Goldstein (1975) A note on historical interpretation, Philosophy of
Science; The University of Chicago Press, Vol. 42, No. 3, pp. 313.
Victor Roudometof (1996) Nationalism and Identity Politics in the Balkans:
Greece and the Macedonian Question; Journal of Modern Greek Studies 14.2,
ff.253-301.
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të lidhura me monumentet dhe lokalitetet historike dhe njëherësh
tentojnë që të sigurojnë të drejtën mbi to. Një rast tanimë të njohur në
Ballkan paraqet përmendorja në fushën e Gazimestanit e ndërtuar pas
Luftës së Dytë Botërore për të shënjuar hapësirën në të cilën është
zhvilluar Beteja e Kosovës e vitit 1389. Rëndësia e këtij lokaliteti për
nacionalizmin serb u rikthye me rastin e evokimit të saj nga
këndvështrimi nacionalist i Sllobodan Millosheviqit në fjalimin e tij të
mbajtur pikërisht në këtë lokacion më 28 qershor të vitit 1989:
“...ky përvjetor i madh i 600-të i Betejës së Kosovës është
duke u zhvilluar në një vit në të cilin Serbia, pas shumë
vitesh, pas shumë dekadash, ka rifituar integritetin e saj
shtetëror, nacional dhe shpirtëror. ... duket sikur Serbia
pikërisht në këtë vit, në vitin 1989, rifitoi shtetin e vet dhe
dinjitetin e vet, dhe së këndejmi feston një ngjarje të së
kaluarës së largët, e cila ka një rëndësi të madhe historike
dhe simbolike për të ardhmen e saj.”4
Interpretime të tilla në shtetet e Ballkanit janë të sojit të
nacionalizmit që ka tendencë instrumentalizimin e trashëgimisë
kulturore dhe vazhdimësinë etnike të popullsisë.5 Narrativat historike
që thuren për qëllime të ndërtimit të kombit mbi parimet e etnisë,
sipas sociologut Victor Roudometof, “synojnë krijimin e një lidhjeje
të veçantë midis kombit dhe territorit që ai komb e pushton, apo që
mëton ta pushtojë, dhe së këndejmi legjitimimin e posedimit të një
territori nga një kolektivitet i veçantë”.6 Shembull për ilustrim është
Jugosllavia komuniste. Me gjithë përpjekjet e Titos për të pasur një
komb të vetëm koherent dhe për të nxitur ndjenjën e të qenit jugosllav
nëpërmjet motos së “vëllazërim-bashkimit”, Jugosllavia komuniste
mbeti deri në fund një amalgamë kombesh, themelet e së cilës u
tronditën menjëherë pas vdekjes së tij në fillim të viteve 1980.
Pas rënies së Murit të Berlinit në vitin 1989 dhe njëherësh me
përfundimin e konfrontimit të dy ideologjive kryesore, demokracisë
perëndimore dhe komunizmit sovjetik, historianët janë përballur me
4

5

6

Fjalimi i përkthyer në gjuhë angleze, në: www.slobodan-milosevic.org/spchkosovo1989.htm
Victor Roudometof (1996) Nationalism and Identity Politics in the Balkans: Greece
and the Macedonian Question; Journal of Modern Greek Studies 14.2, ff.253-301.
Po aty.
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nevojën për t’iu rikthyer historisë dhe për t’i rishikuar konceptet të
cilat ishin formuar në një mjedis të ngarkuar ideologjikisht. Duke qenë
të paraprirë nga procesi i pashmangshëm i rishkrimit të historisë,
instancat e Bashkimit Evropian, më konkretisht Këshilli i Evropës,
bëri thirrje për shqyrtim të kujdesshëm të historisë dhe të
interpretimeve të saj, me kushtin që të ndiqen tri parime kryesore:
histori pa propagandë, histori pa paragjykime dhe histori e bazuar
vetëm në fakte reale.7 Me këtë në mendje, Këshilli i Evropës miratoi
dy vite më vonë Rekomandimin Rec (2001) 15 mbi mësimdhënien e
historisë në shekullin XXI në Evropë, ku ndër të tjera thërret për
cilësimin e historisë si “një nga pjesët themelore të ndërtimit të
Evropës të pajtuar lirshëm, bazuar në trashëgiminë historike dhe
kulturore të përbashkët, të shquar për diversitetin që ka, me gjitha
aspektet e veta konfliktuale dhe nganjëherë dramatike”.8
Duke e pasur këtë parasysh, duhet ta kemi të qartë se rishikimi i
historisë është një pjesë normale e procesit shkencor. Edhe pse kjo
mund të krijojë një terren pjellor për "kërkuesit e së vërtetës" që të
eliminojnë ose të injorojnë faktet historike që nuk i mbështesin
pretendimet e tyre, një proces i tillë është vendimtar për të hedhur
dritë të faktet historike, ngjarjet, vendet dhe objektet të cilat nën
regjimin e mëparshëm politik mund të kenë qenë të injoruara. Në këtë
drejtim dhe në kontekstin e përpjekjeve të shtetndërtimit, pas luftës së
vitit 1999 historia e Kosovës bën thirrje për një rishqyrtim objektiv të
historisë së shkruar dhe rivlerësim të kredibilitetit dhe formës së
prezantimit të saj.
1.2. Interpretimi i trashëgimisë
Trashëgimia kulturore e një vendi a populli konsiderohet burim
kulturor, politik dhe ekonomik.9 Në rrafshin doktrinar, monumentet
dhe lokalitetet e trashëgimisë kulturore bashkë me peizazhet kulturore
7

8

9

UNITED for Intercultural Action. History Interpretation as a Cause of Conflicts
in Europe
Këshilli i Evropës. Recommendation Rec (2001)15 of the Committee of
Ministers to member states on history teaching in twenty-first- century Europe;
Appendix to Recommendation/Article 1. The aims of history teaching in the
tëenty-first century.
Tamara Ratz (2006) Interpretation in the house of terror. Budapest. Në:
Melanie K. Smith and Mike Robinson (eds.) Cultural tourism in a changing
world: politics, participation and (re)presentation, f.245
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vlerësohen për nga vlera e tyre historike, arkitekturore, arkeologjike,
artistike, fetare, ekonomike, etj. Këto vlera, të kombinuara në mënyra
të shumta, përbëjnë trashëgiminë materiale të luajtshme ose të
paluajtshme, si dhe trashëgiminë jomateriale ose shpirtërore, e cila
shpesh përkthehet në kuptime dhe ndjenja që individët dhe
komunitetet ua atribuojnë objekteve të caktuara apo monumenteve e
lokaliteteve, ndër të cilat më evidentet janë vendet e adhurimit ose
zakonet dhe traditat. Vlerat e trashëgimisë janë thelbësisht dhe
reciprokisht të lidhura me të kaluarën si pikënisje. Prandaj trashëgimia
është sinonim me të kaluarën. Me fjalë të tjera, çdo vlerë e cilësdo
natyrë derivon nga e kaluara për qëllime të së tashmes dhe ruhet për
një të ardhme të projektuar.
Kjo lidhje e ngushtë midis trashëgimisë dhe të kaluarës e bën
trashëgiminë, ashtu sikur edhe historinë, të prirë ndaj formave të
ngjashme të prezantimit dhe interpretimit.10
Prezantimi i trashëgimisë është një mjet i fuqishëm për
formësimin dhe rafinimin e identitetit të një kombi. Kjo arrihet
nëpërmjet sjelljes së dallimeve midis trashëgimisë kulturore të një
kombi të caktuar dhe kombeve tjera, me ç’rast krijohet dhe fuqizohet
ndjenja e veçantisë kombëtare. Për më tepër, prezantimi i trashëgimisë
bëhet mjet i fuqishëm që vihet në shërbim të “ngritjes së unitetit dhe
krenarisë kombëtare dhe krijimit të imazhit kombëtar“ 11 Megjithatë,
si në çdo rast tjetër të interpretimeve, interpretimi i trashëgimisë
gjithnjë përmban më shumë se vetëm informacione të rëndësishme
dhe objektive. Rrjedhimisht, identifikimi i informacionit që do të
prezantohet është pjesë themelore e procesit të interpretimit që e bën
procesin në tërësinë e tij një çështje subjektive, të ndikuar nga faktorët
kontekstual. Identifikimi selektiv, siç tregon rasti i Ballkanit, mund të
përdoret dhe me siguri se do të përdoret për qëllime politike dhe nxitje
të ndjenjave nacionaliste. Historikisht, nacionalizmat ballkanikë janë
ndërtuar mbi konceptin e komuniteteve fetare-etnike më shumë sesa të
komuniteteve qytetare të lidhura për nga detyra dhe privilegjet e
ofruara nga shteti. Me fjalë të tjera, shteti-komb i Ballkanit nuk është
nocion simetrik, që sugjeron zhvillimin e të parit (shtetit) para dhe jo
simultanisht me të dytin (kombin). Si rrjedhojë, interpretimi i
trashëgimisë në Ballkan buron nga premisa e ekskluzivitetit që

10
11

Po aty.
Po aty.
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konsiderohet të jetë një nga faktorët që çoi në krizat politike dhe
luftërat e përgjakshme të viteve 1990. 12
Me përfundimin e luftës së Kosovës të vitit 1999 si të fundit në
valën e dezintegrimit të ish-Jugosllavisë, përfshirja e komunitetit
ndërkombëtar dhe përqendrimi në rindërtim dhe pajtimit etnik ka
krijuar një kontekst të ri në të cilin trashëgimia kulturore është
zhvendosur nga fusha e nacionalizmit agresiv në domenin e tolerancës
dhe të bashkëpunimit rajonal. Udhëhequr nga premisa e UNESCO-s
që e koncipon trashëgiminë kulturore si “vlerë të përbashkët, si një
urë midis kulturave dhe komuniteteve, si dhe [një urë] nga e kaluara
në të tashmen dhe në kohërat e ardhshme”13, trashëgimia kulturore në
Ballkan është kthyer në instrument për promovim të stabilitetit politik
rajonal. Në Kosovë trashëgimia ka shërbyer, veç kësaj, si instrument
që e garanton dialogun ndëretnik.
Interpretimi i trashëgimisë kulturore në nivel teknik synon
përmbushjen e katër qëllimeve kryesore: të provokojë kërshërinë e
vizitorëve, të krijojë lidhjen e lokalitetit ose monumentit me dijen dhe
sfondin e vizitorëve, të zbulojë rëndësinë apo sinjifikancën e vendeve
apo objekteve të trashëgimisë dhe, në fund, të ndihmojë njerëzit të
gëzojnë një përvojë të kënaqshme.14 Interpretimi si komponentë e
rëndësishme në këtë drejtim përmban një sërë aktivitetesh të cilat e
thellojnë të kuptuarit e trashëgimisë kulturore dhe mund të bëhet
përmes publikimeve, ligjëratave publike, infrastrukturës në kuadër të
lokalitetit (on-site) dhe jashtë tij (off-site), programeve arsimore,
përfshirjes së komunitetit, si dhe nëpërmjet hulumtimit, trajnimit dhe
vlerësimit të vazhdueshëm të vetë procesit të interpretimit të
trashëgimisë.15 Me gjithë faktin se këto përbëjnë mjete universale
teknike dhe profesionale, interpretimi i trashëgimisë kulturore të
Kosovës që bazohet pikërisht në këta hapa teknikë është shfrytëzuar
më shumë se ç’mendohet për të riinterpretuar historinë e Kosovës dhe
çështjet e hapura politike të saj. Në diskursin ndërkombëtar
interpretimi i historisë së Kosovës shpesh është drejtuar dhe është
njësuar me interpretimin e trashëgimisë kulturore në territorin e
12

13

14

15

Recep Boztemur (2001) Nationalism and the Other: The Making of Nation and
the Nation-State in the Balkans, f.`192
Shih: Cultural Heritage – A Bridge Towards a Shared Future. http://www.seeheritage.org/introduction.htm
Shih: European Association for Heritage Interpretation. http://www.interpreteurope.net/top/heritage-interpretation.html
ICOMOS (2008) Charter For The Interpretation and Presentation of Cultural Heritage
/ Karta për interpretimin dhe prezantimin e lokaliteteve të trashëgimisë kulturore)
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Kosovës dhe të dyja së bashku kanë krijuar disa nocione përkufizuese
të çështjes së Kosovës si: multietniciteti, religjionet, monumentet, etj.,
që ndryshe mund të interpretohen si “ankerë politikë” të trashëgimisë
kulturore të Kosovës.
2. KOSOVA NË FOKUSIN E INTERPRETIMEVE
BASHKËKOHORE
Tranzicionet nga një krahinë autonome në organizimin e shtetit
paralel midis viteve 1989-1999, në përmbylljen e luftës së viteve
1998-99 me fushatën 78 ditëshe të NATO-s dhe vendosjen e
protektoratit ndërkombëtar, të pasuar me shpalljen e pavarësisë në
vitin 2008, e kanë vënë Kosovën në hartën botërore të marrëdhënieve
ndërkombëtare. Shumica e teksteve të botuara për Kosovën datojnë
nga fundi i viteve 1990 dhe periudha e pasluftës, gjë që është e
shpjegueshme për faktin se çështja e Kosovës gjatë kësaj periudhe
kohore ofronte një rast studimi që ishte intelektualisht sfidues për
akademikët, gazetarët dhe ekspertët ligjorë të diskursit ndërkombëtar.
Vetëm në katër vitet e para të dekadës së pasluftës (1999-2003)
janë publikuar përafërsisht 70 raporte dhe libra që për trajtim patën
aspekte të ndryshme të çështjes së Kosovës. Janë këto kryesisht
publikime të autorëve amerikanë, britanikë, francezë dhe gjermanë,
botuar nën ombrellën e një numri institucionesh të mirënjohura.16
Këto publikime e analizojnë dhe interpretojnë çështjen e
Kosovës në aspekte dhe fusha të ndryshme, që përgjithësisht mund të
kualifikohen në tri grupe pikëpamjesh. Një grup i veçantë i raporteve e
shtjellon çështjen e Kosovës nga pikëpamja e të drejtës ndërkombëtare
dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, të hartuara kryesisht nga
studiuesit e shkencave politike dhe juridike. Grupin e dytë e përbëjnë
raportet e politikave të orientuara që përfshijnë rekomandime politike,
të hartuara kryesisht nga organizatat ndërkombëtare dhe ‘think-tank’e që merren me hulumtime të peizazhit politik të vendeve të pasluftës.
16

Oxford University Press, Cambridge University Press, Yale University Press,
New York University Press, University of California Press, United Nations
University Press, United States Institute for Peace (USIP), Arizona Law
Review, Michigan Law Review, American Journal of International Law,
Stanford Journal of International Law, the Georgetown Law Journal, European
Journal of International Law, East European Constitutional Review, Revue
Generale de Droit International Public, Palgrave, Pluto, Picador, Amnesty
International, International Crisis Group, etj.
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Grupi i tretë përfshin librat autorialë. Janë pikërisht librat që ofrojnë
shqyrtime më gjithëpërfshirëse dhe të detajuara të ngjarjeve dhe
proceseve në Kosovë, ku përveç shtjellimit hierarkik ofrohen edhe
pamje kronologjike të ngjarjeve historike dhe të proceseve vendimtare
që çuan në shtetndërtimin e Kosovës. Autorët e librave vijnë kryesisht
nga fusha e historisë dhe e gazetarisë botërore.
Çështjet kyçe që trajtohen nga këta autorë dhe që në mënyrë të
drejtpërdrejtë lidhen me trashëgiminë kulturore dhe natyrore të
Kosovës janë: historia e Kosovës me theks në historinë politike të saj,
pasuritë natyrore të Kosovës dhe roli i mineraleve në luftën për
territorin e saj, multietniciteti dhe identiteti kosovar si atribut
bashkëkohor, si dhe feja dhe monumentet e kulturës.
2.1. Vlerësimet historike
Një nga vlerësimet më të cituara dhe më të hollësishme të
historisë politike dhe shoqërore të Kosovës është pa dyshim libri i
historianit britanik Noel Malcolm “Kosova. Një histori e shkurtër”
(Kosovo. A Short History, 2001). Malcolm sjell narrativë të plotë të
historisë mbi 700-vjeçare të Kosovës, Serbisë, shqiptarëve dhe
serbëve, duke u bërë i njohur botërisht për sfidimin që i bën rrëfimeve
historike serbe dhe veçanërisht rrëfimit për Kosovën ‘djep të
qytetërimit serb’.
Autori në fillim shpreh qartë rrezikun e të ndërtuarit të një
vizioni bashkëkohor politik të bazuar në epokën parakombformuese,
duke u referuar në argumentimin mbrojtës të shqiptarëve në lidhje me
prejardhjen ilire dhe autoktoninë e shqiptarëve të Kosovës. Megjithëse
e pranon të drejtën e një kombi për të hulumtuar dhe kuptuar rrënjët e
tij, Malcolm pohon se rrënjët nuk duhet të luajnë rol vendimtar në
zgjidhjen e konflikteve bashkëkohore. Në mbështetje të këtij pohimi
autori i diskrediton fuqishëm narrativat serbe të cilat pretendojnë se
Kosova është e serbëve mbështetur në pohimin se Kosova e sotme
ishte pjesë e Mbretërisë Serbe të shekullit XIV. Sipas Malcolm-it, një
pretendim i tillë është i pavlefshëm, meqë sipas kësaj logjike i bie që
një pjesë e madhe e territorit të Serbisë së sotme nuk mund t’i përkasë
kombit serb nisur nga vetë fakti se nuk ishte pjesë e Mbretërisë së
Serbisë të shekullit XIV. 17
17

Noel Malcolm (2001) Kosovo a short history. New York: New York University Press.
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Duke pasur parasysh kompleksitetin e çështjeve që Malcolm vë
në shqyrtim, fuqia e librit qëndron në të qenit vlerësimi më përfshirës i
historisë së Kosovës në diskursin ndërkombëtar, pavarësisht
mangësive eventuale që mund t’i ketë. Siç argumenton Richard
Crampton, profesor i Universitetit të Oksfordit: “fuqia më e madhe e
këtij libri, megjithatë, nuk është gama e burimeve të tij, por aftësia me
të cilën janë përdorur.” 18
Ndërsa Malcolm prek ngjarjet që çuan në revokimin e
autonomisë në vitin 1989 nga perspektiva historike, autorja amerikane
Julie A. Mertus bën një elaborim pothuajse ‘fotografik’ dhe të
hollësishëm të ngjarjeve kyçe të historisë moderne të Kosovës. Në
librin e saj "Kosova: si e nisën luftën mitet dhe e vërteta"19, Mertus
shkruan gjerësisht për periudhën e socializmit në Kosovë. Fillimisht
Mertus jep një analizë të shkurtër dhe koncize të periudhës së hershme
të pas Luftës së Dytë Botërore, duke vazhduar më pas me periudhën
midis viteve 1968 dhe 1989, periudhë kjo që në shumicën e
publikimeve ose ka munguar ose është prekur vetëm shkarazi.
Mertus fokusohet në figurat politike të nomenklaturës komuniste
vendore dhe në strukturat ilegale. Rrëfimi për rolin e Universitetit të
Prishtinës, të rinjve të papunë dhe demonstratave të vitit 1981 përbën
pothuajse gjysmën e librit, ndërsa gjysma tjetër përfshin intervistat me
shqiptarët dhe serbët të cilët ishin pjesëmarrës në ngjarjet e atyre
viteve, duke u fokusuar kryesisht në demonstratat e vitit 1981.
Vlerësimet e autores në lidhje me motivet fundamentale dhe akterët e
demonstratave mbeten një nga analizat më përmbajtjesore të historisë
së vonshme të Kosovës.

18

19

Richard Crampton, (1998) "The great Balkan illusions," a review of Noel
Malcolm, Kosovo a short history, The Times Literary Supplement, ff. 3-4.
Julie A. Mertus (1999) Kosovo How Myths and Truth Started a War, University
of California Press.
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Fig.1. Një fond librash për Kosovën të autorëve të huaj

Kopertinat e librave bëjnë të ditur se 'mbështjellësi' i një rrëfimi të
cilësdo natyre, kur trajtohet çështja e Kosovës lidhet me trashëgiminë
kulturore, me monumentet dhe me peizazhin e saj kulturor
2.2. Pasuria natyrore e Kosovës dhe lidhja e saj me trashëgiminë
Publikimet ndërkombëtare e kanë rrahur çështjen e Kosovës edhe
nga këndvështrimi ekonomik, megjithëse shumë më pak se nga ai
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historik dhe politik. Parë historikisht, Kosova ka qenë pjesa më e varfër
dhe më pak e zhvilluar e federatës ish-Jugosllave, pavarësisht nga fakti
se shtrihet mbi rezervën e pestë më të madhe të linjitit në Evropë.20
Në rrafshin e publikimeve ndërkombëtare që lidhen me këtë
temë, vlen të përmendet publikimi i Iniciativës së Mjedisit dhe të
Sigurisë (The Environment and Security Initiative, ENVSEC)21 i
titulluar “Ballkani: Grafikat Vitale” (Balkan: Vital Graphics), botuar
më 2005. Në një artikull të veçantë të shkruar nga Martik Woker
trajtohet pasuria nëntokësore e Kosovës e cila, sipas autorit, nëse do të
ishte shfrytëzuar në kapacitete optimale, pra, linjiti dhe boksiti, si dhe
mineralet e tjera si plumbi, zinku, nikeli, argjendi dhe kromi do të
lehtësonte tej mase situatën ekonomike në vend. Raporti shpjegon në
terma teknikë gjendjen e sektorit minerar në Kosovë, si dhe
kapacitetet dhe perspektivat për të ardhmen. 22 Megjithatë, raporti nuk
lë pa interpretuar implikimet politike që kjo pasuri mund të ketë pasur
dhe ende ka kur bëhet fjalë për shtetësinë e Kosovës dhe pretendimet e
Serbisë mbi territorin e saj.
Mbase publikimi më i fuqishëm i cili e demaskon pretendimin
serb mbi territorin e Kosovës në emër të kishave ortodokse, ndërkohë
që e vërteta e këtij pretendimi lidhet me pasurinë nëntokësore të
Kosovës, është artikulli me titull “Pasuria potenciale luan rol të
fshehur në konflikt” (Potential Wealth plays hidden role in conflict) i
autores Carole Hodge, botuar në gazetën The Scotsman në prill të vitit
1999. Sipas Hodge, kryehulumtuese në Njësisë Kërkimore të Evropës
Juglindore në Universitetin e Glasgow-it, ajo që shpesh është
neglizhuar në konfliktin e Kosovës është faktori ekonomik. Hodge ka
vënë në dukje se “serbët dhe të huajt përgjithësisht janë bindur se
çështja qendrore [...] është mbrojtja e 'zemrës' kulturore të Serbisë”.23
Sipas saj, kontrolli i Serbisë mbi Kosovën “nuk është as thjesht e as
20
21

22

23

Shih: Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë. (2011) Invest in Kosovo, f.13
ENVSEC është platformë bashkëpunimi midis gjashtë organizatave
ndërkombëtare: Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE),
Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC),
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Komisioni Ekonomik
i Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE), Programi i Kombeve të
Bashkuara për Mjedisin (UNEP), si dhe Organizata e Traktatit të Atlantikut
Verior (NATO), si partner i asociuar.
Martin Woker (2005) Kosovo’s hidden wealth. Në: Ieva Rucevska (ed.) Balkan
vital graphics: environment without borders, ff.38-39
Carole Hodge (1999) Potential wealth plays hidden role in conflict; The
Scotsman Newspaper.
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parësisht një imperativ ideologjik për Beogradin”,24 por është
pikërisht i lidhur me pasuritë nëntokësore të saj. Hodge i demaskon
deklaratat serbe që i bëjnë resurset minerare të Kosovës si relativisht
të parëndësishme, ndërkohë që i proliferojnë kishat dhe manastiret
ortodokse, të cilat pothuajse gjithkund ndodhen pranë këtyre
burimeve.
Shqetësimi i Serbisë për monumentet kulturore në Kosovë, thotë
Hodge, është i ekzagjeruar, nëse jo i pavërtetë dhe është në
kundërshtim me strategjitë investive të Serbisë e cila nxjerr fakte për
rezervat e shfrytëzueshme të qymyrit në Kosovë (mbi 15.000 milion
ton), dhe për rëndësinë ekonomike të Trepçës si gjiganti më i madh
minierar-metalurgjik në gjithë ish-Jugosllavinë. 25
Lidhja e ngushtë e pasurive nëntokësore të Kosovës me
trashëgiminë kulturore në prag të luftës në Kosovë është nxjerrë
sheshit, në mënyrë sa brutale aq edhe poetike, nga reporteri Chris
Hedges në artikullin e tij “Ditari i Stantërgut; Poshtë gjithçkaje në
Kosovë, Çmimi shkëlqyes i luftës” (Stari Trg Journal; Below It All in
Kosovo, A War's Glittering Prize), botuar në The New York Times në
korrik të vitit 1998. Nga ky artikull mbase mjafton vetëm një paragraf
i cituar për të ilustruar rëndësinë e shpërfaqur botërisht të pasurive
minerale si “vlerë e vërtetë e Kosovës” për pretendimet serbe ndaj saj
dhe si një aset i vetëm të cilin “nuk e lëshojnë dot”:
“[…] Miniera e Stantërgut, me damarët shkëlqyes të plumbit,
zinkut, kadmiumit, arit dhe argjendit, me pellgjet e ndënjura me ujë e
baltë, rrymat e avujve, gjatësitë e saj të njoma, tunelet e zymta dhe
shtrirja e pafund e errësirës Stigiane. Ndërsa kutia e hekurt tronditej e
angullonte në udhëtimin kërcyes duke rënë 18 këmbë në sekondë, ajo
lë pas simbolet e fuqishme të nacionalizmit dhe të identitetit etnik, të
shpërndara në rrëmujën mbi tokën sipër. Në vend të kësaj, në kakofoni
çjerrëse, ajo ekspozon vlerën e vërtetë të Kosovës. [...]Branimir
Dimitrijevic, një nga menaxherët e minierës, qante përmes një
korridori të mbushur me ujë dhe baltë që i mbështillte çizmet e tij të
zeza prej gome. [...] “Ne kurrë nuk do të heqim dorë nga Trepça!”
thërriste ai. “Serbët do të luftojnë për të mbrojtur minierat. Janë
tonat. Ne dimë si të bëjmë luftë, nëse këtë e duan shqiptarët.”26
24
25
26
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Chris Hedges. (1998) Stari Trg Journal; Below It All in Kosovo, A War's
Glittering Prize. The New York Times.
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2.3. Multietniciteti dhe identiteti kosovar
Një tjetër nocion kryesor, në mos më i rëndësishmi në
kontekstin bashkëkohor të Kosovës, është ai i multietnicitetit. Edhe
pse Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
(KSKB) nuk pati përfshirë asnjë klauzolë të veçantë që në mënyrë
specifike i referohet marrëdhënieve ndëretnike në Kosovë, etniciteti,
siç vëren Aidan Heheir, profesor në Universitetin Westminster, zuri
vend qendror në organizimin e sistemit politik dhe gjyqësor të
UNMIK-ut, “i dizajnuar ashtu që të sigurojë pluralizmin etnik
nëpërmjet përdorimit të kuotave etnike”. 27
Nocioni i multietnicitetit fitoi momentumin në fund të vitit 2003
me plasimin e 'Standardeve për Kosovën' që u njohën si 'Standardet
para statusit'. Sipas interpretimit të Heheir, Plani për implementimin e
standardeve, që u miratua një vit më vonë, nënvizoi synime shumë
ambicioze dhe prandaj Standardet u perceptuan si konstrukt
artificial.28 Mbi një dekadë më vonë, gjykimi i Heheir përligjet, siç
mund ta kuptojmë nga vizioni i UNMIK-ut për Standardet i dhënë në
citatin më poshtë:
„Standardet për Kosovën“ e përshkruajnë një Kosovë ku
institucionet publike janë përfaqësuese dhe demokratike, ku sundimi i
ligjit është efikas, i respektuar dhe i arritshëm për të gjithë... ku të
gjithë individët, pavarësisht nga përkatësia etnike, mund të udhëtojnë
dhe të punojnë të sigurt, si dhe të përdorin gjuhën e tyre (...) kudo dhe
në çdo institucion të Kosovës... me pak fjalë, një Kosovë me të vërtetë
multietnike, stabile dhe demokratike e cila i afrohet standardeve
evropiane (UNMIK, 2004). 29
Identiteti kosovar është një tjetër aspekt i qasjes multietnike. Kjo
nuk do të thotë se ndërtimi i shtetësisë kosovare është një konceptim
ndërkombëtar, sepse ideja e krijimit të një shteti dhe identiteti të
veçantë të Kosovës është avancuar gjatë viteve 1990. Identiteti
kosovar në kontekstin shtetformues është përshkruar si koncept civil
dhe territorial dhe si identitet i qytetarëve pa dallim etnie, ndërkohë që
garantohen interesat vitale që lidhen ngushtë me çështje të
multietnicitetit si: ndryshimi i kufijve komunalë (deri te formimi i
27

28
29

Aidan Hehir (2010) The Efficacy of the International Administration’s Policy of
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komunave me shumicë serbe), ligjet për të drejtat e komuniteteve,
ligjet për gjuhën, trashëgiminë kulturore, lirinë fetare dhe simbolet e
komuniteteve.30 Me fjalë të tjera, identiteti i qytetarit kosovar lidhet në
masë të madhe me identitetin e tij kulturor dhe trashëgiminë e
perceptuar si të veçantë bashkë me të gjitha atributet kontekstuale,
materiale dhe jomateriale të saj, më shumë se me trashëgiminë
kulturore të Kosovës në tërësinë e vet.
Autorë të tjerë janë treguar më kritikë ndaj multietnicitetit të
propaguar nga komuniteti ndërkombëtar në Kosovë. Sipas studimit të
Anita Joy McKinna nga Universiteti Melbourne, administrata e OKBsë ka dështuar në dy nivele: së pari, ajo nuk ka krijuar një
multietnicitet të vërtetë, dhe së dyti, ka dështuar në promovimin e
multietnicitetit në qeverisjen e saj në Kosovë. McKinna konstaton se
pas më shumë se një dekade të administratës ndërkombëtare, qëllimi i
saj fillestar i bazuar në nocionin e multietnicitetit ka sjellë rezultate
krejtësisht të ndryshme dhe të padëshiruara. Si përfundim, trashëgimia
e UNMIK-ut është ajo e “ndarjes etnike dhe e një situate që i ngjan
qëllimit të Beogradit për copëtimin etnik, më shumë sesa një shoqërie
multietnike.”31
2.4. Religjioni dhe trashëgimia
Arsyet e një dështimi të tillë mund të kërkohen në kuptimin
sipërfaqësor dhe të ndikuar të administratës së OKB-së në Kosovë mbi
rolin e fesë dhe të trashëgimisë në përgjithësi. Për shumë shekuj
islami, ortodoksia dhe katolicizmi kanë bashkëjetuar paqësisht në
Kosovë. Për dallim nga shqiptarët që nuk e lidhin religjionin
esencialisht me identitetin e tyre kombëtar, komuniteti serb e
konsideron religjionin të jetë një nga shtyllat themelore të identitetit të
tyre kombëtar.32 Pikërisht kundrejt këtij sfondi politik është
interpretuar çështja e trashëgimisë kulturore të Kosovës në librin e
Robert Bevan-it “Shkatërrimi i kujtesës: Arkitektura në Luftë” (The
Destruction of Memory: Architecture at War) botuar në vitin 2006.

30
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Sciences, The University of Melbourne.
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Sipas Bevan-it, në luftërat ndërmjet grupeve etnike apo fetare,
identifikimi etnik dhe fetar bëhet i rëndësishëm deri në atë pikë që i
bën “këto konflikte aq brutale sa dhe fatin e reprezentimit arkitekturor
të identitetit grupor”. 33 Sulmi ndaj ndërtesave, siç e vë ai në dukje
duke kujtuar Kristallnacht-in dhe djegien e sinagogave në të gjithë
Rajhun në fund të viteve 1930,34 ka qenë “një proces përgatitës për
vrasjet që do të vijnë... [dhe]... një akt i gjenocidit kulturor…”.35
Argumentin e vazhdon me shembullin e synimeve famëkeqe ndaj
trashëgimisë arkitekturore heterodokse të ish-Jugosllavisë, të Kosovës
në veçanti (të cilës Bevan i referohet si “dëshmi materiale e
bashkëjetesës”),36 bërë nga akademiku serb Vasa Çubriloviq në
memorandumin e tij “Dëbimi i shqiptarëve” të datës 7 mars 1937:
Në një kohë kur Gjermania mund të dëbojë dhjetëra mijëra
hebrenj dhe Rusia mund të zhvendosë miliona njerëz nga një pjesë e
kontinentit në tjetrin, dëbimi i disa qindra mijëra shqiptarëve nuk do
ta nisë një luftë botërore. [...] Dëbimi masiv i shqiptarëve nga
trekëndëshi i tyre është i vetmi kurs efektiv që mund ta marrim. Që ta
zhvendosim një popullatë të tërë, parakusht i parë është krijimi i një
psikoze të përshtatshme. Kjo mund të bëhet në mënyra të ndryshme.
[...] refuzimi për t'i njohur tapitë [...] mbledhja e pamëshirshme e
taksave [...] heqja e lejeve të punës [...]shkatërrimi i mureve dhe
gardheve të larta rreth shtëpive private [...] keqtrajtimi i klerikëve të
tyre, shkatërrimi i varrezave të tyre [...]. Mbetet edhe një metodë që
Serbia e ka përdorur me efekt të madh pas vitit 1878, që është,
rrafshimi për tokë i fshatrave shqiptare dhe i vendbanimeve urbane në
mënyrë sekrete.37
Bevan gjithashtu vë në dukje se pas bombardimeve të NATO-s
në Kosovë më 1999, Qeveria e Serbisë dhe Kisha Ortodokse Serbe
qenë lëshuar në akuza ndaj NATO-s për shkatërrimin e kishave dhe
manastireve në 'zemrën’ e tyre fetare, një propagandë kjo që u
gozhdua botërisht nëpërmjet raportit vlerësues të titulluar „Monumenti
dhe krimi: Shkatërrimi i arkitekturës historike në Kosovë“
33
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(“Monument and Crime: The Destruction of Historic Architecture in
Kosovo.”) të shkruar në vitin 2000 nga akademikët e Universitetit të
Harvardit, Andreë Herscher dhe Andras Riedlmayer. Autorët bëjnë të
ditur se shumica e xhamive dhe e kullave, si dhe objekteve të tjera të
trashëgimisë popullore shqiptare janë shkatërruar gjatë luftës dhe se
kjo trashëgimi joserbe ka qenë përherë e shënjestruar në strategjitë
politike të ish-Jugosllavisë dhe më vonë të Serbisë.38 Për ilustrim,
raporti sjell fakte të administrimit serb të trashëgimisë së Kosovës:
deri më 1999, 210 kisha, manastire dhe varreza serbe ishin të
mbrojtura me ligj si monumente të Kosovës, 40 prej të cilave ishin
ndërtuar midis viteve 1930 dhe 1990. Kisha ortodokse si ndërtesë,
thuhet në raport, përbënte kështu një mjet politik për krijim të
legjitimitetit më shumë sesa objekt të përfaqësimit të trashëgimisë së
vërtetë. Në anën tjetër, nga një numër prej 600 xhamive (pa i
numëruar ndërtesat e tjera fetare dhe varrezat myslimane), vetëm 15
ishin të listuara si monumente me rëndësi historike, pavarësisht nga
fakti se më shumë se gjysma e tyre datonin midis shekujve XIV-XIX.
Nga 609 xhami sa janë identifikuar menjëherë pas përfundimit të
luftës, 207 qenë dëmtuar rëndë, kurse rreth 500 kulla, biblioteka dhe
çarshi ishin shkatërruar pjesërisht ose plotësisht. Sipas autorëve, është
e rëndësishme që të theksohet se dëmet ndaj kësaj trashëgimie nuk
ishin kolaterale dhe se shkatërrimi i saj ka qenë i qëllimshëm.
3. DISA ÇËSHTJE TË INTERPRETIMIT BASHKËKOHOR
Siç mund të kuptohet nga publikimet e autorëve të huaj, pasuritë
natyrore dhe territori, religjioni dhe monumentet, ashtu sikur edhe
identiteti dhe etniciteti, janë disa nga çështjet thelbësore të
interpretimit të historisë dhe trashëgimisë së Kosovës në kontekstin e
saj shtetformues. Këndvështrimet dhe kuptimi i këtyre nocioneve të
formësuara në publikimet ndërkombëtare, prandaj duhet të trajtohen
seriozisht dhe të vlerësohen në mënyrë objektive nga njohës dhe
studiues të historisë dhe trashëgimisë në Kosovë, si dhe duhet të
shërbejnë si nxitje për krijimin e një diskursi kombëtar të trashëgimisë
kulturore, si dhe vendosjen e bazave universale për interpretimin dhe
prezentimin e saj.

38
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Duhet të kujtojmë në këtë kontekst se interpretimet e
shumëfishta të trashëgimisë dhe historisë janë të pranuara në teori.39
Megjithatë, në praktikë, kjo qasje parashtron si kërkesë tolerancë të
lartë ndërnjerëzore që kushtëzohet në masë të madhe nga një mjedis i
qëndrueshëm dhe i zhvilluar sociopolitik dhe ekonomik. Në
kontekstin e Kosovës, interpretimet e shumëfishta të historisë dhe të
trashëgimisë nuk janë pjesë e diskursit të pajtueshmërisë pluralistike
ashtu siç dëshirohet dhe ashtu siç vërehet edhe nga autorë të huaj, por
janë çështje që bien në domenin politik të veçantive etnike. Kjo
sugjeron se riinterpretimi i historisë dhe i trashëgimisë së Kosovës nga
vendorët duhet të kthehet në një proces objektiv që bie në suaza të
disiplinave shkencore dhe që mbështetet në standarde të pajtuara
ndërkombëtarisht.
Në këtë kuadër, është e rëndësishme që së pari të pranojmë se
trashëgimia dhe më saktësisht, mbrojtja e trashëgimisë kulturore është
botërisht e njohur si fushë e politikave publike kulturore.40 Së dyti,
trashëgimia është duke u bërë gjithnjë më komplekse në kuptimin e
formës dhe të përdorimit, kurse praktika e mbrojtjes dhe rivitalizimit
të saj, faktor kryesor i rritjes ekonomike.41 Së treti, trashëgimia
kulturore mishëron një sërë vlerash të ndryshme që komplementohen
apo janë në kolizion dhe prandaj ndikimi i tyre i drejtpërdrejtë në
vlerësimin e peizazheve kulturore dhe jo vetëm monumenteve të
përveçme është kthyer në diskurs global të kërkimeve teorike dhe
empirike, të cilat nxjerrin në dritë diversitetin kulturor si vlerë e shtuar
dhe si shprehje e pasurisë dhe e identiteteve të një vendi. Prandaj,
duke e zgjeruar fokusin nga monumentet e përveçme (si kisha a
xhami) dhe nga historia politike, në ansamble e qytete dhe në historitë
e tyre urbane, si ndërtuese aktive të ekonomive vendore, në Kosovë
mund të hapet një gamë e mundësive të reja që i tejkalojnë kufizimet
politike dhe orientohen në promovim të vlerave reale, të studiuara dhe
të vërtetuara të territorit dhe të qytetarëve të saj.
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4. PËRFUNDIM
Analizat, raportet dhe librat për Kosovën të botuara kryesisht
nga autorë nga qarqet akademike dhe publicistike botërore, u kanë
ndihmuar komentuesve ndërkombëtarë që të kuptojnë më mirë
kompleksitetin e çështjes së Kosovës, por edhe vetë kosovarëve që të
njihen me diskursin brenda të cilit është diskutuar Kosova në botimet
ndërkombëtare pas pavarësimit nga Serbia.
Duke u nisur nga perspektiva historike e deri në trajtimin e
problemeve të veçanta, nga diskutimet ndërkombëtare mbi çështjen e
minoriteteve e deri te nocioni i multietnicitetit në Kosovë, nga
trashëgimia kulturore dhe fetare, të dyja si pjesë e luftës dhe paqes,
këto publikime ndërkombëtare kanë kontribuar në vënien e çështjes së
Kosovës në vëmendjen e të gjithë atyre që janë të interesuar në
çështjet e etnicitetit, nacionalizmit, misioneve ndërkombëtare,
demokracisë dhe trashëgimisë kulturore si faktorë të destabilitetit dhe
stabilitetit politik.
Gjykuar nga lista e nocioneve të sipërthëna, sfidë për secilin që
shkruan apo komenton rreth Kosovës do të duhej të ishte rrekja në
analiza gjithëpërfshirëse të nocioneve të cilat shpesh janë dëshmuar si
jokompatibile me njëra-tjetrën. Zgjidhja e nyjeve të një rrjeti aq
kompleks të kuptimeve të tyre, pa dyshim që duhet të bëhet pikënisje
e çdo përpjekjeje intelektuale në këtë aspekt. Qasjet në diskursin
vendor të trashëgimisë, prandaj duhet të drejtohen në shqyrtime
teorike dhe empirike të fushës së politikave publike kulturore, në
kuadrin e të cilave këto nocione, së bashku me kompleksitetin e
kuptimeve të tyre, e kanë ndikuar dukshëm krijimin e diskursit
shtetndërtues të Kosovës.
Që të tejkalohet logjika aktuale politike dhe operacionale, e cila
qëndron prapa trashëgimisë kulturore të Kosovës, kjo fushë duhet të
hapet ndaj faktorëve zhvillimorë dhe kontekstualë. Qytetet, ansamblet
urbane, lokalitetet arkeologjike dhe peizazhet historike, së bashku me
historitë e tyre aktive urbane dhe kulturore, dhe jo vetëm monumentet
si objekte të përveçme, përbëjnë një alternativë të fuqishme për
inkurajimin e shprehjes kulturore dhe të mirëqenies socioekonomike
të qytetarëve të Kosovës. Prandaj interpretimi i tyre në gjithë tërësinë
dhe llojllojshmërinë që kanë duhet të jetë interpretim i trashëgimisë
kulturore të Kosovës.
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Florina JERLIU, Prishtinë

THE HISTORY AND THE CULTURAL HERITAGE OF KOSOVO
IN CONTEXT OF STATE BUILDING ISSUES OF CONTEMPORARY INTERPRETATION
Summary
This paper attempts to, in short, introduce the trends and the needs for
interpretation of history and heritage in Kosova. Theoretical account on
interpretation of history and heritage introduced in this paper along with analytical
review of international publications on Kosova, are used to examine the context and
the highlights of problematic set of notions related to cultural heritage, as well as the
complexity of their meanings and their use in domains of political history and
culture. Kosova's history in the international discourse is often driven and aligned to
the interpretation of cultural heritage in the territory of Kosova, both generating
some defining concepts for the ‘Kosovo issue’ such are: multiethnicity, religions,
monuments, mines, etc, which can be interpreted as “political anchors” of Kosova's
cultural heritage. The paper is mainly trying to bring attention that the way forward
in creating a national discourse of heritage is to firstly acknowledge that heritage
preservation is recognized worldwide as a domain of public cultural policy;
secondly, it is a major contemporary factor of economic growth; thirdly, the broad
context of heritage, that is, ensembles, cities, and cultural landscapes, should be seen
as active builders and promoters of local economies, identities and the sense of
belonging. In this context, it is paramount to engage in interpretation of history and
urban culture of Kosovar cities and landscapes together with their living
environments as inclusive and objective alternative, as opposed to singular
monuments and exclusive histories. Their interpretation in their totality and
diversity, in line with internationally acknowledged recommendations, should be the
interpretation of cultural heritage of Kosova.
Keywords: interpretation of history, interpretation of heritage, Kosova,
international publications, cultural heritage
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Muhamedin KULLASHI, Paris

NATYRA MIDIS FILOZOFISË, SHKENCËS
DHE ARTIT
KDU 1:3(091)
7.03(91)
Abstrakt
Natyra dhe raportet që njeriu ka ndërtuar me të përgjatë shekujve ka qenë një
sfidë e fuqishme sa për mendimin filozofik, aq edhe për shkencën eksperimentale
dhe artet. Në këtë artikull jemi orvatur të vëmë në pah disa nga momentet thelbësore
të hulumtimit filozofik, historik e filologjik të filozofit të shquar bashkëkohor
francez në veprën e tij Veli i Isis-it. Ese mbi historinë e idesë së natyrës (Gallimard,
Paris, 2004). Analiza e gërshetimit të tri filleve drejtuese, aforizmi 123 i Heraklitit
(«Natyra ka dëshirë të fshehet»), historia dhe egzegjeza e këtij frangmenti, imazhi i
natyrës i mbuluar me vel shoqërohet në këtë libër me një studim të thelluar të sajimit
të qëndrimeve të ndryshme të njeriut ndaj natyrës, midis të cilëve ai prometean me
teknikën dhe ai orfik (sipas Orfeut) me ligjërimin, poezinë dhe artin në antikitetin
greko-romak, në Mesjetë, në modernitet dhe në periudhën bashkëkohore.
Fjalët çelës: phusis, veli i natyrës, qëndrimi prometean, qëndrimi orfik,
perceptimi estetik, misteri i ekzistencës.

Natyra është bërë çështje në filozofinë evropiane që në zhvillimin
e saj burimor me filozofët parasokratikë Parmenidin, Anaksagorën,
Anaksimandrin e Heraklitin në veçanti. Meditimet filozofike të këtyre
mendimtarëve për phusis do të frymëzojnë gjatë shekujve jo vetëm
rryma të ndryshme të filozofisë, por edhe ato letrare e artistike.
Heideggeri në shekullin XX do të theksojë se rigjallërimi i filozofisë
bashkëkohore perëndimore kërkon doemos të zhvillohet një dialog i ri
me filozofinë parasokratike, pikërisht pse është fjala për filozofi e cila
diti të gërshetojë mendimin konceptual me poiesis të poezisë.
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Njëra nga veprat e fuqishme të filozofisë bashkëkohore që
problematizoi thellësisht këtë çështje të gërshetimit është ajo e filozofit
francez Pierre Hadot (1922-2010) Veli i Isis-it, Ese mbi historinë e
natyrës (Gallimard, Paris, 2004, f. 525). Hadot u dallua kryesisht si
specialist i filozofisë klasike greke e romake, por edhe si historian dhe
filolog i kësaj periudhe. Në një numër të konsiderueshëm të librave të
veta ai shkroi për koncepcionet e Platonit, Aristotelit, Plotinit, Epikurit,
Mark Aurelit, por edhe Goethe-s. Vlerë e veçantë e hulumtimeve të tij
është se filozofinë antike greke e romake e bën të afërt për lexuesit
bashkëkohorë, ngase arrin të nxjerrë në shesh aspektet e momentet e
këtyre mendimeve që mund të sfidojnë mendimin bashkëkohor, duke e
begatuar këtë përmes një dialogu të frytshëm që arrin ta ndërtojë me
filozofinë antike. Ndikimi i koncepcioneve të Hadot është rritur në
dekadat e fundit jo vetëm në Francë dhe në disa vende të tjera të
Evropës (Gjermani, Itali, fjala vjen), por edhe në SHBA.
Në Veli i Isis-it luciditeti dhe fuqia e mendimit të Hadot gjen
shprehje edhe në këtë vepër, duke tematizuar domethëniet e ndryshme
të aforizmit (123) të Herkalitit mbi natyrën, si dhe ndikimin dhe
transformimet që ai mendim do të ushtrojë, por edhe pësojë në
mesjetë, në rilindjen evropiane (renesansa italiane në veçanti, shek.
XV-XVI), në modernitet dhe në bashkëkohësi. Ndikimet dhe
transformimet e aforizmit të Heraklitit shpalosen nëpërmjet
gjurmimeve të holla të koncepcioneve të mendimtarëve të mëdhenj të
këtyre epokave (Platoni, Aristoteli, Plotini, Philon-i, Shën Augustini,
Marcile Fici, Diderot, Kanti, Goethe, Schelling, Schiler, MerleauPonty, Witgenstein, Heidegerr etj.). Veç tjerash, ai ka kontribuar me
shkrimet e veta (me librin Witgensteini dhe kufijtë e gjuhës) nga të
parët që mendimi i Witgenstein-it të bëhet i pranishëm në Francë
Në këtë shkrim do të orvatemi të ndjekim si artikulohet mendimi
i Hadot mbi temën e natyrës përmes epokave kyçe të mendimit
filozofik perëndimor, cilat probleme ai i shtron, si i trajton dhe si i
thur lidhjet midis koncepcioneve pertinente. Në veçanti do të vëmë
pah hapjen dhe shpalosjen e disa çështjeve që dalin nga meditimet mbi
raportet e njeriut me natyrën. Shqyrtimet e kësaj çështjeje nëpërmjet
analizave të veprave të mendimtarëve të shquar në epokat e mëdha të
mendimit filozofik nuk marrin trajtën e një panorame historike. Hadot
arrin të nxjerrë në shesh në këtë vepër momente kyç të ngjizjes së
problematikave që lidhen me sajimet e relacioneve (filozofike,
shkencore, artistike) të njerëzve me natyrën, me evoluimin dhe
transformimin e disa koncepteve që i takojnë perceptimit të natyrës.
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MISTERI I REALITETIT
Në hyrje të librit të vet Hadot thekson se nocioni i sekretit të
natyrës duhej të kuptohej në perspektivën e aforizmit të shquar të
Heraklitit «Natyra ka dëshirë të fshehet» (fragmenti 123). Statuja e
Apolonit, zot i poezisë, ishte një përfytyrim i hyjneshës natyrë, që doli
nga fuzioni midis figurës së Artemisë (perëndeshë e gjuetisë te grekët)
nga Efesi dhe ajo e Isis (perëndeshë e natyrës te egjiptasit e lashtë, e
cila sipas një mbishkrimi antik që e përmend Plutarku, thoshte: «Asnjë
qenie e vdekshme nuk e ka zbuluar (hequr) velin tim».
Hadot cek se Alexander von Humbolt, pasi kishte lexuar librin e
Goethe-s (kurse libri i Humboltit që kishte lexuar Goethe kishte për
titull Ese mbi gjeografinë e bimëve) Metamorfoza e bimëve, ku me një
ilustrim kishte lënë të kuptohet se «edhe poezia mund ta ngrisë velin e
natyrës» dhe se Goethe kishte realizuar në veprën e tij unitetin midis
poezisë, filozofisë dhe shkencës.
Përgjat tërë librit të Pierre Hadot gërshetohen tre fille: formula e
njohur e Heraklitit, «Natyra ka dëshirë të fshehet» dhe historia e
egzegjezës së këtij fragmenti gjatë shekujve, nocioni i sekretit të
natyrës dhe imazhi i natyrës së mbuluar me vel i paraqitur me figurat e
dy hyjneshave Artémis-Isis në ikonografi dhe literaturë. Ne do të kemi
këtu parasysh veçantinë, peshën dhe lidhmërinë e këtyre tri çështjeve.
Në këtë libër ai kap periudhën nga antika greko-romake deri në
shekullin XX, duke shoshitur evoluimin e qëndrimit të njeriut ndaj
natyrës nëpërmjet perspektivës së zbulimit si heqje e një mbulese.
Hadot nënvizon se shprehja «sekretet e natyrës» nuk buron nga Bibla,
por nga filozofia greko-latine ku shprehjet «arcana naturae» dhe
«sekreta naturae» janë të shpeshta. Ai citon H. Blumenberg të ketë
shkruar se nga historia e disa metaforave (nuditeti i të vërtetës, natyra
si shkrim dhe si libër, bota si sahat) mund të shihet evolucioni përgjat
shekujve i qëndrimeve spirituale dhe vizioneve të botës.1
Trajtimin e fillimit të kësaj historie Hadot e nis me ngjarjen që
ndodhi më se 500 vjet para epokës sonë: Herakliti deponoi në
tempullin e hyjneshes Artémisë të Efesit librin në të cilin kishte
rezymuar tërë diturinë e vet. Në këtë libër ishte edhe sentenca
enigmatike e përbërë nga tri fjalë greke: phusis krupteshtai philei. Më
së shpeshti, gjatë shumë shekujve, kjo sentencë është përkthyer
1

Pierre Hadot, Le voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de Nature, Gallimard,
Paris, 2004, f.17-18.
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kësisoj: «Natyra ka dëshirë të fshehet». Hadot e problematizon këtë
përkthim si filozof, si historian dhe si filolog. Kjo fjali e Heraklitit për
Hadot-in mund të shikohet si «agim i një refleksioni mbi misterin e
realitetit», pa e lënë anash mundësinë që ajo të jetë edhe një
pikëmbërritje e një « meditimi të gjatë nga fundi i kohërave».2
Për Hadot-in atë ditë u lidh fati i këtyre tri fjalëve me figurën e
hyjneshës Artemisë, e cila me kohë do të identifikohet me atë të Isis-it.
Hadot do të ndjekë hap pas hapi metamorfozat e temës së velit dhe të
zbulimit qoftë të jetë fjala për velin e vdekjes, velin e Isis-it, për sekretet e
natyrës apo të mistereve të qeniesimit.3 Nga vepra e Heraklitit kanë
mbetur sot vetëm 115 fragmente, ose dhjetë faqe tekst. Për Hadot-in këto
aforizma enigmatike janë antitetike, ngase vënë në pah luftën midis të
kundërtave dhe metamorfozën e përhershme që rezulton nga kjo betejë e
përhershme midis forcave të kundërta. Struktura antitetike e aforizmave
shpreh vetë ndërtimin e realitetit «ku koincidojnë të kundërtat».4
Termin philein Hadot e has edhe te fjalitë e ngjashme të Herodotit
e Demokritit. Te i pari në fjalinë: «Erës i pëlqen [e ka zakon] të fryjë»;
te i dyti «Pikërisht në saje të këtyre ushtrimeve [përpjekjet për të
mësuar leximin dhe muzikën], respekti «dëshiron të zhvillohet
[zhvillohet zakonisht]. »Hadoti shpjegon se fjala «dëshiron apo do»
(philei) nuk ka këtu kuptimin e një ndjenje, por të një tendence natyrore
ose të zakonshme e cila prodhohet doemos apo shpesh.5 Ndërkaq, fjala
tjetër phusis në kohën e Heraklitit, ndonëse ka një domethënie të
begatshme, nuk emërton natyrën si «tërësi apo princip i fenomeneve».
Hadot nënvizon se në atë kohë kjo fjalë ka dy domethënie kryesore:
ndërtimin e brendshëm, natyrën vetanake të çdo gjëje, por edhe
procesin e realizimit të gjenezës, të paraqitjes, të rritës së një gjëje.6
Vetë Herakliti cek se metoda e tij cilësohet me përpjekjen për të
ndarë çdo gjë në pajtim me natyrën e saj, duke hetuar aty «koincidencën
e të kundërtave që cilëson çdo gjë».7 Nëse natyra te Herakliti
interpretohet në këtë mënyrë, Hadot supozon atëherë se folja «të
fshehet» nga fragmenti i përmendur ka të bëjë me vështirësinë për të
zbuluar natyrën e veçantë të çdo gjëje. Ai mendon se te Herakliti fjalët
«kruptein ose kruptesthai» mund të kenë kuptimin «t’i fshehet njohjes»,
2
3
4
5
6
7

Po aty, f. 21.
Po aty, f. 22.
Po aty, f. 23.
Po aty, f.27.
Po aty.
Po aty, f. 28.

Studime shoqërore 3

209

si fjala vjen lidhur me Apolonin e Delfit: «Ligjërimi i tij nuk thotë e as
nuk fsheh, por tregon». Së këndejmi Hadot propozon një version tjetër
të përkthimit të fjalisë së Heraklitit: «Natyra (në kuptimin e ndërtimit të
veçantë, të forcës vetanake, jetës së një gjëje) dëshiron të fshehet, të
mos jetë e dukshme. Ai shton se ky interpretim përmban dy nuanca,
ose: natyra e gjërave është e vështirë të njihet; ose: natyra e gjërave
kërkon të jetë e fshehur, që do të thotë se i urti duhet ta fshehë atë.
Me gjithë këtë, Hadot është i prirë që fjalën phusis në
fragmentin e përmendur të Heraklitit ta kuptojë në domethënien e
dytë, pra si proces, në kuptimin e «paraqitjes, lindjes së gjërave». Ai
thekson se në kohën e Heraklitit edhe te filozofi Empedokle mund të
hasej kjo domethënie e dytë: «Nuk ka absolutisht lindje (phusis) për të
gjitha gjërat e vdekshme, as fund në vdekjen e neveritshme, por ka
vetëm përzierje dhe dallime midis gjërave të përziera, e pikërisht këtë
njerëzit e quajnë phusis».8 Ndonëse, siç cek Hadot-i, Empedokle
kritikon pikëpamjet që e interpretojnë fjalën phusis si nismë e lindjes
së një gjëje apo gjërave dhe afirmon pikëshikimin e phusis si proces i
«përzierjes dhe dallimit të gjërave paraekzistuese», pavarësisht nga ky
dallim, fragmenti i Empedokle-s dëshmon për praninë e
interpretimeve të phusis si proces i lindjes. Prandaj Hadoti mendon se
aforizmi i Heraklitit mund të përkthehet dhe interpretohet kësisoj:
«Procesi i lindjes dhe i formimit synon të fshehet».9 Së këndejmi,
sipas Hadotit, në aforizmin e shquar Herakliti flet për vështirësinë e
njohjes së procesit të lindjes së gjërave. Për ta mbështetur këtë
interpretim Hadoti merr në konsiderim një aforizmë tjetër të Heraklitit
(fragmenti 45), ku rishfaqet prirja e tij për interpretim të këtillë të
fjalës phusis: «Kufijtë e shpirtit, duke shkuar rrugës tënde ti nuk mund
t’i gjesh, madje edhe sikur i gjurmon të gjitha udhët: deri në atë
shkallë logos-i i tij është i thellë».
Në saje të krahasimit të këtyre dy fragmenteve (123 dhe 45)
Hadoti arrin te përfundimi se «phusis-i është identik me logos-in, do të
thotë me frymën që bashkon të kundërtat».10
Hadot në hulumtimin e vet sugjeron se folja kruptesthai,
sidomos në formën aktive kruptein në fragmentin e parë do të duhej të
interpretohet në kuptim tjetër jo si «fshehje», por si «varrosje», sikurse
që këtë e shpreh edhe folja kaluptein. Ndryshe, Calypso që mbante
8
9
10

Po aty, f.28.
Po aty, f.29.
Po aty.
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peng Uliksin ishte hyjneshë e vdekjes. Duke marrë parasysh disa
tekste filozofike e letrare të autorëve grekë antikë, Hadot vë në pah se
përfytyrimi i tokës që fsheh trupin dhe veli me të cilin mbulojnë kokën
e të vdekurve gjen shprehje me këto folje. Kësisoj, sipas Hadot,
vdekja del këtu si një vel, si një errësirë, si një re e zezë. Pikërisht në
saje të kësaj «domethënie të mundshme» të foljeve kruptein e
kruptesthai ai zhvillon interpretimin krejtësisht tjetër të fragmentit të
shquar të Heraklitit. Kësisoj, derisa fjala phusis ka mundësinë të ketë
emërtuar lindjen, fjala kruptesthai do të mund të evokonte zhdukjen
dhe vdekjen.11 Kështu, vërehet se Hadoti operon me hipoteza në
interpretimin e vet të aforizmit të Heraklitit. Hadoti mendon se te ky
fragment i Heraklitit shfaqet, sikurse edhe në disa fragmente të tij të
tjera, kundërshtia midis lindjes dhe vdekjes, paraqitjes dhe zhdukjes,
pra fryma antitetike e mendimit të tij filozofik.12
Sipas interpretimit të Hadotit, te fragmeni i Heraklitit mund të
gjenden dy forma të mundshme të antitezës. Nëse fjalët phusis dhe
kruptesthai merren në kuptimin e tyre aktiv, fragmenti do të mund të
shprehej kështu: «Ajo që bën të lindet synon të zhdukë (të bëjë të
zhduket diçka)». Thënë me fjalë të tjera, «e njëjta forcë që bën të
lindet diçka, njëherësh bën të zhduket ajo».13 Mirëpo Hadot lejon edhe
mundësinë që fjala phusis të interpretohet në kuptimin pasiv: në këtë
rast kjo fjalë do të mund të shprehte «rezultatin e procesit të
formimit», e atëherë aforizmi do të mund të përkthehej kësisoj: «Ajo
që rezulton nga procesi i lindjes synon të zhduket», ose kështu «Forma
e paraqitur synon të zhduket». Nga pesë përkthimet e mundshme të
aforizmit të Heraklitit, që i paraqiti Hadot mendon se dy prej tyre janë
më të afërta me atë që ai mëton të thotë aty (1. «Ajo që bën të lindet
synon të zhdukë (të bëj të zhduket diçka).» Thënë me fjalë të tjera, «e
njëjta forcë që bën të lindet diçka, njëherësh bën të zhduket ajo». 2.
«Ajo që rezulton nga procesi i lindjes synon të zhduket», ose kështu
«Forma e paraqitur synon të zhduket»).14
Hadot vë në pah se ka ngjashmëri midis disa fragmenteve të
veprave letrare (si Ajax i Sofoklit) me fragmentin 52 të Heraklitit, i cili
thotë: «Aion është një fëmijë që luan me short». Hadot cek se është
vështirë të dihet se cila është domethënia e saktë e fjalës «Aion» te
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Herakliti: koha e jetës, koha e kozmosit ose fati. Derisa te Sofokli koha
në njërën anë mbulon, në anën tjetër zbulon (të vërtetën, fjala vjen).15
Hadot thekson se aforizmi i përmendur i Herkalitit mbi Aion
shfaq «çuditjen përball misterit të metamorfozës, të identitetit të thellë
të jetës dhe të vdekjes». Herakliti, sipas Hadotit, pyet përse «procesi i
prodhimit është pazgjidhshëm i lidhur me procesin e shkatërrimit,
përse vetë lëvizja e jetës është edhe vetë lëvizje e vdekjes».16
Hadot vë në pah peshën e mendimit heraklitian, duke treguar
praninë e ideve të filozofit grek, ndonëse jo si ndikim i drejtpërdrejtë
brenda disa teorive të biologjisë moderne. Ai përmend teoritë e
shkencëtarëve bashkëkohorë Claude Bernard dhe François Jacob.
Bernard kishte ndriçuar në hulumtimet e veta lidhjen e ngushtë midis dy
«llojeve të fenomeneve vitale, në dukje të kundërta, ato që kanë të bëjnë
me ripërtëritjen organike dhe ato me shkatërrimin organik». Ndërkaq,
Jacob thekson se biologjia bashkëkohore i shikon si të lidhura bashkë «dy
zbulimet e rëndësishme të evolucionit», seksin dhe vdekjen.17
NGA PHUSIS TE NATYRA
Në hulumtimet e veta Hadot vë në pah se aforizmi i Heraklitit
(123) i shkruar në shekullin V para epokës sonë do të citohet e merret
në shqyrtim në letërsinë greke vetëm pes shekuj më vonë. Ai heton se
pas këtij gjysmëmijëvjeçari, domethënia e këtij aforizmi në raport me
përkthimet që i propozon Hadot ndryshon krejtësisht. Nga kjo periudhë
ai aforizëm tani merr domethënien: «Natyra ka dëshirë të fshehet». Këtë
interpretim të ri të Heraklitit, në letërsinë e asaj kohe Hadot e shpjegon
me dy arsye: evoluimin e theksuar të fjalës phusis, e njëherit edhe me
praninë që e zë ideja e sekretit të natyrës asokohe. Kjo ide do të ndikojë
në interpretimin e ri të aforizmit heraklitian. Njëherazi Hadot do të
vijëzojë transformimin që do të pësojë fjala phusis: nga domethënia e
një procesi të rritës deri te një qenie ideale e personifikuar. Ndryshimi i
domethënies së aforizmit të Heraklitit në këto periudha të gjata kohore
del për Hadotin si një shembull karakteristik për tezën që zhvillon në
këtë libër: «të shkruash historinë e mendimit do të thotë të shkruash
historinë e domethënieve të kundërta».18 Hulumtimet filozofike,
15
16
17
18

Po aty, f. 31-32.
Po aty, f.33.
Po aty, f.34.
Po aty, f. 40.

212

Studime shoqërore 3

historike e filologjike të Pierre Hadotit rreth interpretimit të natyrës në
një periudhë të gjatë kohore kanë të bëjnë me ndryshimin e
domethënieve të disa ideve, koncepteve, ndryshime këto që marrin
trajtën e domethënieve të kundërta siç është rasti me aforizmin e
Heraklitit. Nuk duhet harruar se Hadot ishte lexues e hulumtues i
mendimit të Nietzsches. Njëra nga tezat karakteristike të këtij filozofi
gjerman ishte ajo se si një pikëpamje a një ide e konsideruar e vërtetë
nga një epokë ka mund të dalë nga një varg i gabimeve.
Platoni, ndryshe nga disa filozofë të tjerë që e shpjegojnë phusis
si «proces i zhvillimit i cili prodhon gjëra», i ndryshëm nga aktiviteti
artistik e teknik, i elaboruar nga një inteligjencë, mendon se ajo
(natyra) është po ashtu art, por një art hyjnor.19 Platoni bën dallimin
midis «veprave» që i prodhon natyra me artin hyjnor, nga veprat e një
arti njerëzor. Hadot thekson se kjo pikëpamje e Platonit ka pasur një
«rëndësi të madhe në traditën perëndimore, sa filozofike po aq edhe
artistike». Aristoteli po kështu bën analogjinë midis natyrës dhe artit,
por ai e përkufizon natyrën si «princip i lëvizjes së brendshme të çdo
individi».20 Natyra personifikohet në këtë kohë duke u identifikuar me
Zeusin, fjala vjen. Edhe në kulturën romake ajo hyjnizohet si «nëna
antike e botës, natë, dritë dhe heshtje…».21
Në kohën e renesansës, ndërkaq, Marcil Fici, filozof dhe poet
italian i shekullit XV shkruan: «Ç’është arti njerëzor? Një natyrë e
veçantë që vepron mbi materien nga jashtë. Ç’është natyra? Një art që
i jap formë materjes nga brenda».22 Hadot e shpjegon ridefinimin e
aforizmit të Heraklitit për natyrën pesë shekujë pasi u shkrua me
zhvillimin e nocionit filozofik të natyrës, por edhe të personifikimit të
saj si mbajtëse e sekreteve të veta. Vështirësia për ta njohur natyrën do
të shpjegohet me «sjelljen personale të natyrës e cila kërkon të fshehet
dhe me prirjet e saj xheloze për sekretet e veta. Kështu doli
interpretimi i aforizmit 123, «Natyra ka dëshirë të fshehet».23
Brenda kësaj prespektive të re filozofike mbi natyrën do të
shtrohet edhe çështja e zbulimit të fshehtësive që i ndrynë në vete
natyra. Kësisoj, Lukreci do të shkruajë se Epikuri «ia hoqi natyrës të
gjitha velat që e bënin të fshehet» apo se ai «i hapi dyertë e ndryra të
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natyrës».24 Sekreti i madh i natyrës në kohën antike shikohej si
fshehtësi e saj e qëllimshme e pjesës së saj thelbësore, krahas
manifestimit të lirshëm të diversitetit të fenomeneve të saj që i kapin
shqisat tona.25 Hadot vë në pah se rryma neoplatonike në filozofi,
duke filluar nga fundi i shekullit të tretë të epokës sonë, do t’i jap një
domethënie të re aforizmit të Heraklitit. Kësisoj, «Natyra ka dëshirë të
fshehet», bëhet «Natyra ka dëshirë të mbulohet».26
Neoplatonistët (Plotini, Porphyri etj.), nën ndikimin e Platonit
identifikojnë hyjninë dhe realitetin tokësor. Mirëpo kjo pikëpamje dallon
nga ajo e monoteizmit të krishter, i cili fut një dallim thelbësor midis
natyrës dhe zotit si qenie transcendente e cila tejkalon realitetin natyror dhe
është thelbësisht e ndryshme nga kjo. Të cekim këtu se termi «hyjnor» te
Platoni nuk ka domethënien që e merr te religjionet monoteiste si ajo që
është transcendente ndaj natyrës dhe qenieve, si rrënjësisht e ndryshme nga
bota natyrore; hyjnorja te Platoni është shkalla më e lartë, me spiritualitetin
e vet e realitetit imanent të botës. Megjithatë, Platoni dhe neoplatonistët
bëjnë një dallim në nivele midis realitetit e hyjnisë, ndonëse këto
identifikohen. Këtyre dy niveleve të realitetit imanent u përgjigjen dy lloje
të dijeve të ndryshme: sfera e hyjnisë supreme, krejtësisht jotrupore, është
objekt i teologjisë (në kuptimin platonian) e në anën tjetër me sferën e
shpirtit të botës dhe zotërave të tjerë që kanë të bëjnë me fenomenet fizike
merret «fizika teologjike».27
Kësisoj, interpretimi neoplatonian, sipas të cilit natyra fshehet
duke u mbuluar, natyra përmban fuqi jotrupore (frymore) vënë në
lëvizje botën e fenomeneve trupore, të kapshme me shqisat. Prandaj,
natyra duke qenë «fuqi e rangut inferior» është e detyruar të mbulohet
me forma trupore. Fuqitë e padukshme të natyrës, ndonëse inferiore,
kanë nevojë të paraqiten me statuja (ajo e Artèmis, Isis).28 Për
neoplatonistët, shpirti ka nevojë për trupin, mbështjellet me trupin.29
Sipas botëkuptimit të tyre, jeta burimore e shpirtit ishte jotrupore dhe
spirituale, mirëpo pasi ai mbulohet me mbështjellës të ndryshëm trupor
(material), shpirti varfërohet, humb gradualisht fuqinë e vet spirituale.
Pikërisht brenda horizontit të këtij konfiguracioni të ideve
neoplatoniane mbi shpirtin e trupin, aforizmi i Heraklitit rimer
24
25
26
27
28
29

Po aty, f. 56.
Po aty, f.59.
Po aty, f.89.
Po aty, f.84.
Po aty, f.89.
Po aty, f.91.

214

Studime shoqërore 3

domethënien që kishte: fshehja përmes mbulimit me një vel bëhet
shenjë e vdekjes, veli i natyrës bëhet vel i vdekjes.30
Hadot analizon tekstin e një autori grek nga shekulli VI i epokës
sonë, Oympiodore, ku bëhet fjalë për shkallët e njohjes dhe këto
shpjegohen edhe me alegorinë e raporteve të Uliksit me Calypso,
nimfë e detit: «Së këndejmi, Uliksit i duhej bima molu, pra e Hermesit
(mesagjer i zotërave, mbrojtës i udhëtarëve etj.) dhe për një arsye të
drejtë, për t’i ikur Calypsos e cila ishte imagjinata dhe e cila, si një re,
ishte një pengesë për diellin që ishte arsyeja. Sepse imagjinata ishte
një vel (kalumma)… ».31 Hadot shpjegon se Calypso (etimologjikisht
«ajo që fsheh, ajo që mbulon me vel») që ishte figurë e vdekjes, bëhet
figurë e imagjinatës dhe më vonë te neoplanistët bëhet figurë e natyrës
e mbështjellur me vel.32 Hadot gjen në këtë tekst te Olympiodore-it
një shembull të «egzegjezës alegorike e zbatuar te fizika: Uliksi, që u
robërua nga Calypso është shpirti i mbuluar brenda trupit subtil të
imagjinatës. Shpirti ka nevojë për Hermes, i simbolizuar me bimën
melu, do të thotë me arsyen për t’u çliruar». Robert Klein, siç
përkujton Hadot, kishte nxjerr në shesh se kjo doktrinë për
imagjinatën si trup i shpirtit do të ketë një ndikim të madh gjatë
reneseansës.33
Hadot më tej vë në pah edhe në saje të studimeve të Erwin
Panowsky-t dhe Edgar Wind-it, se për piktorët e renesansës, që kishin
njohuri për doktrinat neoplatoniste, veshja simbolizonte trupin, ndërkaq
nuditeti fuqinë jotrupore e cila është e ndarë nga trupi me veshjen.34
Sipas Hadot, Venus, perëndeshë e dashurisë te romakët
(Afërdita te grekët), në tabllon e Boticcelit, Lindja e Venus-it heton
dallimin që Platoni dhe Plotini kishin bërë midis Afërditës qiellore, e
shkëputur nga trupi, dhe Venus e veshur apo Afërdita vulgare, ashtu
siç shihet në tabllon e Boticcelit Pranvera, ku ajo i përgjigjet natyrës
së mbështjellur me trajta sensibile. Hadot bën një analogji të kësaj
tablloje Dreka në livadh me atë të Edouard Manet (XIX) dhe tabllon e
piktorit të renesansës Titien (XVI) Koncerti në fushë, ku shihen po
ashtu dy femra lakuriqe pranë muzikantëve. Hadot shpjegon se femrat
lakuriqe të Titien-it janë nimfa dhe ato janë lakuriqe, ngase artisti
dëshiron të theksojë faktin se ato janë fuqi jotrupore dhe hyjnore,
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superiore ndaj njerëzve që janë pranë tyre. Ai shton se në shekullin
XV e paraqitnin natyrën si femër e zhveshur për të simbolizuar
njëherit edhe karakterin e saj transcendent, por edhe për të sugjeruar
se natyra zbulohet (zhvishet) përball atij që e soditë.35
Një kaptinë e rëndësishme e këtij libri merret me zbulimin e
sekreteve të natyrës. Hadot hulumton sajimin e qëndrimeve të
ndryshme gjatë historisë ndaj natyrës e cila ka prirjen t’i mbajë të
fshehura sekretet e veta. Ai përkujton se Ciceroni e kishte parë
Sokratin si filozof të parë që synonte «ta largojë filozofinë nga gjërat
që kanë qenë të fshehura dhe të mbështjellura nga vetë natyra me të
cilën merreshin filozofët e pariudhës paraprake dhe ta kthejë atë kah
jeta njerëzore.36 Ndryshe nga parasokratikët (Parmenidi, Anaksagora
etj.), Sokrati e kthen shikimin nga kozmosi, si botë e renditur, kah
shoqëria politike (polis) dhe problematika etike.
Hadot cek se disa rryma filozofike (sokratikët, stoikët), që
mendonin se nuk janë të mundshme kërkimet për natyrën dhe së
këndejmi fizika (phusis=natyra) nuk mund të jetë pjesë e filozofisë, do
të ndikojnë te rrymat e mëvonshme te Seneka, Rousseau dhe
Nietzsche, që mbrojnë idenë se «nëse natyra i ka fshehur disa gjëra,
ajo ka pasur arsye për këtë».37
Mirëpo Hadot merret edhe me analizat e rrymave filozofike që
kanë afirmuar mundësinë jo vetëm të hulumtimit të natyrës, por edhe
atë të zbulimit të sekreteve të saj. Kështu, ai cek se filozofi Antiochus,
platonist, i cili jetoi midis shekullit II dhe I para epokës sonë, zhvillon
një koncepcion të fizikës filozofike e cila ka për objekt «natyrën e
gjërave sekrete». Hadot do të marrë në shqyrtim modele të ndryshme
të hulumtimeve të natyrës që zhvillohen brenda rrymave filozofike në
periudha të ndryshme të historisë.
Përzgjedhjen e njërit nga këto modele te filozofë të ndryshëm
Hadot e shpjegon me mënyrën se si çdonjeri prej tyre paramendon
(përfytyron) raportet midis njeriut dhe natyrës, përkatësisht midis
aktivitetit njerëzor dhe natyrës, e njëherit sipas mënyrës se si do të
perceptohet përfytyrimi i «sekreteve të natyrës».38
Hadot dallon, megjithë nuancat që mund të ekzistojnë brenda
tyre, dy qëndrime kryesore që janë zhvilluar mbi raportet njeriu35
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natyra. Njeriu e përjeton dhe e shikon natyrën si armike, që i reziston
duke ia fshehur sekretet; mu për këtë njeriu do të jetë i prirur, brenda
kësaj perspektive të kundërshtisë ndaj natyrës, të zhvillojë teknika të
përsundimit mbi natyrën, duke dashur të përligjë pushtetin e vet mbi
të.39 Qëndrimi tjetër cilësohet për Hadotin me pikëshikimin i cili e
shikon njeriun si pjesë të natyrës, kurse teknikën (techné te grekët e
moçëm si art, mjeshtri) jo si mjet të përsundimit të natyrës, por si fuqi
e cila tanimë vepron brenda natyrës. Brenda kësaj perspektive
filozofike nuk ka kundërvënie njeriu-natyra, aq më tepër se arti
njerëzor, me qëllimësinë e vet estetike, do të shikohet si vazhdimi i
veprimit të artit të natyrës. Për këtë rrymë të filozofisë fshehtësitë e
natyrës nuk shikohen si rezistencë që duhet mposhtur, por si një
«mister të cilin njeriu hap pas hapi do të mundë ta ndriçojë».40
METAFORA GJYQËSORE
DHE SHKENCA EKSPERIMENTALE
Brenda rrymave të ndryshme të qëndrimit të parë Hadoti heton,
në veçanti, metaforën gjyqësore, e përbashkët sa te disa autorë antikë aq
edhe te disa të tjerë modernë. Natyra del si e akuzuara (një shtrigë?) së
cilës me forcë ia nxjerrin pranimet. Hadot përkujton se Kanti në
Kritikën e mendjes së pastër kishte theksuar se fizika ka filluar të arrijë
fitoret e veta të rëndësishme nga momenti kur me Bacon-in, Galile-un,
Torriceli-n, Stahl-in ajo kishte kuptuar se duhej «ta obligonte natyrën që
t’i përgjigjej pyetjeve të saj».41Hadot thekson se filozofi anglez Francis
Bacon (XVI) kishte përdorë në shkrimet e veta «vokabularin e dhunës,
të detyrimit e madje edhe të torturës, duke skicuar programin e
shkencës eksperimentale moderne. Bacon pat shkruar: «Sekretet e
natyrës paraqiten më parë nën presionin e torturës së eksperimenteve se
sa kur ndjekin rrjedhën e vet natyrore».42 Mirëpo përsundimin e natyrës
Bacon e shikon të realizueshëm përmes një dinakërie e jo me vrazhdësi.
Për të, «njeriu është një shërbëtor dinak i cili studion shprehitë e
zotëriut të vet për të arritur ta shtyjë që ai të bëjë atë që ai (shërbëtori)
vetë do».43 Hadot përkujton se grekët e lashtë e kuptonin mekanikën si
teknikë e cila sillet me dinakëri ndaj natyrës, duke e detyruar të bëjë
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lëvizje të kundërta me natyrën e saj në saje të instrumenteve
artificialisht të fabrikuara (leva, rrota me dhëmbëzorë etj.). Zatën fjala
greke méchané emërton dinakërinë.44
Hadot e vë qëndrimin e parë, i cili synon të zbulojë me dinakëri e
dhunë fshehtësitë e natyrës, nën patronatin e Prometeut, i cili sipas
mitologjisë greke ua vodhi zotërave sekretin e zjarrit me qëllim që t’ua
përmirësojë njerëzve jetën. Ai përkujton se qëndrimi prometean u paraqit
në modernitet me Bacon si themelues i shkencës eksperimentale.
Ndërkaq qëndrrimin e dytë ai e ilustron me Orfeun, duke u
fymëzuar nga poeti francez Pierre Ronsard (XVI), i cili i pa poemat
antike teogonike që flasin për gjenealogjinë e zotërave dhe të botës,
pra edhe për lindjen (phusis) e gjërave, të vendosur në dritën e poezisë
së Orfeut. Hadot ka parasysh fuqinë ngashnjyese të këngës dhe të lojës
me lyrë të Orfeut mbi qeniet e gjalla dhe jo të gjalla. Ai thekson se
Orfeu mund të simbolizojë qasjen e dytë ndaj natyrës: zbulimin e
fshehtësive të saj përmes melodisë, ritmit dhe harmonisë, me respektin
ndaj mistereve të saj, pa pasur dëshirë t’i shfrytëzojë ato. Mirëpo
Hadot nuk redukton qëndrimin prometean në dinakëri e dhunë: ai
cilësohet edhe me kureshtje të pakufijshme për të kuptuar fshehtësitë e
natyrës dhe kërkimin e dobisë nga ky zbulim. Në këtë kontekst Hadot
citon poetin bashkëkohor Rilke, i cili shkruan se Orfeu me këngën e tij
nuk kultivon as lakminë, as kërkimin për të arritur diçka, porse i
këndon ekzistencës.45
Analizat e Hadot-it mbi qëndrimin prometean ndaj natyrës
përgjat shekujve kanë parasysh faktin se ky qëndrim, i cili ka të bëjë
me metodat për zbulimin e sekreteve të natyrës dhe shfrytëzimit të
tyre «ka prodhuar qytetërimin tonë modern dhe zhvillimin botëror të
shkencës dhe industrisë.»46
Një kaptinë të tërë Hadot i kushton analizës së tri formave që
merr qëndrimi prometean nga antika greko-romake deri te koha e
renesansës: mekanika, magjia dhe elementet fillestare të metodës
eksperimentale; magjia në antikë ka të njëjtin qëllim si mekanika,
thekson Hadot, të zbulojë fshehtësitë e natyrës që bëjnë të mundur të
veprohet mbi të për t’i vënë në shërbim të njeriut forcat e saj. Mirëpo,
ndryshe nga mekanika, magjia mbështetet në bindjen se fenomenet
natyrore nxiten nga fuqitë e padukshme, zotërat apo demonët; sipas
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saj fenomenet natyrore mund të modifikohen duke detyruar zotin apo
demonin të bëjë atë që dëshiron magjistari. 47
Një nënkaptinë i kushtohet analizës së magjisë natyrore nga
fundi i mesjetës deri te renesansa. Marcile Ficin në renesansë ofron
një shpjegim thjesht fizik të natyrës. Djallëzitë e magjisë, shkruan ai,
nuk janë më të çuditshme se magjia e natyrës, «muzika e së cilës është
njëra nga ilustrimet më të mira». Sipas Ficin-it, dashuria është
magjistari i parë që bën që qeniet ta tërheqin njëri-tjetrin.48 Hadot cek
se Agrippa von Nettesheim në tri librat e veta De occulta philosophia
(Mbi filozofinë okulte) (1533) ka sistematizuar tërë materialin magjik
nga tradita antike, por edhe ajo arabe dhe mesjetare brenda një sistemi
kozmik neoplatonist, ku «Shpirti i botës» ka rol qendror.49 Më tutje
Hadot merr në shqyrtim raportet që sajohen midis mekanikës dhe
magjisë në mesjetë dhe renesansë.
Në veprimtarinë e shumanshme të Leonardo da Vinçit Hadot
vrojton se mund të hetohet lidhja e ngushtë midis aspiratës
prometeane, që natyra të përdoret në shërbim të njeriut dhe asaj orfike,
vështrimi plot respekt dhe admirues i natyrës. Për ta realizuar
projektin e vet për një makinë fluturuese, da Vinçi, siç cek Hadot,
kishte vështruar me vëmendje dhe kishte vizatuar fluturimin e zogjve
për ta kuptuar funksionimin mekanik.50
Shkenca eksperimentale dhe mekanizimi i natyrës marrin hov,
siç vë në pah Hadot, me revolucionin mekanicist në shekullin XVII:
«Duhet thënë se me Bacon, Descartes, Galilée, Newton realizohet një
shkëputje definitive jo aq nga aspiratat e magjisë, por me metodat e
saj, duke iu përmbajtur analizës rigoroze të asaj që është e matshme
dhe e kuantifikueshme në fenomenet ndijore.51 Nga kjo kohë është
makina e jo organizmi i gjallë ajo që bëhet model për njohjen dhe
shpjegimin e natyrës.52
Revolucioni shkencor, cek Hadot, megjithatë nuk e hoqi
metaforën e sekreteve të natyrës. Kësisoj, në librin Jeta e Descartes-it,
i shkruar në mbarim të shekullit XVII nga Baillet, thuhet se ati
Mersenne, kartezian dhe hulumtues shkencor kishte pohuar: «Kurrë

47
48
49
50
51
52

Po aty, f. 150.
Po aty, f. 154.
Po aty, f.157.
Po aty, f. 163.
Po aty, f. 171.
Po aty, f.175.

Studime shoqërore 3

219

nuk pati njeri më kureshtar se ai për të ndriçuar të gjitha sekretet e
natyrës dhe për t’i çuar të gjitha shkencat dhe artet te përsosmëria».53
Më tutje Hadot nënvizon se, paradoksalisht, mu në kohën e
revolucionit shkencor që nga shekulli XVII, në momentin kur natyra
humb vlerën e subjektit veprues dhe pushon të imagjinohet si një
hyjneshë (perëndeshë), mu atëherë «ajo paraqitet me tiparet e një Isis,
e cila zhveshet (zbulohet) në ballinat e një numri të madh të
manualeve shkencore».54 Hadot vë në pah se brenda perspektivës së
zhvillimit të hulumtimeve shkencore mbi natyrën ndryshon edhe
nocioni i sekreteve të natyrës: nuk do të jetë më fjala për cilësitë
okulte dhe të padukshme, por për objekte materiale të panjohura të
cilat njeriu mund t’i njohë falë edhe mjeteve të reja si mikroskopi dhe
teleskopi.55
Për dallim nga disa autorë që janë marrë me këto çështje, si
Robert Lenoble, e që zhvillojnë tezën se në shekullin XVII, ndryshe
nga shekulli XVIII është arritur një mirëkuptim midis shkencës dhe
religjionit, Hadot përkujton se pikërisht në shekullin XVII
institucionet kishtare, e në veçanti inkuizicioni ushtrojnë represion:
Giordano Bruno, më 17 shkurt u dogj mbi një turrë të druve në
sheshin Campo de Fiore në Romë; presione dhe kërcënime u ushtruan
edhe mbi Galileun e Descartes-in, duke përhapur frikë e ankth te
shumë hulumtues shkencorë.56
KRITIKA E QËNDRIMIT PROMETEAN NDAJ NATYRËS
Hadot në vijim të hulumtimit të vet vë në pah se në antikën
greke u pat zhvilluar një qëndrim kritik ndaj kurreshtjes dhe vullnetit
për të zbuluar fshetësitë e natyrës, vullnetit për ta përsunduar atë dhe
për t’i shfrytëzuar forcat e saj. Kjo kritikë zhvillohej mu në kohën e
lulëzimit të filozofisë, arteve dhe dijeve matematikore e gjeometrike si
dhe të mekanikës. Në mitin e Prometeut kritikët e qëndrimit
prometean theksonin ndëshkimin e tij me mundime të përjetshme.
Njëherit te miti grek Icare, i cili duke fluturuar artificialisht si një zog,
deshi të ngritej deri te dielli, por ra në det; Hadot cek se me këtë formë
mitike shprehej parandjenja për rrezikun që mund të dalë nga guximi
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dhe tejkalimi i masës (hubris) për njeriun që kërkon të njohë sekretet
hyjnore të natyrës.57 Ai shton se më vonë, në shekujt XVI e XVII,
këto dy mite përdoreshin si mjete që paralajmëronin për rreziqet që
dalin nga kurreshtja ose pretendimi për ta përsunduar natyrën.58
Rezervat ndaj karakterit të pakufizuar të hulumtimeve shkencore
mbi natyrën dhe në veçanti ndaj vullnetit për përsundimin e natyrës
dhe shfrytëzimin gllabërues të forcave të saj, Hadot i vë në pah jo
vetëm te mendimtarë të antikës e mesjetës, por edhe te autorët
modernë e bashkëkohorë.
Veç tjerash Hadot analizon nga autorët modernë kritikat e
Rousseau-s dhe Goethes. Ai vë në pah së pari ndikimin që kanë
ushtruar autorët romakë (Ovidi, Seneka, Plini) në formësimin e
koncepcionit kritik të Rousseau-s ndaj rolit të shkencave dhe arteve në
modernitet, veçmas në Ligjërimin mbi shkencat dhe artet nga viti
1750. Kritika e Rousseau-s që ka të bëjë me synimet e shkencës,
teknikave dhe qytetërimit artikullohet në disa nivele dhe trajton disa
aspekte problematike të nocionit të progresit, ashti si u sajua ky në
shekullin XVIII. Rousseau problematizon raportin modern të njeriut
ndaj natyrës, në veçanti prirjet dhe orientimin kah mbisundimi i
natyrës dhe shfrytëzimi i paskrupullt i forcave të saj. Rousseau
parandien se kjo qasje lë pasoja të rënda mbi vetë natyrën e
shfrytëzuar, por sidomos te njeriu i cili duke kultivuar kryesisht
shtytjen për dominimin e natyrës zhvillon tek ai vetëm shtytjen për të
poseduar duke lënë në harresë horizontin e mundësive të ndryshme të
njeriun për të qenë një mënyrë e qenësimit, e ndryshme nga posedimi
dhe sundimi. Rousseau në këto shkrime mendon se njeriu kësisoj lë të
pazhvilluara mundësitë më të begatshme të qenies së vet, i braktis
format e begatshme të ekzistencës, të ndryshme nga ato që i imponon
«progresi» i rrëmbyeshëm shkencor-teknik. Rousseau edhe në
shkrimet e veta të vonshme, si Ëndërrimet e një shëtitësi të vetmuar
hulumton thellësitë dhe begatitë e subjektivitetit të njeriut, krahas
kërkimit të një raporti tjetër ndaj natyrës, raport ky i cili do të mund
ta pasuronte njerëzinë e njeriut. Zhvillimi i prirjeve për ta përsunduar
natyrën, por edhe njerëzit tjerë bëri që njeriu të ndrydhë dhe
deformojë mundësitë e begatshme të veta. Kjo kritikë e Rousseau-s,
me fuqinë e problematizimit të vetë mënyrës së të jetuarit të njeriut
modern pati jehonë e ndikim të madh jo vetëm në shekullin XVIII, por
edhe më vonë deri në shekullin XX. Ai zhvilloi në mënyrë të thellë
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këtë kritikë, duke nxjerrë në shesh njohurinë se njeriu nuk u bë më
njerëzor me shtytjen shkencoro-teknike për përsundimin e natyrës, aq
më tepër pse kjo pati si rrjedhojë edhe dominimin mbi grupe të
ndryshme të shoqërisë, duke krijuar një pabarazi thelbësore (temë e
librit të tij Ligjërimi mbi origjinën e pabarazisë).
Më tutje Hadot merret me analizën e perspektivës nga e cila
poeti i madh dhe mendimtari Goethe do të kritikojë shkencën
eksperimentale. Ndryshe nga Bacon i cili kërkon ta detyrojë natyrën të
flasë nën presionin e torturës eksperimentale, Goethe mendon se
natyra nën këtë presion nuk flet, por hesht. Sipas tij, natyra është
misterioze «në mes të ditës». Të vetmet mjete të vërteta për t’i zbuluar
sekretet e natyrës për të janë perceptimi dhe përshkrimi eklektik i
perceptimit. Vetëm shqisat e njeriut, pa ndërmjetësimin e
instrumenteve (mikroskopi, teleskopi), mund ta shohin natyrën. Sipas
Goethe-s natyra ka vel vetëm pse ne nuk dimë ta shikojmë.59
Nga fundi i kësaj kaptine Hadot zë në gojë shkurtazi edhe frikën
që shprehën disa filozofë (Heidegger), shkencëtarë (Heisenberg) e
poetë bashkëkohorë (Rilke). Heideggeri e cilëson qasjen prometeane
ndaj natyrës, në veçanti teknikën bashkëkohore si dhunë që synon ta
zbulojë (ta zhveshë) natyrën: «Zbulimi që cilëson teknikën moderne
është një provokim ndaj të cilit natyra detyrohet të lirojë një energji e
cila do të mund të nxirret dhe të akumulohet». Heidegger mendon, siç
cek Hadot, se epoka bashkëkohore është kohë kur njeriu shikon
gjithçka nga prizmi i një mjeti (instrumenti) dhe si një bazë e
eksploatueshme, përfshirë edhe veten, duke e humbur kështu edhe
qenien e vet. Hadot nënvizon se sipas Heidegger-it, njeriu duhet t’i
kthehet poiesis-it grek i cili është po kështu një formë e zbulimit, e
prurjes-në-dritë. Arti, sipas Heidegger-it është një mjet për njeriun
bashkëkohor, mjet për të rigjetur raportin e tij autentik ndaj qeniesimit
dhe ndaj vetes.60
Heisenberg, ndërkaq, në artikullin (Imazhi i natyrës në fizikën
bashkëkohore) që citon Hadot, shkruante: «Ne jetojmë në një botë aq
tërësisht të transformuar nga njeriu, sa që ne hasim gjithkund struktura,
autor i të cilave është vetë ai: përdorimi i veglave në jetën e përditshme,
përgatitja e ushqimit për makinat, transformimi i peizazhit nga njeriu në
atë mënyrë që njeriu nuk takon më asgjë tjetër veç vetes ».61
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Duke ndjekur analizën e Heidegger-it, Hadot mendon se
njerëzimi gjysmë shekulli pas konstatimeve të filozofit gjerman gjendet
përball rreziqeve edhe më të mëdha. Se teknika ka krijuar një mënyrë të
jetesës dhe të të menduarit që kanë si rrjedhojë mekanizimin gjithnjë e
më të thellë të vetë njeriut; pra sot duket e pamundur ndalja e
«ingrenazhit të pamëshirshëm të këtij tipi të civilizimit. Njerëzimi
rrezikon të humbasë aty shpirtin e vet dhe trupin e vet».62
QËNDRIMI ORFIK NË LIGJËRIM, POEZI E ART
Në kaptinën VI Hadot merr në shqyrtim qëndrimin orfik ashti si
artikulohet ai në zbulimin e sekreteve të natyrës përmes ligjërimit,
poezisë dhe artit. Modelin e parë të qëndrimit orfik (sipas heroit mitik
Orfeu, që simbolizon artet, e në veçanti muzikën) Hadot e gjen në
veprën e Platonit Timée (Timeu). Aty lindja e botës dhe e të gjitha
proceseve natyrore paraqiten si sekrete hyjnore. Sipas koncepcionit të
tij, njeriu nuk mund të kuptojë veç asaj që ai ka prodhuar me artin e
vet, ndërkaq sekretet e fabrikimit që i kanë bërë zotërat (politeist) ai
nuk mund t’i zbulojë as me mjete teknike. Kësisoj, për Platonin, i
vetmi mjet me të cilin njeriu mund t’i qaset zbulimit të natyrës është
ligjërimi. Brenda kësaj perspektive, siç e interpreton Platonin Hadot,
kur është fjala për fabrikimin e botës do të duhej të imitohej lindja e
prodhimi të universit, do të thotë i një qenie hyjnore me lindjen e një
ligjërimi. Është fjala të rizbulohet brenda lëvizjes së ligjërimit, lëvizja
e gjenezës së gjërave.63 Për Hadot Platoni ishte mendimtari i parë që
zhvilloi temën e veprës së artit, ligjërimit ose poemës si mënyrë e
njohjes së natyrës, njohje (co-nnaissance = bashkë-lindje), kjo ku
artisti «kaplon lëvizjen krijuese të natyrës dhe ku ngjarja e lindjes së
veprës së artit s’është tjetër veçse një moment i ngjarjes së lindjes së
natyrës. Kemi të bëjmë këtu me një interpretim të thellë të mendimit
të Platonit për raportin e njeriut ndaj natyrës. Më pastaj Hadot bën një
analogji midis koncepcionit të Platonit me atë të mendimtarit
bashkëkohor L. Wittgenstein. Ai citon nga Shënimet (Carnets) këtë
pyetje: «Ja problemi i madh rreth të cilit sillet gjithçka që unë shkruaj:
a ka bota a priori një rend brenda vetes, e nëse po, në çka konsiston
ai?».64
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Hadot përkujton se në modernitet Goethe shikon në paraqitjen e
formave natyrore gjithnjë e më të ndërlikuara «rezultatin e një loje të
natyrës, i lidhur njëherazi me rastësinë e fatit dhe me fantazinë e
imagjinatës».65 «Kur natyra, shkruan Goethe, ka zbuluar një formë,
ajo luan me këtë formë dhe duke luajtur me të prodhon diversitetin e
jetës».66
Më tutje Hadot shtjellon format e modelit poetik në të kuptuarit
dhe interpretimin e natyrës në periudhat kyçe të historisë. Plotini dhe
stoikët flasin për një «poemë të universit». Por për këta «kjo poemë
është një dramë në të cilën qeniet janë personazhe që kanë marrë rolin
e tyre nga Poeti i Universit, do të thotë për stoikët nga natyra, e për
Plotinin nga Shpirti i botës ».67
Më vonë, në shekullin XVII, me temën e natyrës-poemë do të
gërshetohet tema e gjuhës (langage) së natyrës, gjuhë kjo që nuk
funksionon me ndihmën e fjalëve dhe ligjërimeve, por me anë të
shenjave dhe simboleve të paraqitura me forma të qenieve të
ndryshme. Kjo do të thotë, siç cek Hadot, se natyra nuk komponon
vetëm një poemë, por një poemë të shifruar. Këto shifra të gjuhës së
natyrës paraqiten si «nënshkrime» apo si hieroglife.68
Hadot vë në pah se kjo metaforë e hieroglifit dhe nënshkrimit
është një variacion mbi temën e sekretit të natyrës. Nëse universi është
një poemë, poeti, nënvizon Hadot, mund ta zbulojë domethënien dhe
sekretin e tij duke e thurur edhe ai një poemë «e cila do të jetë disi
universi».69 Roli i filozofit, sipas Hadot-it, në periudha të ndryshme
ishte të imitojë, aq sa kjo është e mundur, brenda poiesis-it (si poetikë
krijuese ose si krijim poetik) të ligjërimit, poiesis-in e universit.70
Më tutje, në vijim të studimit të tij Hadot do të fusë një dallim
tjetër lidhur me qasjet ndaj natyrës. Ai do të shtjellojë qasjen e cila
zhvillon metodat e shkencës dhe teknikës dhe ato metoda që Hadot i
quan perceptimi estetik në atë masë sa arti mund të konsiderohet si një
mënyrë e njohjes së natyrës.
Mirëpo Hadot më tutje e sheh të udhës të analizojë tri mënyrat e
raporteve që njeriu ndërton me natyrën brenda përvojës së tij
njerëzore. Kështu ai analizon botën e perceptimit të përditshëm, i
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rregulluar me përvojat tona sikurse edhe me interesat tona, me
orientimin për të përfituar nga natyra.71
Botës së perceptimit të përditshëm, sipas Hadot, i kundërvihet
bota e njohjes shkencore për të cilën, fjala vjen, është toka ajo që
rrotullohet rreth diellit. Mirëpo, siç do të cekin më vonë
fenomenologët si Husserli dhe Merleau-Ponty, ky revolucion
kopernikan nuk ka ndryshuar eksperiencën e përjetuar të njerëzve. Në
eksperiencën e përjetuar ne vazhdojmë ta ndjejmë tokën si të
palëvizshme.72 Ndërkaq, sipas Hadot, mënyra e tretë ndaj natyrës ka të
bëjë me «botën e perceptimit estetik». Për ta ilustruar këtë qasje Hadot
citon kërkesën e filozofit bashkëkohor Henri Bergson: «të sodisësh
universin me sytë e artistit». Hadot e interpreton këtë kërkesë në këtë
mënyrë: të mos i shikosh gjërat nga një pikëshikim utilitar, duke
seleksionuar vetëm atë që i intereson aksionit tonë mbi gjërat, duke u
bërë i paaftë t’i shikojë gjërat ashtu si janë, në realitetin dhe unitetin e
tyre. Hadot thekson përfundimin e Bergsonit se filozofia do të duhej,
sikurse edhe arti, të shpie te një ndryshim i plotë i «mënyrës sonë të
perceptimit të botës».73
Mirëpo Hadot vë në pah se ky privilegjim i perceptimit estetik si
model i perceptimit filozofik ka qenë i pranishëm edhe në kulturën
antike greko-romake si kundërvënie ndaj qasjes ku perceptimi
ndikohet nga shprehia dhe interesi. Hadot nënvizon se sidomos në
shekullin XVIII bëhet më e theksuar prirja për afirmimin e qasjes
estetike kundrejt mekanizimit të natyrës. Kësisoj shkencëtari
Alexander von Humboldt pat vënë në shesh rrezikun që i
kanosej «kënaqësisë së lirë që ne ndjejmë karshi natyrës nga zhvillimi
i njohjes shkencore». Hadot thekson se Kanti në Kritikën e aftësisë së
të gjykuarit (1790) e përkufizon mirë dallimin midis qasjes shkencore
dhe asaj estetike: «Për ta perceptuar oqeanin si sublim nuk duhet ta
shikojmë brenda perspektivës së gjeografisë apo të meteorologjisë,
por duhet të arrijmë ta shikojmë oqeanin ashtu si bëjnë poetët, vetëm
aq sa i paraqitet syrit, kur është i soditur, qoftë kur prehet, si një
pasqyrë e qetë e ujit që nuk kufizohet veçse me qiellin, qoftë kur është
i trazuar si një humnerë që kanoset të gëlltisë gjithçka».74
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Hadot vë në pah se me «interes imediat» Kanti nënkuptonte
«gjetjen e kënaqësisë brenda ekzistencës së pastër të bukurisë
natyrore» pa ndonjë kalkulim egoist.75
Për Goethe-n arti është interpretuesi më i mirë i natyrës. Për
dallim nga shkenca, siç cek Hadot duke interpretuar pikëpamjet e
Goethe-s mbi natyrën, «arti nuk zbulon mbrapa fenomeneve ligje,
ekuacione, struktura të fshehura, por përkundrazi, ai mëson të
shikohen fenomenet, aparenca, ajo që është e madhe në mes të ditës,
ajo që është para syve tonë e që ne nuk dimë ta shohim; ai na mëson
se ajo që është më misteriozja, ajo që është më sekretja është pikërisht
ajo që është midis ditës, e dukshme, më saktësisht lëvizja me të cilën
natyra bëhet e dukshme, Goethe ëndërron për një kontakt me natyrën i
cili do ta braktiste gjuhën për të mos qenë më veçse perceptim apo
krijim i formave. Kësisoj arti njerëzor do të komunikonte në heshtje
me artin spontan të natyrës».76
Ndërkaq, filozofi Eugenk Fink e rezymon mendimin e
Nietzsches kështu: «arti njerëzor është vetë një ngjarje kozmike ».77
Hadot cek se e tillë ishte intuita e madhe e Nitetzsche-s qysh nga
vepra e tij Lindja e tragjedisë, ku ai flet për «instiktet estetike të
natyrës». Për Nietzschen, siç nënvizon Hadot, «bota është vepër
artistike që e prodhon vetveten», është art çdo krijim i formave.
«Natyra, shton Hadot, skulpton tërë një univers të formave, shpalos
një llojllojshmëri të jashtëzakonshme të ngjyrave, zhvillon në hapësirë
një spektër të zërave».78 Hadot përmend edhe një pyetje domethënëse
për këtë temë të poetit francez Paul Valéry: «kur ëndërroj dhe zbuloj
në vazhdimësi, a nuk jam unë […] natyra?».79
EKSTAZA KOZMIKE
Brenda perspektivës së perceptimit estetik, përtej vëmendjes që i
kushtohet gjenezës së formave, artisti, siç interpreton Hadot, në
përpjekjet e tij për të kapluar elanin krijues të natyrës vjen e
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identifikohet me natyrën. Kësisoj piktori Paul Klee flet njëherësh për
«rrënjosjen tokësore» dhe «pjesëmarrjen kozmike».80
Hadot shton se kur piktori orvatet me pikturimin e tij të shprehë
«unitetin e tij të thellë me tokën dhe universin», ai nuk synon të
zbulojë një sekret të fabrikimit, por «të përjetojë një përvojë të
identifikimit me lëvizjen krijuese të formave me phusis në kuptimin
burimor, t’i dorëzohet «rrëkesë së botës, siç cek Cezanne».81
Në një kaptinë të veçantë Hadot shqyrton kalimin prej
kërkimeve të sekretit të natyrës te misteri i ekzistencës, tmerrin dhe
mrekullimin që i nxitë kjo.82 Raporti i njeriut ndaj natyrës, sipas
interpretimit të Hadot, është ndriçuar në mënyrë të thellë në veçanti në
veprat e Goethe-s. Ndryshe nga qasja shkencore, e cila zhvillon idenë
se njohja ekperimentale si lëvizje që shkon nga fenomeni i jashtëm për
të arritur te një mekanizëm i brendshëm, Goethe afirmon lëvizjen e
njohjes intuitive e cila kaplon lëvizjen e gjenezës, të rritës, të phusis
në kuptimin grek, elanin formues që shkon nga brendia te jashtësia.83
Goethe pohon se simboli, pra fenomeni burimor, në atë masë sa
është një formë dhe një imazh lë të kuptohet një shumësi
domethëniesh, por mbetet fundja e pashprehshme (e pathënme). Ai
fenomen është «zbulimi i gjallë dhe imediat i të pagjurmueshmes».84
Filozofi francez Diderot (XVIII) ndërkaq e krahason natyrën me
«femrën së cilës i pëlqen të maskohet dhe veshjet e mistershme të së
cilës, duke lënë të shihet herë një pjesë e herë një tjetër, u japin ndonjë
shpresë atyre që i shkojnë pas me ngulm që ta njohin një ditë tërë
personin e saj ».85
Hadot shpjegon se tani më mirë kuptohet në ç’mënyrë natyra
duke u paraqitur në fenomenet burimore (origjinare) është një «mister
në mes të ditës». Në njërën anë, në këto fenomene origjinare që
shpjegojnë fenomene të tjera natyra i paraqitet qartësisht perceptimit,
shqisave të ndriçuara nga intuita. Në anën tjetër, shton Hadot, këto
fenomene janë një kufi të cilin nuk mund ta kalojmë, nuk mund të
shkojmë përtej tyre dhe t’ia shtrojmë ato një shpjegimi. Mungesën e
shpjegimit të këtyre fenomeneve Goethe, duke parandjerë një mister e
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quan «e pagjurmueshmja». Këtu Hadot i sheh gjurmët e një
transformimi radikal të nocionit të sekretit të natyrës.86
NDJENJA E SUBLIMES DHE «DRITHËRIMA E SHENJTË»
Hadot nxjerr në shesh edhe domethënien e qëndrimit të
Bergsonit: duke shkoqitur gjenezën e natyrës brenda «kohëzgjatjes»
fryma bëhet e vetëdijshme për faktin se është vetë ajo që ka kërkuar të
realizohet nëpërmjet procesit të të ndodhurit (frengjisht: le devenir) të
natyrës dhe se ka kështu identitet midis jetës së brendshme dhe jetës
universale.87 Hadot citon më tej një fragment të dendur të filozofit
gjerman Schelling (XVIII-XIX): «Atë që ne e quajmë natyrë është një
poemë, shkrimi i mrekullueshëm dhe misterioz i së cilës mbetet për ne
i padeshifrueshëm. Por sikur të mund të zgjidhnim enigmën do të
zbulonim aty Odisenë e Frymës, e cila, duke qenë viktimë e një
iluzioni të shquar i ikën vetes gjithnjë duke e kërkuar veten, pasi që ai
paraqitet nëpër botë vetëm si kuptimi nëpërmjet fjalëve».88
Hadot thekson më tej se edhe për Hegelin zbulimi i Isis-it është
«kthim i frymës kah vetja», pra riafirmim i vetes. Për Hegelin natyra
është një realitet i cili dallon nga vetvetja, ajo është diçka tjetër nga
aparenca e saj imediate (e drejtpërdrejtë), se ajo ka një brendi të
fshehur, ndryshe nga pohimi i Goethe-s.89
Hadot vë në pah në gjurmimin e tij se një faktor tjetër i
transformimit të raportit të filozofëve dhe të poetëve ndaj natyrës gjen
shprehje te vëmendja e veçantë që shekulli XVIII i ka kushtuar
ndjenjës së sublimes. Për këtë temë shquhet vepra e filozofit anglez
Edmund Burke Hulumtim filozofik mbi origjinën e ideve tona mbi
sublimen dhe të bukurën (1756). Për Burken sublimja na tmerron me
përshtypjen e rrezikut apo të pakufishmërisë, por kjo ndjenjë e frikës
transformohet në kënaqësi (delight), kur kemi përshtypjen se jemi në
siguri. Për Kantin «të çuditurit i cili kufizohet me frikën, tmerrin dhe
drithërimën e shenjtë, që e kapin spektatorin përball maleve që ngriten
deri në qiell janë grykat e thella në të cilat ujërat janë të tërbuara».90
Sublimja për të ndjehet vetëm nëse realitetin e zhveshur e kapim me
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një vizion thjesht estetik, duke lënë anash çfarëdo kalkulimi finalist
(që ka një qëllim).91
Hadot vë në spikamë në tekstet e Schopenhaur-it aspektin e
dyfishtë të ndjenjës së sublimes. «Në njërën anë soditja e
pakufishmërisë na ndrydhë qoftë po të jetë fjala për kohëzgjatjen e
botës apo të vizionit, natën, të paskajshmërisë së universit: ne ndjejmë
atëherë se individualiteti ynë s’është më veçse ‘një pikë në oqean’ ».
Mirëpo, në anën tjetër, njeriu është i vetëdijshëm se të gjitha këto
botëra nuk ekzistojnë ndryshe veçse përmes përfytyrimit, do të thotë
se ato janë modifikime të subjektit të përjetshëm të njohjes, ky subjekt
i pastër me të cilin ne përshkohemi atëherë kur e harrojmë
individualitetin tonë. Ne ndjejmë atëherë se «ne s’jemi veçse një me
botën dhe se pastaj pakufishmëria e saj na ngrit, larg asaj të na na
shtypë […]; ka aty një mrekullim i cili e tejkalon individualitetin tonë:
kjo është një ndjenjë e sublimes».92 Goethe do të shkruajë në Fausti:
«Drithërima është pjesa më e mirë e njeriut».93
Hadot vë në pah në hulumtimet e veta se nga gjysma e dytë e
shekullit XVIII, shprehja sa e ndjenjës së ankthit aq edhe e ndjenjës së
mrekullimit përball natyrës arriti një intensitet deri atëherë të paparë.94
Një pjesë shumë e çmueshme e këtyre hulumtimeve të Hadot ka të
bëjë me interperetimin e Heidegger-it mbi aforizmin e Heraklitit.
Hadotit përkujton se në botën e sotme aforizmi i Heraklitit vazhdon të
nxisë e të ushqejë mendimin filozofik. Shembull i veçantë është
riaktualizimi i këtij aforizmi nga Heidegger-i. Ky e identifikon phusis
të Heraklitit me atë që ai quan qeniesim (Sein). «Qeniesimi ka dëshirë
të fshehet», «Një mbulim bën pjesën integruese të zbulimit»,
«Qeniesimi (aparenca e cila lulëzon) vetiu drejtohet kah mbyllja e
vetes», «Ajo të fshehet dhe i takon pëlqimit të qeniesimit», ose
«Qeniesimi tërhiqet duke u paraqitur brenda qenies si e tillë» dhe
«Qeniesimi tërhiqet në atë masë sa çlulëzon brenda qenies».95
Hadot do të ballafaqojë edhe koncepcionet e Merleau-Ponty-së
dhe Witgenstein-it, dy filozofë aq të ndryshëm e megjithatë të aftë në
shikimin e botës si mister. Në mbarim të parathënies së veprës së tij të
shquar Fenomenologjia e perceptimit Merleau-Ponty shkruan: «Bota
dhe arsyeja nuk përbëjnë një problem, por mund të themi se janë
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misterioz, por ky mister i përkufizon dhe nuk është fjala që ky mister
të tretet me ndonjë zgjedhje. Filozofia e vërtetë është ajo që na mëson
si ta shikojmë botën».96 Merleau-Ponty, i cili ndryshe nga Sartrei që
tematizon ankthin ekzistencial, trajton «të çuditurit filozofik» si
qëndrim ndaj botës, kurse ekzistencën e botës e shikon si një mister të
pashpjegueshëm.97 Ndërkaq Witgensteini në Tractatus shkruante: «Ta
sodisësh botën sub specie aeternis, kjo do të thotë ta sodisësh si
totalitet – por totalitet të kufizuar. Ndjenja e botës si totalitet i limituar
përbën ndjenjën mistike». (6.45)98
Mirëpo për Witgensteinin përjetësia nuk është një zgjatje
kohore, nuk është kohëzgjatje e pakufishme, por një jokohësi
(jotemporalitet): «jeton përjetësisht ai që jeton në të tashmen».
«Vizioni i mirëfilltë i botës» do të ishte një perceptim estetik dhe etik i
botës në momentin e tashëm, do të thotë sikur të ishte perceptuar për
herë të parë dhe të fundit. Witgensteini flet po kështu edhe për
ndjenjën e mrekullimit përball botës.
Duke marrë parasysh edhe hulumtimet filozofike të MerleauPonty-së, Hadot përfundon se në filozofinë e shekullit XX hetohet një
tendencë e përgjithshme e cila eviton shpjegimet abstrakte të
ekzistencës së botës, për t’u çelur kah «mundësia e një përvoje të
misterit të ekzistencës në botë dhe të një kontakti të përjetuar me
shpërthimin e pashpjegueshëm të realitetit, me phusis në kuptimin
burimor të fjalës».99
Edhe te ky shqyrtim i pikëpamjeve filozofike të Merleau-Pontysë hetohet begatia e analizave filozofike të Hadot-it, e cila në këtë
libër gjeti pikënisjen te aforizmi i përmendur i Heraklitit mbi natyrën,
për të arritur te çështja e misterit të ekzistencës në botë. Në vend të një
qasje me «arsye të shëndoshë» për të cilën ekzistenca dhe bota janë
ato që janë «natyrshëm», Hadot duke ndërtuar dialogje komplekse
midis pikëpamjeve pertinente e të thella mbi natyrën (phusis) na
ballafaqon me pyetje e probleme që na lëkundin dhe na nxjerrin jashtë
«natyrshmërisë» së rezonimit.
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Muhamedin KULLASHI, PARIS

LA NATURE ENTRE LA PHILOSOPHIE, LA SCIENCE ET L’ART

Résumé
La nature et les rapports que l’homme à construit avec elle, à travers les
siècles, a été un défi puissant autant pour la pensée philosophique, que pour la
science et les arts. Dan cet article nous nous sommes attaché à cerner quelques’uns
des moments clsé de la la recherche philosophique, historique et philologique du
grand philosophe contemporain français Pierr Hadot dans son ouvrage Le voile
d’Isis. Essai sur la nature de l’idéee de Nature (Gallimard, Paris, 2004). L’analyse
de l’enchevetrêment des trois fils directeurs, l’aforisme 123 d’Héraclite (« La nature
aime à se cacher »), l’histoire et l’exgèse de ce fragment, l’mage de la nature
couverte par un voile, est accompagnée dans cet ouvrage par une étude approfondie
de la constitution des attitudes différentes de l’homme envers la nature, dont celle
prométhéenne, par la technique et celle orphique par le discours, la poésie et l’art,
dans l’antiquité gréco-romaine, au Moyen Agé, dans la modernité et la période
contemporaine.
Mots clés: phusis, le voile de la nature, l’attitude prométhéenne, l’attitude
orphique, la perception esthètique, le mystère de l’existence.

Blerim LATIFI, Prishtinë

PLATONIZMI DHE GNOSTICIZMI
SI NARRATIVA TË ÇLIRIMIT
KDU 141.131

Abstrakt
Bota antike, mes tjerash, karakterizohej nga një vazhdimësi e panderprerë e
shqetësimit për shpëtimin dhe çlirimin e njeriut nga të gjitha ato që simbolizojnë të
keqën, sikurse janë injoranca, mëkati, dhimbja e vuajtja. Ky shqetësim merr forma të
ndryshme narrative që do të thotë se shfaqet qoftë në trajtën e ndonjë filozofie,
sikurse e gjejmë te grekët qoftë në trajtën e ndonjë lëvizje sektare religjioze, sikurse
e gjejmë në shoqëritë e brigjeve lindore të mesdheut, të cilat së pari me Aleksandrin
e Madh e së dyti me Perandorinë Romake ishin përfshirë brenda një uniteti të
fuqishëm politik. Në këtë punim do të trajtohen dy prej këtyre narrativave të çlirimit
të njeriut, platonizmi dhe gnosticizmi. Ajo që i bashkon këto dy narrativa është
premisa e besimit në fuqinë emancipuese të njohjes. Ky besim është në fakt
antipicimi antik i iluminizmit modern, i cili te njohja shkencore vendosë të gjitha
shpresat njerëzore për një botë më të mirë.
Fjalët çelës: platonizmi, gnosticizmi, narrativë çlirimi, njohja, sokratizmi,
shpëtimi i njeriut, bota antike.

1. DRAMA PLATONIKE E ÇLIRIMIT
Filozofia e Platonit bën pjesë në numrin e paktë të atyre
filozofive që i kanë dhënë tonin dhe kahen mendimit intelektual të
botës perëndimore. Nëse perifrazojmë mendimin e Beiser-it për
Hegelin, atëherë mund të thuhet se Platoni i ngjan një pellgu ku
grumbullohen të gjitha rrjedhat e mendimit paraplatonik dhe pastaj
prej tij dalin të gjitha rrjedhat e mendimit postplatonik. Në këtë
kontekst, kush do të dijë origjinën e filozofisë së tij, duhet të kthehet
te ky pellg, duhet të kthehet patjetër te Platoni. Në këtë frymë
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Habermas arrin në përfundimin se e gjithë historia e filozofisë është
histori e platonizmit dhe e protestave kundër tij.1
Një përmasë të tillë të ndikimit të Platonit në kulturën
perëndimore e gjejmë edhe në raportin e mendimit të tij me sferat e
tjera të kësaj kulture, sidomos me fenë. Koncepti i krishterë për Zotin
duket t’i ketë shumë borxh filozofisë platonike aq sa e bëri Niçen të
shprehej se krishterimi nuk është asgjë më shumë sesa një platonizëm
i popullarizuar, platonizëm i bërë për masat2. Figura e Zotit të
krishterë në këtë kontekst është vetëm një mishërim, trupëzim dhe
personalizim i idesë abstrakte të së mirës supreme që e gjejmë te
Platoni. Platonizmi nuk u bë dot fe pikërisht sepse kjo ide mbeti në
nivelin e përpunimit abstrakt, e feja si kusht të saj e ka përfytyrimin
personal të absolutes. Është pikërisht kjo gjë që vendos ndarjen në
mes fesë dhe filozofisë, mendon Hegeli kur analizon mënyrat e
ndryshme se si arti, feja dhe filozofia e njohin absoluten.
Duke u nisur nga kjo lidhje e platonizmit me krishterimin,
shtrohet çështja se a mund të gjendet te Platoni një dimension i
rëndësishëm i krishterimit, e që është dimensioni i emancipimit,
dimension që i jep krishterimit karakterin e një narrative mbi
emancipimin e njeriut. Platonizmit nuk i mungon ky dimension, madje
mund të thuhet se ky dimension përbën epiqendrën e refleksionit
platonik.
Një ndër interpretimet më interesante të platonizmit si përshkrim
emancipimi e gjejmë te Heidegger-i. Në veprën e tij “Sein und
Wahrheit” (Qenia dhe liria), e përkthyer në gjuhën angleze si “Being
and Truth” (Qenia dhe e vërteta) Heidegger i bën një analizë të thuktë
aktit emancipues në filozofinë e Platonit. Zhvillimin e këtij akti
Heidegger e vendos në kontekstin e përfytyrimeve që kanë grekët e
lashtë për atë se çka e përbën esencën e të vërtetës. Grekët e kohës së
Platonit kanë pasur dy pikëpamje për këtë esencë: e vërteta e qenies që
s’mund të fshihet (aletheia) dhe e vërteta si korrektësi e mendimit mbi
qenien, e që më vonë kjo e dyta në terminologjinë latine merr trajtën e
veritas, trajtën e përputhjes së mendimit me qenien. “Filozofia e
Platonit nuk është asgjë tjetër përveçse një luftë në mes këtyre dy
koncepteve për të vërtetën…Kjo luftë gjendet në çdo dialog të
Platonit, por në formën më të lartë ajo gjendet në alegorinë e
1
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Jurgen Habermas, The Liberating Power of Symbols, The MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 2001, fq.81
Friedrich Nietzsche, Beyond Good and Evil – Prelude to a Philosophy of the
Future, Cambridge University Press, 2002, fq.4.
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shpellës… Interpretimi i mitit të shpellës na shpie në zemër të
filozofisë platonike”.3
Alegoria e shpellës është një paraqitje figurative e gjendjes
njerëzore, e cila ndodhet e mbërthyer në tensionin e madh që
zhvillohet ndërmjet dy botëve, në njërën anë botës së errësirës, që
njëkohësisht është botë e iluzionit, paragjykimit, mashtrimit, e
skllavërisë, dhe në anën tjetër botës së dritës, të vërtetës, të lirisë dhe
të mirës supreme. Çlirimi platonik i njeriut ndodh pikërisht në
dinamikën e këtij tensioni, e që merr domethënien e një largimi të
njeriut nga bota e errësirës dhe hyrjen e tij në botën e dritës, dhe më
pas rikthimin e tij me misionin për të shpopulluar krejtësisht
mbretërinë e territ në emër të misionit madhështor të çlirimit e
iluminimit.
Heidegger identifikon katër faza nëpër të cilat kalon ky çlirim:
Në fazën e parë ne i gjejmë qeniet njerëzore në situatën e
skllavërisë totale. Ato janë qenie të burgosura brenda shpellës qysh
nga lindja e tyre.
Në fazën e dytë ndodh akti i çlirimit brenda shpellës. Njëri nga të
burgosurit këput prangat dhe niset në drejtim të dritës që vjen nga pas
shpinës së të burgosurve nëpërmjet hyrjes së shpellës.
Në fazën e tretë ndodh çlirimi autentik human në dritën
jashtëshpellore.
Në të katërtën njeriu (Dasein) i çliruar kthen shikimin pas dhe
përpiqet të rikthehet në shpellë.4
Alegoria e shpellës paraqitet në librin e shtatë të dialogut “Shteti
(Politea)”5, i cili përbën dialogun më të famshëm filozofik dhe politik
3
4
5

Martin Heidegger, Being and Truth, Indiana University Press, Sep 6, 2010, fq.101.
Heidegger, po aty, fq.102.
Mbi përkthimin e titullit të dialogut “Politea” të Platonit jo vetëm në gjuhën
shqipe, por edhe në gjuhët e tjera, nuk ekziston një konsensus mbi atë se cili
emërtim përbën përkthimin më adekuat. Në përkthimet angleze përkthimi më i
përhapur i titullit të veprës “Politea” të Platonit është “The Republic”, Republika.
Politea e përkthyer si Republikë së pari është bërë në latinisht nga Ciceroni, i cili
si duket nuk merret shumë më dallimet konceptuale të këtyre dy termave. Derisa
te “Politea platonike” politika nuk është çështje e të gjithëve, nocioni “Republikë”
nënkupton pikërisht këtë, politikën si çështje e të gjithëve, që u takon të gjithëve
(“res publica”). Në anën tjetër edhe përkthimi i politea-s si shtet ka probleme
konceptuale ngaqë koncepti shtet është një koncept modern, që përherë të parë
shfaqet në tekstet e Makiavelit, e i cili koncept nënkupton një strukturë politike të
diferencuar nga shoqëria, me pushtet sovran dhe territor të përcaktuar qartë. Të
gjitha këto mungojnë te Platoni. Edhe variantet e tjera të përkthimit të propozuara
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të Platonit. Ky dialog ka vendosur paradigmën dominuese në
filozofinë politike perëndimore6 dhe paradigmën dominuese në
rrafshin e filozofisë së njohjes7. Të dyja këto paradigma përbëjnë
boshtin rreth të cilit zhvillohet drama e emancipimit të cilën e
përmban alegoria e shpellës. Kjo dramë nis me paraqitjen e gjendjes
njerëzore në botën materiale. Për Platonin figura më e mirë për të
dhënë thelbin e kësaj gjendje është figura e një shpelle të errët, në të
cilën qeniet njerëzore të prangosura që nga lindja e tyre e kalojnë jetën
në një lajthitje absolute gnoseologjike, lajthitje brenda së cilës janë
përmbysur të gjitha kriteret e vlerësimit të drejtë të gjërave. Në këtë
përmbysje vendin e të vërtetës e ka zënë iluzioni, që do të thotë se ajo
që është iluzion duket si e vërtetë; ndërkaq vendin e gjërave reale e
kanë zënë hijet e tyre. E tërë kjo është përmbyllur me përfytyrimin se
vetëm dhe vetëm kjo botë ekziston dhe një tjetër botë nuk është e
mundur. Pamundësia e një bote tjetër (jo vetëm në kuptimin e
krishterë) është mbyllje e çdo mundësie për ndërmarrje emancipuese,
shndërrim i saj në një ndërmarrje sizifike. Pa mundësinë e një bote
tjetër (toka e premtuar) eksodi biblik i hebrenjve nuk do të ndodhte, as
revolucionet e mëdha të modernitetit (parajsa posthistorike), as drama
platonike e çlirimit të njeriut nga shpella e lajthitjes e mashtrimit total.
Ngjyrat me të cilat na e pikturon Platoni gjendjen njerëzore
brenda kësaj shpelle janë po aq të errëta sa ato të Testamentit të vjetër
për gjendjen e hebrenjve nën pushtetin brutal të faraonit: “Merrini me
mend njerëzit e gjallë në një shpellë nëntokësore dhe se përgjatë tërë
shpellës kalon një vrimë e gjerë që shpie lart, në drejtim të dritës. Në
atë shpellë jetojnë ata që nga fëmijëria me prangat rreth kofshëve dhe
qafës sa nuk mund të luajnë nga vendi, e shikojnë vetëm përpara,
sepse, për shkak të prangave nuk mund të luajnë kokën. Mirëpo drita u
vjen nga zjarri që digjet përmbi ta dhe larg pas shpinës së tyre”.8 Drita
që lëshon ky zjarr i reflekton hijet e gjësendeve në murin e shpellës që
të robëruarit e kanë përballë. Gjithë jetën e tyre ata shohin vetëm këto

6

7

8

si “regjim”, “kushtetutë” hasin në të njëjtat probleme të dallimeve ndërmjet
kategorive politike moderne dhe atyre me të cilat operon mendimi antik. Në
mënyrë që të shihet kompleksiteti i kësaj çështje si tekst fillestar mund të lexohet
teksti “Mbi titullin e Republikës së Platonit (Politea) të Lancelot Fletcher. Shih:
http://www.freelance-academy.org/plato-republic/On_title_of_Republic.pdf.
Kjo është paradigma e idealizmit politik, e cila e koncepton filozofinë politike si
një hulumtim për shtetin ideal, apo formën më të mirë të regjimit politik.
Kjo është paradigma e racionalizmit, ku arsyeja konceptohet si burimi kryesor i
njohjes sonë mbi botën.
Platoni, Shteti, Rilindja, 1980, fq. 290.
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hije dhe nga ky fakt ndodh deformimi i madh mendor, brenda të cilit
hijet perceptohen si gjëra reale. Ky deformim, ky errësim i mendjes,
në përfytyrimin platonik merr dimensionet e një psikoze të rëndë
humane. Burgu nëntokësor është në të njëjtën kohë një çmendinë, që
do të thotë një shkëputje dhe hapje e një hendeku radikal në mes
mendjes dhe realitetit. Kjo dialektikë e burgut dhe çmendinës që fillon
te Platoni do të jetë objekt diskutimi brenda mendimit perëndimor
shumë shekuj më vonë pas Platonit. Rryma e njohur e antipsikiatrisë
është njëra nga rrymat e rëndësishme brenda këtij diskutimi. Por
Platoni nuk është mendimtar pesimist. Ai konsideron se ekziston
mundësia e daljes nga dialektika e burgut dhe çmendinës e mishëruar
në gjendjen e shpellës nëntokësore.
Me këtë mundësi fillon faza e dytë në dramën platonike të
emancipimit. Sokrati, i cili i rrëfen Glaukonit për mjerimin njerëzor të
kësaj shpelle, i kërkon atij që të marrë me mend një situatë tjetër, dhe
pikërisht situatën e një ngjarjeje të pazakontë, në të cilën njëri nga të
burgosurit arrin t’i këpusë prangat me të cilat është i lidhur kokë e
këmbë. Platoni nuk e zhvillon me detaje procesin e kësaj ngjarjeje.
Nuk kemi heronj as zotër që e prodhojnë atë, as përpjekje të vetë
njeriut për t’i këputur prangat. Ngjarja thjesht ndodh. I sapoçliruari i
tërhequr nga drita niset në drejtimin nga vjen burimi i saj, e që është
dalja e shpellës. Këtë rrugëtim Platoni e paraqet si një rrugëtim plot
dhimbje, sepse ballafaqimi i parë me dritën është verbues, aq sa njeriu
i çliruar nuk mund t’i dallojë gjërat, hijet e të cilave i kishte perceptuar
gjithë jetën e tij.
Po përse ky rrugëtim? Përse njeriu që ka këputur prangat duhet
detyrimisht të niset drejt daljes nga shpella? Heidegger në
interpretimin e tij jep përgjigjet për këto pyetje. Njeriu ose duhet të
dalë nga shpella, ose çlirimi dhe liria e tij nuk kanë asnjëlloj kuptimi.
Vetëm shprangosja nuk mjafton. “Çlirimi në fazën e dytë nuk është
asgjë më shumë sesa një heqje e zinxhirëve nga qafa dhe këmbët.
Prandaj çlirimi këtu është vetëm një heqje e diçkaje, të bërit i lirë nga
diçka, të mos jesh i detyruar nga ndonjë gjë. Kështu që faza e dytë
nënkupton mungesën e shtrëngimit, që do të thotë diçka negative”.9
Mirëpo ky moment është tejet i rrezikshëm, sepse në ballafaqim me
dritën njeriu i shprangosur përjeton konfuzion, verbërim, ankth e frikë
dhe nga kjo ai mund të detyrohet të kërkojë që të rikthehet sërish në
pranga, të ikë nga liria e tij, sikurse shprehet Eric Fromm, liri e cila ia
9
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ka rrënuar ndjenjat e sigurisë dhe stabilitetit. Ai duhet të kthehet në
pranga që t’i rifitojë sërish ato. Duhet një hap tjetër në mënyrë që akti
i parë i emancipimit, akti negativ i mohimit dhe hedhjes së prangave
të mos kthehet në një dështim. Liria e fituar nënkupton ballafaqimin
me frikën dhe ankthin, mposhtjen hegeliane të frikës. Një ballafaqim i
tillë shënon hyrjen në fazën e tretë të emancipimit platonik. Jo më kot
Platoni e sheh udhëtimin drejt dritës me plot dhimbje e vuajtje. Në
kontekst të kësaj Heidegger shkruan: “Faza e tretë nuk është vetëm
heqje e prangave, por dalje e qenies njerëzore nga shpella në dritë.
Tash, të jesh i lirë nuk do të thotë të jesh i çliruar nga diçka, por të
shkosh përpara drejt diçkaje. Jo të jesh i lirë nga, por të bëhesh i lirë
për diçka, për dritën”.10
Në këtë mënyrë Heidegger tek drama platonike e alegorisë së
shpellës heton dy moduse të ndryshme të çlirimit, njëri që është
modusi në kuptimin negativ dhe tjetri që është modusi në kuptimin
pozitiv. Çlirimi në kuptimin e parë nuk është i mjaftueshëm, madje
është një çlirim i pasigurt e i paqëndrueshëm, lehtë i rrënueshëm.
Vetëm kur modusi i parë përplotësohet me modusin e dytë, atëherë,
siç shprehet Heidegger, çlirimi njerëzor merr dimensionet e një çlirimi
autentik: “Të jesh i lirë në kuptimin autentik do të thotë të angazhosh
veten për dritën, të mësosh veten me të”.11 Iluminimi, e vërteta dhe
liria janë të lidhura në një dialektikë të pashkëputshme. Kësisoj, në
qendër të refleksionit platonik ne e rigjejmë idenë e vjetër për forcën
çliruese të së vërtetës, ide që shfaqet më pas në tekstet gnostike dhe në
Testamentin e ri, në tekstin e Ungjillit sipas Gjonit.
Por drama platonike e emancipimit nuk përfundon këtu.
Autenticiteti i lirisë së fituar nuk përkryhet vetëm duke qenë liri e
imja. Kjo përkryerje kërkon edhe një dimension tjetër, dimensionin e
të qenit i lirë bashkë me të tjerët. Njeriu i çliruar nga burgu i shpellës,
pas odisejadës së dhimbshme, ka dalë në botën e vërtetë, është çliruar
nga të gjitha lajthitjet, iluzionet dhe prangat e skllavërisë, mirëpo tani
ai ballafaqohet me një mungesë të madhe, me mungesën e të tjerëve.
Ai nuk mund ta jetojë lirinë e tij pa të tjerët. Individualizmi nuk është
kusht i vetëmjaftueshëm për lumturinë. Ne jemi të lumtur vetëm me të
tjerët dhe përmes të tjerëve. Në gjendjen e mungesës së tjetrit, te
njeriu i çliruar ndodh shndërrimi i madh, shndërrimi mesianik. Nga i
çliruar ai kthehet në çlirues. Ai duhet të kthehet në shpellë për t’i
çliruar të tjerët, për t’i nxjerrë ata nga skllavëria e shpellës së errët në
10
11
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botën e dritës së idesë, aty ku banon e mira supreme, zanafilla e
krijimit të çdo gjëje. Mbi këtë botë ideale pastaj do të ndërtohet një
bashkësi e re e qenieve të lira dhe racionale njerëzore. Këtu e gjejmë
tërë thelbin e iluminizmit. Rikthimi mesianik në shpellë përbën fazën
apo aktin e katërt të dramës platonike të emancipimit. I çliruari i
kthyer në shpellë do të mund të përballet me një sfidë radikale.
Rrëfimi i tij do të ndeshet me kundërshtimin e të burgosurve. Ata, i
thotë Sokrati Glaukonit, në fillim do ta përqeshin, do ta shohin si një
të marrë, i cili po flet përçart për një botë tjetër që është më e mirë
sesa bota e hijeve dhe, nëse ai këmbëngul në qëllimin e tij, atëherë
mund të ndodhë edhe më e keqja, çlirimtari të vritet nga të burgosurit.
Alegoria e shpellës përfundon këtu me shfaqjen e raportit të famshëm
të ndeshjes së lirisë me vdekjen, ndeshje të cilën e gjejmë gjithandej
mendimit intelektual perëndimor, që nga gjyqi i Sokratit, përmes
vdekjes në kryq të Krishtit, pastaj dialektikës së zotërisë dhe robit të
Hegelit e deri te vdekja e Zotit në filozofinë e Niçes.
Po përse një përfundim i tillë i dramës platonike? Përse nuk
kemi një happy end të kësaj drame? Duket se kjo është kushtëzuar nga
përvoja e drejtpërdrejtë e Platonit me vdekjen e Sokratit. Në fakt,
thotë Heidegger, çlirimtari për të cilin na flet Platoni është vetë
Sokrati, i cili u dënua me vdekje nga “pushteti doksokratik” i
demokracisë athinase, ngaqë Sokrati synonte t’i çlironte njerëzit nga
ky pushtet i bazuar mbi opinionet dhe iluzionet e të cilit janë
ekuivalenca e hijeve të shpellës.
Lufta e Sokratit kundër këtyre opinioneve është në fakt luftë
kundër ngurtësimit të tyre, ngurtësim që i ka shndërruar ato në dogma
të paprekshme, e dihet se lufta kundër dogmave është luftë që bart
rrezikun e përhershëm të vdekjes. Dogmat vrasin, prandaj vdekja
është fati i filozofit dhe armës së tij kryesore, kriticizmit të
vazhdueshëm e të pamëshirshëm. Kësisoj, fati i Sokratit është fati
paradigmatik i filozofisë. “Filozofi është një çlirimtar dhe ai është
filozof vetëm si çlirimtar…liria autentike nuk konsiston në kënaqësinë
e qetë: të jesh i lirë do të thotë të jesh çlirimtar”.12 Kjo do të thotë se
filozofia nuk është kënaqësi private me të vërtetat e gjetura përmes
refleksionit. Duke pasur emancipimin si element substancial të saj,
filozofia në mënyrë të pashmangshme bëhet çështje publike. Përmes
kësaj ne mund të kuptojmë insistimin e vazhdueshëm të iluminizmit
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dhe filozofisë moderne që të marrin përsipër rolin e dikurshëm të
mesianizmit religjioz.
Rrjedhojat e mëpastajme të këtij insistimi janë çështje tjetër.
Këto rrjedhoja mund të nxirren në mënyrë logjike nga vetë projekti
platonik i shtetit ideal, të cilin Platoni duket ta ketë hartuar për të
kompensuar mungesën e hapy end-it në fundin e Sokratit. Në veprën e
tij “Shteti” Platoni bën njëlloj ringjallje filozofike të Sokratit, ashtu si
dishepujt e ringjallën Krishtin pas vdekjes së tij. Mbi këtë vepër,
përgjatë gjithë historisë së filozofisë Perëndimore, janë bërë lloj-lloj
vlerësimesh, që nga ato që e ngrenë në qiell deri tek ato që e përbuzin
dhe e urrejnë.
Mjaftojnë dy shembuj për ta ilustruar këtë: në njërën anë është
Leo Strauss, i cili konsideron se vepra “Shteti” e Platonit përbën
veprën më të rëndësishme politike në historinë e mendimit politik
perëndimor13 e në anën tjetër është Karl Poper që shikon te kjo vepër
udhëzuesin e parë për rrënimin e lirisë dhe krijimin e shteteve
totalitare.14 Por përtej debateve pro dhe anti Platonit duket qartë se
motivi bazë i këtij libri është vazhdimi i punës së lënë në gjysmë nga
vdekja e Sokratit dhe ngritja e nivelit të saj nga çlirimi individual
komunikativ në çlirimin kolektiv të vetë llojit njerëzor. Ky çlirim
nënkupton dhënien fund të të gjitha fatkeqësive e vuajtjeve që e
përcjellin jetën njerëzore dhe kjo nuk ka për t’u arritur për aq kohë sa
nuk lind një regjim politik në të cilin politika dhe filozofia janë të
shkrira në njëra-tjetrën, ose në trajtën e mbretërve që janë bërë
filozofë, ose në trajtën e filozofëve të bërë mbretër.
Justifikimi i kësaj formule qëndron mbi tri ide:
E para është se filozofi do të thotë “dashuri për dijen”. Kjo për
Platonin nënkupton të lësh anash, të braktisësh të gjitha format e tjera
të të dëshiruarit apo lakmisë, të cilat e shtyjnë njeriun në lojën e
interesave të ulëta materiale, përfshirë këtu edhe lakminë për pushtet.
Pushteti te Platoni është instrument, e jo qëllim në vete. Pëvetësimi i
këtij qëndrimi dhe indiferenca ndaj joshjes së interesave materiale
është kusht i filozofisë.
E dyta, formula e Platonit për shtetin sofokratik15 bazohet mbi
principin e sundimit të arsyes, që nënkupton se të gjitha fuqitë e tjera
13
14
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Leo Strauss, Qyteti dhe njeriu, Dija, Prishtinë, 2002, fq.82
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të subjektivitetit të njeriut, të dëshiruarit, epshet, pasionet, nevojat,
ndjenjat, vullneti dhe imagjinata duhet t’i nënshtrohen arsyes dhe
fuqisë së racionalitetit. Ky nënshtrim rrjedh nga ideja se vetëm dhe
vetëm arsyeja mund të dallojë të tërën, derisa fuqitë e tjera të
subjektivitetit janë fuqi njëdimensionale.
Me këtë është e ndërlidhur ideja e tretë e formulës sofokratike të
Platonit, e kjo është ideja se filozofia, pasi është çliruar nga tirania e
interesave meskine tokësore dhe pasi ka vendosur principin e arsyes
sovrane, arrin të njohë idenë e të mirës supreme dhe absolute, njohje e
cila shërben si themel i shtetit sofokratik.
2. GNOSTICIZMI SI ALTERNATIVË E ÇLIRIMIT KRISTIAN
Origjina e modernitetit përbën një nga çështjet më të debatuara
në kuadrin e shkencave sociale dhe vetë filozofisë. Në tërësinë e
pikëpamjeve që përpiqen të identifikojnë dinamikën e përgjithshme
sociale dhe kulturore, që ka rezultuar me shfaqjen e modernitetit qoftë
si epokë e re historike, qoftë si botëkuptim apo sensibilitet kulturor,
mund të dallohen dy pikëpamje mjaft interesante.
Njëra lidhet me emrin Karl Lowith, dhe tjetra me emrin Eric
Voegelin. Të dy këta mendimtarë i mëshojnë idesë se rrënjët e
modernitetit duhen gjurmuar në formacionet kulturore para tij, mirëpo
dallimet përvijohen në identifikimin e këtyre rrënjëve. Mendimtari
Lowith mendon se moderniteti është në esencë një sekularizim i
soteriologjisë dhe eskatologjisë judeokristiane,16 ndërsa për Voegelin
moderniteti është rishfaqje, kuptohet në një trajtë të re, e botëkuptimit
gnostik që u zhvillua në të njëjtën periudhë të lindjes dhe përhapjes së
krishterimit.17
Shpeshherë gnosticizmi është parë ose si fe rivale me
krishterimin ose si një lloj herezie e parë brenda krishterimit, sidomos
nga etërit themelues të kishës së krishterë. Si krishterimi ashtu edhe
gnosticizmi janë narrativa të shpëtimit dhe emancipimit të njeriut, por
që ndahen nga njëri-tjetri në momentin e përcaktimit të subjektit të
këtij emancipimi. Te krishterimi kemi subjektin transcendent të këtij
emancipimi, i identifikuar me Zotin, i cili përmes Krishtit gjendet tek
njeriu për të përmbushur misionin emancipues. Te gnosticizmi ky
16
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Karl Lowith, Meaning in History, University of Chicago Press, 1949, fq.1-19.
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subjekt nuk është i personalizuar, por ai shfaqet si një tërësi procesesh
intelektuale tërësisht humane, që rezultojnë me shpëtimin e njeriut nga
gjendja e mjerimit në të cilën ka rënë. Kësisoj, parimi i gnosticizmit
është parimi i shpëtimit përmes dijes, njohjes, parim të cilin Voegelin
e gjen edhe në themele të iluminizmit modern që po ashtu projekton
tek njohja tërë bagazhin e pritjeve emancipuese dhe eskatologjike. Në
rastin e krishterimit kemi një eskatologji transcendente, ndërsa në atë të
gnosticizmit një eskatologji imanente. Gnosticizmi, sikurse shprehet
Voegelin, e imanentizon eskatonin18. Ai është, sikurse thamë,
bashkëkohor me krishterimin, prandaj raporti me të është tejet i
rëndësishëm. Gnosticizmi është rritur brenda dhe përreth
krishterimit.19
Në fillimet e krishterimit, sikurse vërejnë hulumtuesit, bota e
Mesdheut Lindor vlonte nga lëvizje të fuqishme shpirtërore dhe vetë
gjeneza dhe mesazhi i kishterimit janë një lloj përgjigje ndaj klimës
shpirtërore të krijuar nga këto lëvizje.20
Jonas konsideron se këto lëvizje përgjithësisht karakterizohen
nga katër tipare themelore:
Së pari, ato të gjitha kanë natyrë fetare.
Së dyti, të gjitha kanë të bëjnë në një mënyrë apo tjetër me idenë
e shpëtimit. “Në përgjithësi feja e kësaj periudhe është feja e
shpëtimit.”21
Së treti, tipari ndërlidhja e aktit të shpëtimit të njeriut me idenë e
një zoti transcendent apo transmundan përfytyrohet si një akt i ardhur
nga jashtë botës. Zoti është matanë botës dhe historisë dhe në një
moment ai ndërhyn në rendin historiko-botëror në funksion të një
teleologjie të caktuar. Hebrenjtë tashmë e kishin formësuar figurën e
një zoti të tillë, ndërsa bota helenike prej kohësh e njihte figurën e
“dues ex makina”.
Së katërti, siç shprehet Jonas, tipari i këtyre lëvizjeve shpirtërore
është se brenda tyre mund të identifikohet qartësisht një koncept
tërësisht dualist për qenien: “Zoti dhe bota, fryma dhe materia, shpirti
dhe trupi, drita dhe errësira, e mira dhe e keqja, jeta dhe vdekja dhe
rrjedhimisht një polarizim ekstrem i ekzistencës, i afektuar jo vetëm
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nga njeriu, por edhe nga realiteti në tërësi: feja e përgjithshme e kësaj
periudhe është një fe dualiste e transcendente e shpëtimit”.22
Ky koncept dualist për qenien dhe njeriun i hap rrugë krijimit të
përfytyrimit mbi natyrën antagoniste të botës. Bota gjallëron përmes një
konflikti të thellë në brendësi të qenies së saj. Gjithçka është e përfshirë
në një ndeshje të pamëshirshme ontologjike. Gnosticizmi lind brenda
kësaj atomosfere të ndezur shpirtërore dhe rruga e tij e çlirimit dhe e
shpëtimit të njeriut ndërtohet nga raporti dinamik me tërësinë e sekteve e
doktrinave që e mbushin këtë atmosferë. Voegelin mendon se prapa këtij
shpërthimi shpirtëror qëndrojnë shkaqe të qarta që lidhen me tronditjet e
mëdha politike të botës së antikitetit. Në mesin e këtyre tronditjeve ai fut
shpërbërjen e perandorive të lashta të Lindjes, humbjen e pavarësisë së
Izraelit e të qytet-shteteve helenike e fenikase, krejt këto të përcjella me
zhvendosje të popullsive sa andej-këndej, pastaj deportimet dhe
skllavërimet masive, e deri te takimet e ndërthurjet e kulturave që më
herët nuk kishin komunikuar fare me njëra-tjetrën.23
Të gjitha këto, siç shprehet Voegelin, e sollën njeriun në një
gjendje të skajshme të përhumbjes e të dezorientimit, e që
njëkohësisht është edhe gjendje pështjellimi dhe pasigurie materiale e
shpirtërore.24 Në një gjendje të tillë, që sipas Jaspers mund ta quajmë
gjendje kufitare, si reagim lindin përpjekjet intelektuale për të
reflektuar dhe për të kuptuar ekzistencën njerëzore, përpjekje për të
reflektuar mbi humbjen e kuptimit dhe rigjetjen e tij. “Midis këtyre
përpjekjeve që ndryshojnë shumë për nga thellësia e zhbirimit dhe e
masës së të vërtetës gjenden: riinterpretimi stoik për njeriun, për të
cilin polisi është bërë i pakuptimtë, si qytetarë (polites) të kozmosit,
vizioni polibian i një ekumene-je pragamatike të paracaktuar, të
krijuar nga Roma, fetë e mistereve, kultet heliopolitane të skllevërve,
apokaliptika hebreje, krishterimi dhe mankeizmi. Dhe këtij vargu i
përket gnosticizmi, si njëri prej formulimeve më pompoze të
ekzistencës”.25
Ajo që e diferencon gnosticizmin nga të gjitha këto përpjekje
shpirtërore për të rigjetur kuptimin e humbur të botës qëndron
pikërisht në instrumentet që ai propozon në funksion të shpëtimit e të
çlirimit të njeriut. Eric Voegelin, i cili ka studiuar një kohë të gjatë
22
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lëvizjet gnostike dhe mishërimin e tyre në ideologjitë e botës
moderne, konsideron se në atë që mund të quhet “qëndrim gnostik
ndaj botës” ne mund të indentifikojmë së paku gjashtë karakteristika:
“Së pari, lypset të vërejmë se gnostiku është i pakënaqur me
gjendjen e tij. Kjo në vetvete nuk ngjall habi të veçantë. Të gjithë
kemi shkak për të mos qenë plotësisht të kënaqur me një aspekt a një
tjetër të gjendjes në të cilën ne e gjejmë veten”26. Mirëpo ajo që ka
rëndësi këtu është se në qëndrimin gnostik kjo pakënaqësi nuk lidhet
me shkuarjen keq të fatit individual. Gnostiku e projekton gjendjen e
tij si element të një gjendje më të gjerë të pakënaqësisë, gjendje e cila
e përshkon thelbin e vetë qenies.
Me këtë lidhet karakteristika e dytë e qëndrimit gnostik ndaj
botës. Duke analizuar këtë Voegelin shkruan: “Ana e dytë e mënyrës
gnostike të të menduarit: besimi se ligështitë e gjendjes mund t’i
ngarkohen faktit se bota së brendshmi është organizuar dobët. Sepse për
më tepër mund të pandehim se rendi i brendshëm i qenies, ashtu siç na
është dhënë ne njerëzve (pavarësisht se ku duhet kërkuar origjina e saj),
është i mirë dhe jemi ne qeniet njerëzore që jemi të papërshtatshëm.
Gnostikët nuk kanë asnjëherë prirjen të zbulojnë se qeniet njerëzore
përgjithësisht dhe ata vetë veçanërisht janë të papërshtatshëm. Nëse në
një gjendje të dhënë diçka nuk është siç duhet të ishte, atëherë gabimi
duhet gjetur në keqmëninë e kësaj bote.”27
Në këto dy momente të qëndrimit gnostik ne gjejmë
pakënaqësinë subjektive me gjendjen objektive të botës. Kjo
nënkupton një hendek, një çarje të krijuar në mes njeriut dhe botës dhe
qëndrimi gnostik në interpretimin e kësaj çarje merr ngjyrime
antropocentriste, që do të thotë se fajet pse gjendja është e keqe nuk
janë të njeriut, por të vetë botës. Në këtë mënyrë në qëndrimin e tij
gnostiku distancohet nga dy vizionet klasike të kohës së tij për botën,
njëri që është vizioni judeokristian për botën si një rend moral i krijuar
dhe i ruajtur nga një zot i gjithfuqishëm e i gjithmirësishëm dhe tjetri
që është vizioni helen për botën si një kozmos harmonik i elementeve
të qenies.28 Nga ky distancim ne mund të shohim se vizioni gnostik
26
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është më afër me atë platonik për gjendjen e njeriut, si një gjendje e
skllavërisë në një shpellë nëntokësore. Figura e burgut e ilustron më së
miri këtë përngjasim. Për gnostikun “bota është bërë…një burg nga ku
ai do të arratiset”.29
Por a mund të dilet nga ky raport përjashtimi në mes njeriut dhe
botës? Gnostiku ka identifikuar zanafillën, (arche-në) e të këqijave
dhe vuajtjeve, por a është i mundur çlirimi prej tyre? Gnostikët
përgjigjen në mënyrë pohuese për këto pyetje. Ata besojnë se njeriu
mund të çlirohet e të shpëtojë nga të këqijat e kësaj bote. Kjo për Eric
Voegelin përbën karakteristikën e tretë të qëndrimit gnostik30.
Mundësia e çlirimit nënkupton para së gjithash ndërhyrjen në rendin e
qenies. Kjo ndërhyrje shtrihet përgjatë rrjedhës së historisë. Është
pikërisht kjo rrjedhë, e cila e prodhon shndërrimin e madh të botës nga
një botë vuajtjesh e fatkeqësish në një botë të mirë.
Kjo përbën karakteristikën tjetër të qëndrimit gnostik, por që
Voegelin e quan paksa të paqartë, sepse atë mund ta gjejmë në njëfarë
mënyre edhe te krishterimi, mirëpo ndarja me krishterimin përvijohet
në momentin e përcaktimit të subjektit që e shtyn përpara këtë rrjedhë
emancipuese të historisë botërore. Për gnostikët ky subjekt nuk është
ndonjë fuqi transmundane e mishëruar në ndonjë qenie njerëzore, pra
nuk kemi të bëjmë me ndonjë heroizëm transcendent, por është
vetëveprimi njerëzor ai që prodhon ndryshimin e rendit të botës në
rrjedhën e procesit historik. Me këtë, për Voegelin, ne ndeshim
karakteristikën gnosticiste në kuptimin e ngushtë të fjalës: “besimi se
ndyshimi në rendin e qenies shtrihet në sferën e veprimit njerëzor, se
ky akt shëlbues është i mundur nëpërmjet përpjekjes së vetë njeriut”.31
Por cilit veprim njerëzor gnostikët i ngarkojnë barrën e
heroizmit çlirues? Vetë emri i tyre e jep përgjigjen: kjo është gnoza,
njohja, dija. Gnosticizmi është shpëtimi dhe çlirimi përmes dijes.
Përmes njohjes ne e kapim thelbin e botës e të vetes sonë dhe vetëm
pas kësaj ne mund të jemi në gjendje të zotërojmë veten dhe të
shmangim të këqijat e botës. Njohja është metoda, rruga, e jo besimi
dhe pritja e shpëtimtarit duke qëndruar i strukur diku në një qoshe të
botës, sikurse mendon krishterimi. Në këtë kontekst gnostiku i
ngarkon vetes hartimin e një formule për shpëtimin e vetes dhe të
botës dhe më pas vetafirmimin si profet që shpall dijen e tij rreth
29
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shpëtimit. Kjo për Voegelin përbën karakterstikën e gjashtë të
qëndrimit gnostik.32
“Formula programatike të cilën Klementi i Aleksandrisë e
shenjoi: “gnosis është dija se ç’ishim e çfarë u bëmë, nga ishim e ku
na hodhën, për ku nxitojmë e përse shëlbohemi, nga çfarë është lindja
e çfarë rilindja”. Mitopoemat e mëdha spekulative të gnosticizmit
sillen rreth çështjes së zanafillës, të gjendjes së të qenit i hedhur, të
arratisë nga bota dhe të mjeteve të shëlbimit”.33 Profecia gnostike që
gjendet në këto mitopoema nuk është profecia ndërmjetësuese, do të
thotë profeci që ndërmjetëson në mes botës transcendente hyjnore dhe
botës tokësore të njeriut. Profecia gnostike është profeci e ndërtuar
përmes njohjes njerëzore: njeriu merr përsipër t‘i ndreqë vetë punët e
tij në këtë botë, pasi ka zbuluar se ato janë si mos më keq. Kësisoj,
profeti gnostik nuk është hero i dërguar, por hero i vetëkrijuar. Nëse
figura e profecisë ndërmjetësuese është Hermesi, zëdhënësi i
perëndive, figura e profecisë gnostike pa dyshim është Prometeu.
Voegelin konsideron se shndërrimi i figurës së Prometeut në figurën e
çlirimtarit të njeriut është krijim gnostik: “Rebelimi i shpirtit kundër
kozmosit, urrejtja ndaj perëndive dhe revolta kundër titanëve nuk janë,
të jemi të sigurt, të padëgjuara në mitin helenik. Por titanomakia
përfundon me fitoren e drejtësisë zeusiane, dhe Prometeu prangoset.
Deformimi revolucionar i simbolit, shfronësimi i perëndive, fitorja e
Prometeut shtrihet përtej kulturës klasike; ajo është vepër e
gnosticizmit. Veç në revoltën gnostike të periudhës romake Prometeu,
Kaini, Eva dhe gjarpri do të bëhen simbole të çlirimit të njeriut nga
pushteti i perëndisë tirane të kësaj bote”.34
Ky është momenti i çarjes së madhe në mes gnosticizmit në
njërën anë dhe krishterimit e judaizmit në anën tjetër: derisa për
krishterimin e judaizmin ne humbëm parajsën, sepse u joshëm nga
njohja (miti i kopshtit të edenit), për gnosticizmin është pikërisht
mungesa e kësaj joshje që e lë njeriun në gjendje të mjerë, në errësirë
dhe në duart e terrorit të të këqijave të kësaj bote.
Kjo çarje më pas do të marrë karakterin e konfliktit ndërmjet
arsyes dhe besimit (gnosis vs pistis), konflikt që sipas Leo Straussit do
të determinojë gjithë historinë intelektuale të civilizimit perëndimor
deri në ditët tona. Në kontekst të këtij konflikti, nëse jemi në situatën
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kur arsyeja i nënshtrohet besimit, atëherë kemi qëndrimin e
skolastikës teologjike mesjetare, e nëse jemi në situatën e kundërt, kur
besimi i nënshtrohet arsyes, atëherë kemi qëndrimin iluminist modern
Por cila është natyra e kësaj dije dhe njohje tek e cila gnostikët e
projektojnë shpresën e tyre soteriologjike?
Hans Jonas konsideron se duhet të jemi të kujdesshëm kur i
përdorim termat “dije” dhe “njohje” në kontekstin gnostik, në mënyrë
që të mos e ngatërrojmë domethënien që këto terma kanë brenda këtij
konteksti me domethënien që ato marrin në kontekstin tonë modern, i
cili megjithatë ndryshon shumë nga ndjeshmëria epistemologjike e
antikitetit. Madje Jonas insiston se nocioni i dijes tek gnostikët dallon
edhe nga ai që e ndeshim në racionalizmin e filozofisë greke
paragnostike. Në kontekstin gnostik “gnosis nënkupton para së
gjithash njohjen e Zotit…objektet e saj përfshijnë gjithçka që i përket
fushës hyjnore të qenies, që do të thotë, rendit dhe historisë së botëve
të sipërme dhe atë që mund të rrjedhë prej tyre për shpëtimin e njeriut.
Me objektet e këtij lloji, njohja si një akt mental dallon shumë nga
njohja racionale e filozofisë. Në njërën anë ajo është shumë e lidhur
me eksperiencën revelacionare, kështu që pranimi i të vërtetës qoftë
nëpërmjet dijeve sekrete e të shenjta (sakrale), qoftë nëpërmjet
iluminimit të brendshëm, zëvendëson teorinë dhe argumentin
racional”.35
Kësisoj, dija gnostike na shfaqet si një dije ezoterike e cila është
e rezervuar për pak njerëz. Rrjedhimisht, mesianizmi gnostik është një
mesianizëm elitist ku një grup i vogël intelektualësh mbajnë sekretin e
shpëtimit. Kjo na kujton leninizmin dhe partinë revolucionare, e cila
dhe vetëm ajo mban në duar sekretin e emancipimit universal të
proletariatit nga “skllavëria e bishës kapitaliste”. Duke qenë një dije e
tillë, në thelb ezoterike, dija gnostike natyrshëm merr karakterin e një
dije praktike, sepse ajo vepron direkt në ndryshimin e brendshëm të
gjendjes njerëzore. Ajo nuk është një veprim i subjektit mbi objektin,
një kontemplacion i pastër, por një veprim i subjektit mbi vetë
subjektin, një shqyrtim i vetes, i cili prodhon atë që mendimtarët
modernë e quajnë “vetëdija për veten”. “Kështu dija gnostike para së
gjithash ka një dimension praktik. Objekti “më lart” i gnosisit është
Zoti: ngjarja e tij në shpirt transformon vetë njohësin duke e bërë atë
pjesëmarrës në ekzistencën hyjnore”.36
35
36

Hans Jonas, vep e cit, fq. 34-35.
Jonas, po aty, fq. 35.
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Duke e gjurmuar veten, në thellësitë më të skajshme të saj, ne
aty e gjejmë hyjnoren dhe kësisoj bëhemi një me të. Ky moment i
takimit përbën edhe ngjarjen e çlirimit e të shpëtimit.
Mirëpo ndonëse Jonas konsideron se mënyra gnostike e
procedimit në njohje dallon nga ajo e racionalizmit filozofik grek,
ndërlidhja që gnostikët bëjnë në mes gnosisit dhe “kapjes” së hyjnores
nuk është e rastësishme e as e huaj për kulturën filozofike greke. Ajo
është esenciale për këtë kulturë. Habermas mendon se vetë termi
“teori” ka origjinë fetare.37 “Theoria” është e ndërlidhur me “theos”,
fjala greke për Zotin që fillimisht kishte kuptimin e të parit të zotit, të
gjërave të shenjta dhe pjesëmarrjes në to. Në këtë kontekst p.sh. mund
të thuhet se shqyrtimi teorik sokratik shpie te zëri i brendshëm hyjnor
(daimoni), pastaj theoria platonike shpie drejt të mirës supreme, që i
ka të gjitha tiparet e një Zoti, ndërsa theoria aristoteliane shpie te
“lëvizësi i palëvizshëm” që po ashtu prefigurohet si një Zot që vë në
lëvizje gjithë universin.
Jo rastësisht Heidegger do ta quajë “ontoteologji” metafizikën
greke dhe kulminacionin e saj, metafizikën aristoteliane.38 Vetë
Aristoteli e quan metafizikën shkencë hyjnore, shkencë të principeve
dhe shkaqeve të para.39 Pra, në njëfarë mënyre do të mund të thuhej se
të gjitha rrugët e njohjes shpien tek hyjnorja.
Në një tekst të Irineut për vlentinianët, ndoshta rryma më e
rëndësishme gnostike, që e sjell Voegelin në veprën e tij, ne mund të
gjejmë momente të koicidencës në mes frymës së gnosticizmit dhe
asaj të sokratizmit, e cila pastaj bartet te platonizmi. Teksti është ky:
“Shpëtimi i përsosur qëndron në perceptimin, si të tillë, të madhështisë
së pashprehshme. Sepse, derisa mëkati dhe mjerimi vijnë nga padija
(agnoia), i tërë ky sistem me prejardhje nga padija thërrmohet
nëpërmjet dijes (gnosis). Prej këtej, gnosisi është shpëtimi i njeriut të
brendshëm./…/ Gnosisi shëlbon njeriun e brendshëm, të frymës; ky
37

38

39

“Fjala “theori” ka origjinë fetare. Theoros është përfaqësuesi i dërguar nga
qytetet greke në kremtimet publike. Përmes theoria, që do të thotë përmes
shikimit në, ai hedh veten në ngjarjet sakrale (Jurgen Habermas, Knowledge and
Human Interests, Beacon Press, Boston, 1971, fq. 301).
Në tekstin e tij “Konstitucioni Onto-Teo-Logjik i Metafizikës Heidegger
shkruan: “Metafizika perëndimore...prej fillimeve të saj me grekët ka qenë
qartësisht dhe njëkohësisht ontologji dhe teologji” (Martin Heidegger, Identity
and Difference, Harper and Roë, PUBLISHERS, Neë York, Evanston, and
London, 1969, fq.54.
The Works of Aristotle, Volume VIII, METAPHYSICA, Oxford, Clarendon
Press, 1928, Book A, 2.
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gjen përmbushjen e vetvetes në njohjen e së tërës. E ky është shpëtimi
i vërtetë”.40
Në këtë tekst momentet sokratike shpërfaqen në mënyrë shumë
të qartë. Ishte vetë Sokrati që synonte t‘i shpëtonte njerëzit nga e keqja
përmes iluminimit të tyre, që do të thotë çlirimit të tyre nga iluzionet
që sipas tij ishin burimi themelor i të keqes. Njohja është virtyt,
padituria është ves, kjo përbënte maksimën e filozofisë së tij të
sheshit. Këtë fuqi çliruese të gnosisit që e gjejmë te Sokrati do ta
zhvillojë më tutje edhe Platoni, duke e bërë atë bazament të krejt
progarmit të tij filozofik e politik. “Nuk do të rreshtin fatkeqësitë për
shtetet dhe për llojin njerëzor përderisa nuk shkrihen në një fuqia
politike dhe dashuria për urtësinë, pra filozofia, shkruan Platoni te
“Shteti”.41 Këto momente në fakt e përligjin idenë se gnosticizmi qysh
në fillim ka qenë një lloj përpjekje për të “pajtuar” krishterimin me
filozofinë greke përmes sintetizimit të principeve bazike të tyre në një
projeksion unik, ose sikurse shprehet Windelband, përpjekje për t‘u
transformuar mitet orientale në konceptime greke përmes interpretimit
alegorik.42
Më vonë teologjia kristiane e mesjetës do të përdorë këto
koncepcione për t‘i ngritur rrëfenjat e shkrimeve të shenjta në nivelin
e të vërtetave racionale. Dallimi ndërkaq qëndron në faktin se derisa
kjo teologji procedon përmes përcaktimit të filozofisë greke si “ancilla
theologica”, gnosticizmi procedon përmes përcaktimit të kësaj
filozofie si “ancilla soteriologica”. Mbi bazën e kësaj Voegelin
rivendos lidhjen në mes gnosticizmit dhe iluminizmit modern. Njeriu,
pikëpamjet e të cilit shërbyen si urë lidhje në mes gnosticizmit të
hershëm dhe modernitetit, është teologu mesjetar Joakimi i Fiores
(1135-1202), i akuzuar për herezi gnostike. Voegelin mendon se nuk
është Shën Augustini, i cili mbetet brenda paradigmës transcendente të
çlirimit, por Joakimi i Fiores, ai i cili ka themeluar traditën e
simbolizmit trenetarian, ku historia profane, tokësore përfytyrohet si
një lëvizje imanente progresive e përmbushjes shpirtërore të
njerëzimit që kalon nëpër tri epoka. Këto tri epoka janë: epoka e Atit,
e cila i përgjigjet Testamentit të vjetër, epoka e Birit, që konsiston në
epokën e Testamentit të ri dhe epoka e Shpirtit të Shenjtë e cila shpreh

40
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Voegelin, vep e cit, fq.33.
Platoni, Shteti, Rilindja, Prishtinë, 1980, fq.238.
Wilhelm Windelband, A History of Philosphy, The Macmillan Company, New
York, London, 1901, fq. 222.

248

Studime shoqërore 3

kohën e triumfit të mesazhit profetik të krishterë, që sipas Joakimit, i
takon kohës së tij.43
Ky simbolizëm trenetarian i historisë do të bëhet paradigmë
dominuese në interpretimin e historisë përgjatë gjithë modernitetit.
Shembujt janë të shumtë, që nga periodizimi rilindas i historisë në
“histori antike, mesjetare dhe moderne”; te Vico ku kemi historinë të
ndarë në “epokën e perëndive, epokën e heronjve dhe epokën e
njerëzve”; te Hegeli ku historia universale e lirisë ndahet në tri epoka
të mëdha, orientale, greko-romake dhe gjermanike; më vonë te Konti
ku kemi zhvillimin e mendjes njerëzore po ashtu në tri epoka të
mëdha, teologjike, metafizike dhe pozitive; pastaj te Marksi ku
historia e shfrytëzimit të njeriut nga njeriu ndjek një linjë trenetariane
e cila kalon nga epoka e komunizmit fillestar pa shfrytëzim, në epokën
e shoqërive me klasa dhe përmbyllet në epokën e tretë të komunizmit
të fundit të historisë. Simbolizmi trenetarian shfaqet edhe në
ideologjinë nacionalsocialiste në mitin e saj të milenearizmit të Rajhut
të Tretë.44 Gjithkund epoka e tretë përfytyrohet si epoka e zgjidhjeve
përfundimtare të dilemave dhe brengave njerëzore.
Sipas Voegelin, Joakimi i Fiores në pikëpamjet e tij ka zhvilluar
edhe simbolizimin e dijetarëve udhëheqës, figurën e profetëve të
epokës së re, të cilët përmes fuqisë së tyre të njohjes arrijnë të
depërtojnë në sekretet e kuptueshme të rrjedhës së historisë. Në
modernitet kjo figurë shndërrohet në figurën e intelektualit, dijetarit
apo filozofit që me anë të dijes së tij parasheh fatet e njerëzimit.
“Prandaj profeti gnostik, ose në fazat e vonshme të sekularizimit,
intelektuali gnostik bëhet një suplement i qytetërimit modern. Vetë
Joakimi është shembulli i parë i kësaj specie”.45 Kësisoj, intelektuali
iluminist, si zëdhënës i arsyes, më shumë është trashëgimtar i mistikut
gnostik sesa i klerikut të krishterë. Kuptimi i qenies së tij është gnosisi
në shërbim të drejtësisë dhe emancipimit46.
Një simbolikë tjetër me karakter gnostik, që do të bëhet element
esencial i ideve etiko-politike të modernitetit, e që zë fill në
pikëpamjet e Joakimit, është simbolika e “vëllazërisë së individëve të
43

44
45
46

Eric Voegelin, The New Science of Politics, The University of Chicago Press,
Chicago and London, 1952, fq.111.
Voegelin, po aty, fq.112.
Voegelin, po aty, fq.112.
Max Veber e quan gnosticizmin “religjion të intelektualëve“. Shih: Max Veber,
Economy and Society, An Outline of Interpetive Sociology, University of
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lirë”.47 Epokën e tretë dhe finale të historisë Joakimi e mendon si një
epokë ku jeta e njerëzve drejtohet pa ndërmjetësimin sakramental të
kishës. Në këtë epokë kisha ka pushuar së ekzistuari; nuk ka nevojë
më për të ngaqë individët e lirë kanë arritur në stadin e jetës së
përsosur përmes fuqisë së gnosisit. Kjo është ideja e bashkësisë
njerëzore që jeton në lumturi pa ndihmën e ndonjë autoriteti. Voegelin
mendon se kjo ide në modernitet shfaqet në variante të pafundme. Kjo
shfaqje zë fill që nga sektet puritane të kohës së Rilindjes, në rrymat e
ndryshme të protestantizmit e deri te misticizmi marksist i mbretërisë
së lirisë ku të gjitha format e ndërmjetësimit institucional e autoritar
janë zhdukur. Edhe doktrina anarkiste e zhdukjes së shtetit është një
formë sekulare e simbolikës gnostike të vëllazërisë së individëve të
lirë. Ajo jehon edhe në thirrjet e revolucionarëve francezë për liri,
barazi e vëllazëri.

47

Voegelin, po aty, fq.112.
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Blerim LATIFI, Prishtinë

PLATONISM AND GNOSTICISM AS
NARRATIVES OF LIBERATION
Summary
Ancient world, among others, characterized by an uninterrupted continuation
of the concern for the salvation and liberation of man from all that it symbolizes the
evil, such as ignorance, sin, pain and suffering. This concern takes various forms of
narrative, meaning that appear either in the form of a philosophy, as we find in the
Greeks, either in the form of a sectarian religious movement, as we find in the
societies of the eastern coast of the Mediterranean, which firstly with Alexander the
Great, and second with the Roman Empire were involved in a fierce political unity.
In this paper we will treat both of these narratives of human liberation, Platonism
and Gnosticism. What unites these two narratives is the premise of faith in the
emancipatory knowledge. This belief is actually ancient anticipation of modern
enlightenment which to scientific knowledge deploy all human hopes for a better
world.
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Arsim EJUPI, Prishtinë

ORGANIZIMI HAPËSINOR DHE PROCESET
ZHVILLIMORE TË RRJETIT TË VENDBANIMEVE
NË LUGINËN E PRESHEVËS
KDU 341.1(=18:496.51-11)
911.3(=18:46.51-11)
Abstrakt
Vendbanimet paraqesin elementin më të rëndësishëm të peizazhit kulturor të
një hapësire ose rajoni. Përpos që njihen si hapësira të koncetrimit të popullsisë dhe
veprimtarive, ato janë edhe bartëse të organizimit funksional dhe vatra të
transformimit të gjeohapësirës. Në organizimin hapësinor të rrjetit të vendbanimeve
në Luginën e Preshevës rol dominant kanë luajtur faktorët fiziko-gjeografikë, socialekonomikë dhe historiko-politikë. Shumica e vendbanimeve janë të shtrira ndërmjet
400-500 m lartësi mbidetare. Ato shtrihen kryesisht në shpatet lindore të Karadakut
dhe ato perëndimore të Rujanit. Rrjetin e vendbanimeve në Luginën e Preshevës e
përbëjnë 136 vendbanime, prej të cilave 3 janë vendbanime me karakteristika
urbane. Heterogjeniteti i kushteve natyrore të Luginës së Preshevës ka kushtëzuar
paraqitjen e tipave të ndryshëm morfologjikë të vendbanimeve: në zonën e ulët janë
zhvilluar vendbanimet e tipit të dendur, ku jeton pjesa dërmuese e popullsisë, ndërsa
në zonën e lartë janë zhvilluar ato të tipit të dendur dhe kalimtar. Në nivelin më të
lartë të hierarkisë funksionale të vendbanimeve të Luginës së Preshevës janë
Presheva, Bujanoci dhe Medvegja si qendra komunale me kapacitete të kufizuara
funksionale dhe me zonë relativisht të vogël të transformimit social-gjeografik të
rrethinës.
Fjalët çelës: Vendbanimet, organizimi hapësinor, rrjeti, shtrirja hipsometrike,
përbërja etnike, funksionet, tipet, transformimi.
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HYRJE
Lugina e Preshevës me pozitën e volitshme gjeokomunikative ka
qenë shumë herët e banuar. Njerëzit përmes ngritjes së vendbanimeve
kanë filluar herët ta shndërrojnë peizazhin natyror në atë kulturor dhe
antropogjen. Këtë e dëshmojnë të dhënat historike, arkeologjike e
toponomastike. Prandaj vendbanimet janë bërë shumë herët elementi
dhe asociacioni më i rëndësishëm i peizazhit kulturor në Luginën e
Preshevës, duke qenë njëkohësisht bartësit kryesorë të transformimit
hapësinor dhe proceseve tjera të rëndësishme historike, demografike,
sociale dhe ekonomike.
Vendbanimet si pika të koncentrimit të njerëzve dhe aktiviteteve
të tyre kushtëzohen nga kushtet natyrore, shoqërore-historike, politike
etj. Edhe në Luginën e Preshevës, paraqitja e vendbanimeve është
kushtëzuar nga këta faktorë. Shumë vendbanime të sotme rurale të
Luginës, sikundër edhe në Kosovë dhe në trojet shqiptare, janë krijuar
ose në mënyrë stihike, në etapën themelore të popullimit, ose në kuadër
të kushteve përkatëse jetësore dhe shoqërore në të kaluarën. Elementet
fiziko-gjeografike, si topografia e terrenit, uji, klima dhe toka, kanë
kushtëzuar krijimin e vendbanimeve rurale dhe kanë veçoritë e
mikropozitës dhe fizionominë e tyre, ndërsa faktorët historikë, socialekonomikë dhe politikë, përveç pozitës së tyre, kanë përcaktuar edhe
ritmin e proceseve transformuese demografike, funksionale dhe
hapësinore të vendbanimeve. Shumica e vendbanime të Luginës
shtrihen ndërmjet 400-500 m lartësi mbidetare. Ato shtrihen kryesisht
në shpatet lindore të Karadakut dhe ato perëndimore të Rujanit. Në
zonat kodrinore-malore të Karadakut të Preshevës, Rujanit, Malësisë
së Bujanocit dhe Jabllanicës së Epërme shtrihen vendbanimet e vogla
të cilat i takojnë tipit të shpërndarë.
ZHVILLIMI HISTORIKO-GJEOGRAFIK I VENDBANIMEVE
Pozita e volitshme gjeokomunikative dhe baza e mirë
gjeografike-natyrore kanë mundësuar që territori i Luginës së Preshevës
të banohet qysh në kohët e hershme. Hulumtimet arkeologjike, edhe pse
të pakta dhe kryesisht të koncentruara në njohjen e terrenit, dëshmojnë
për një popullim të hershëm, duke filluar nga periudha e kohës së re të
gurit, për të vazhduar në periudhën e hekurit.
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Lugina e Preshevës gjatë periudhës së bronzit dhe hekurit ishte e
banuar nga fisi ilir – dardanët. Mbretëria e Dardanisë shtrihej nga
Maqedonia Veriore dhe përfshinte Kosovën deri te Nishi (Naissus) në
veri. Pa dyshim se në kuadër të kësaj mbretërie bënte pjesë tërë
Lugina e Moravës Jugore dhe një pjesë e luginës së Vardarit. Lugina e
Preshevës, si pjesë përbërëse e këtij korridori natyror ishte në kuadër
të kësaj Mbretërie.
Vendgjetjet arkeologjike, siç janë “Kacipupi” në fshatin
Rahovicë, kështjella në fshatin Bushtran, kalaja e Preshevës, kështjella
në fshatin Stanec, kalaja në fshatin Kërshevicë janë të periudhës
dardane ose janë të ngritura mbi gërmadhat e ngrehinave dardane.
Hulumtimet e bëra në fortifikimet e Rahovicës dhe Bushtranit kanë
konstatuar praninë edhe të ledheve mbrojtëse gurore të ngjitura me
baltë, që ishin karakteristike për shumicën e vendbanimeve dardane.
Ndërtimi specifik i tyre, i shoqëruar me tumat mbrojtëse në rrethin e
Preshevës dhe Kumanovës mund të shpjegohet me faktin se këto
rajone kanë qenë zona kufitare dardane, andaj ishte i nevojshëm
përforcimi i sistemit mbrojtës të tyre.1
Edhe gjatë periudhës së sundimit romak Lugina e Preshevës ka
qenë dendur e banuar. Gjatë kësaj periudhe vazhdojnë të ngriten
vendbanime kryesisht përgjatë rrugëve kryesore. Këto vendbanime në
të shumtën e rasteve janë ngritur mbi gërmadhat e ngrehinave dardane.
Në territorin e Luginës së Preshevës janë gjetur gjurmë të shumta të
këtyre vendbanimeve në afërsi të fshatrave fushore si Çukarkë,
Zhunicë, Bukurocë, Corroticë, Raincë etj. Në fshatin Zhunicë ishte një
vendbanim me qendër të qytetit, çka na bën të kuptojmë se aty në
periudhën romake ishte një vatër e rëndësishme politike,
administrative dhe kulturore për fushën e Preshevës.
Përveç tërësisë fushore, edhe pjesët buzë shpateve të Karadakut
dhe Rujanit ishin relativisht dendur të banuara, sikurse në afërsi të
Norçës, Preshevës, Rahovicës, Bërçecit, Nesalcës, Borocit, Negocit,
Bushtranit etj. Në afërsi të daljes së lumit të Rahovicës në fushën e
Preshevës ndodhet vendbanimi dardan i tipit Oppidum në vendin e
quajtur Kacipup. Vendbanimi i takon periudhës prej shekullit VII deri
në shekullin II dhe I para erës sonë. Një vendbanim tjetër antik i
periudhës romake i cili është ngritur mbi gërmadhat e vendbanimit
dardan është ai në veri të Preshevës. Vendbanimi ishte i mbrojtur nga
kështjella e cila kishte një rëndësi të madhe strategjike. Ky vendbanim
1

E. Shukriu, Dardania paraurbane, Dukagjini, Pejë, 1996, f. 27.
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vazhdon të jetë një qendër e rëndësishme edhe në antikën e vonshme
dhe gjatë kohës së Bizantit. Lokacioni i kështjellave dardane në
shpatet e maleve të Karadakut si Kalaja e Preshevës dhe e Kacipupit,
në njërën anë, Kalaja e Bushtranit dhe e Kërshevicës në shpatet e
Rujanit, në anën tjetër, tregon se ato kishin funksione të rëndësishme
strategjike mbrojtëse për popullsinë, e cila për t’i rezistuar asimilimit
nga pushtuesi romak, e më vonë sllavë, tërhiqet në zonën malore. Në
periudhat e mëvonshme, në kontekstin e rrethanave të caktuara
historike dhe gjeopolitike, vendbanimet në Luginën e Preshevës
pësojnë ndryshime demografike, morfologjike dhe funksionale. Për
shkak të elementeve pozitive të zhvillimit demografik dhe mobilitetit
hapësinor të popullsisë vjen deri te rritja e vendbanimeve të zonës
fushore dhe skajkodrinore, në njërën anë, dhe tkurrja e vendbanimeve
në zonat kodrinore-malore, në anën tjetër.
KARAKTERISTIKAT DEMOGRAFIKE TË VENDBANIMEVE
Karakteristikat demografike të vendbanimeve në bashkëveprim
me faktorët tjerë si pozita gjeokomunikative, resurset natyrore,
funksionet etj., përcaktojnë drejtimet e zhvillimit dhe vendin në
hierarkinë e rrjetit të caktuar të vendbanimeve. Rrjetin e vendbanimeve
në Luginën e Preshevës e përbëjnë 136 vendbanime, prej të cilave 3
janë vendbanime me karakteristika urbane në të cilat jetojnë 28.247
banorë ose 30.8%, kurse 133 janë vendbanime rurale ku jetojnë 60.719
banorë, ose 60,42% e popullsisë në Luginën e Preshevës me një dendësi
mesatare të popullsisë prej 90.4 b/km2.
Tabela 1: Përqindja e popullsisë rurale dhe urbane në Luginën e Preshevës
1971
Komunat
Rajoni

2002

Numri i
popullsisë

Popullsia
rurale

Popullsia
urbane

Numri i
popullsisë

Popullsia
rurale

Popullsia
urbane

Presheva

30.056

74,5

25,5

34.904

61,5

38,5

Bujanoci

43.552

82,7

17,3

43.302

72,3

27,7

Medvegja

20.792

87,4

12,6

10.760

73,9

26,1

Regjioni

94.370

81,5

18,5

88.966

69,2

30,8

Burimi: Republički Zavod za statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2002.
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Uporedni pregled broja stanovnika 1948-2002, Knjiga broj IX, Beograd, 2004.

Grafiku 1: Popullsia rurale dhe urbane në Luginën e Preshevës

Dendësia mesatare e banimit është një tregues i rëndësishëm
gjeohapësinor i shfrytëzimit social-ekonomik dhe i organizimit
hapësinor-demografik të vendbanimeve. Dendësia mesatare e
popullsisë në Luginën e Preshevës është 90,4 b/km2. Përveç raportit të
thjeshtë matematikor në mes numrit të popullsisë dhe sipërfaqes,
ndryshimi i dendësisë së popullsisë nëpër periudha të caktuara tregon
edhe ndryshimin e rolit të kushteve natyrore në jetën dhe aktivitetet
njerëzore, lëvizjet migruese të popullsisë të nxitura nga rrethanat
historiko-politike, ritmin e proceseve transformuese funksionale të
vendbanimeve etj. Normat e larta të shtimit natyror të popullsisë në
Luginën e Preshevës nuk janë përcjellë me rritjen e madhe të
dendësisë së popullsisë. Derisa në vitin 1948 dendësia e banimit ka
qenë 60,4 b/km2, në vitin 2002 ajo është 90,4 b/km2. Rritja e vogël e
dendësisë së popullsisë, edhe përkundër normave pozitive të shtimit
natyror, shpjegohet nga dominimi i proceseve emigruese të popullsisë
në drejtim të rajoneve fqinje, si dhe emigrimit në botën e jashtme.2
Meqenëse të dhënat mbi raportin e popullsisë rurale ndaj asaj
urbane janë nga regjistrimi i vitit 2002 në të cilin është aplikuar
koncepti i popullsisë prezente, me çka janë mënjanuar nga regjistrimi
popullsia me punë të përkohshme në botën e jashtme, atëherë

2

H. Islami, A. Ejupi, Popullsia dhe vendbanimet shqiptare të Luginës së
Preshevës, ASHAK, Prishtinë,
2015, f. 389.
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mendojmë se dallimet ndërmjet popullsisë rurale dhe urbane janë edhe
më të theksuara në llogari të popullsisë rurale.
Një indikator tjetër i rëndësishëm për të treguar ndikimin e
faktorëve të ndryshëm në krijimin dhe shtrirjen e vendbanimeve është
edhe dendësia hapësinore e vendbanimeve e cila përcaktohet në bazë
të metodave kuantitative dhe matematikore.3 Dendësia mesatare
përcaktohet nga përpjesëtimi i numrit të vendbanimeve dhe sipërfaqes
së caktuar, ku për njësi të sipërfaqes merret 100 km2. Në bazë të
llogaritjeve del që në Luginën e Preshevës në çdo 100 km2 shtrihen
10.96 vendbanime, që është nën mesataren e dendësisë së
vendbanimeve të Kosovës, ku ajo është 13.22/100 km2.
Mikropozita dhe shtrirja hipsometrike e vendbanimeve
Faktorët fiziko-gjeografikё kanë rol kryesor në pozitën dhe
shtrirjen e vendbanimeve. Vendbanimet më të mëdha, ku jeton pjesa
dërmuese e popullsisë, shtrihen përgjatë shpateve lindore të Karadakut
dhe atyre perëndimore të Rujanit, në fushën e Moravicës dhe malësinë
e Bujanocit. Pjesa tjetër ndodhet në zonat kodrinore-malore të
Karadakut, Rujanit, nё malësinë e Bujanocit dhe Jabllanicës së
Epërme të shpërndara në lartësitë si vijon:








3

Në zonën hipsometrike deri 400 m shtrihen 2 vendbanime
(1,4% e totalit): fshatrat Rujkoc (350 m) dhe Negosavle
(350 m) të komunës Medvegjë, ku jeton 0,6% e popullsisë
së rajonit;
Në zonën hipsometrike prej 400-500 m shtrihen 46
vendbanime (33,6% e totalit), në të cilët jeton 79,1% e
popullsisë;
Në zonën hipsometrike prej 500-600 m shtrihen 27
vendbanime (19,7% e totalit), në të cilët jeton 7,2% e
popullsisë së rajonit;
Në zonën hipsometrike prej 600-700 m shtrihen 19
vendbanime (13,9% e totalit), në të cilët jeton 5,1% e
popullsisë së Luginës së Preshevës;

I. Ramadani, Zhvillimi rural, Dukagjini, Pejë 2004, f. 123.
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Në zonën hipsometrike prej 700-800 m shtrihen 20
vendbanime (14,6% e totalit), në të cilët jeton 3,1% të
popullsisë së rajonit;
Në zonën hipsometrike prej 800-900 m ndodhen 10
vendbanime (7,3% e totalit), në të cilët jeton 1,1% e
popullsisë së rajonit;
Në zonën hipsometrike prej 900-1000 m janë 7 vendbanime
(5,1% e totalit), ku jeton 2,1% e popullsisë së Luginës së
Preshevës;
Mbi 1000 m gjenden 6 vendbanime (4,4% e totalit), ku
jeton 1,7% e popullsisë së rajonit.

Tabela 2: Shtrirja e vendbanimeve dhe e popullsisë sipas zonave
hipsometrike
Zonat
hipsometrike
(m)
Deri 400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000
Mbi 1000

1971

Numri i
vendbanimeve

%

2
46
27
19
20
10
7
6

1,4
33,6
19,7
13,9
14,6
7,3
5,1
4,4

2002

Popullsia

%

Popullsia

%

1057
54177
11957
8480
7620
3239
1946
3952

1,1
58,6
12,9
9,3
8,1
3,5
2,3
4,2

707
89346
8462
5601
3438
1565
2377
2099

0,6
79,1
7,2
5,1
3,1
1,1
2,1
1,7

Grafiku 2: Shtrirja hipsometrike e vendbanimeve në Luginën e Preshevës
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Numri më i madh i vendbanimeve shtrihet në lartësitë 400-500
m, që përbën zonën e kontaktit ndërmjet fushës së Moravicës dhe
shpateve të Karadakut në perëndim, si dhe atyre të Rujanit në lindje.
Numri i vendbanimeve zvogëlohet me rritjen e lartësisë mbidetare. Të
dhënat e regjistrimeve të vitit 1971 dhe 2002 tregojnë për zhvillimin e
proceseve demografike të kundërta në zonat fushore-kodrinore dhe ato
kodrinore-malore. Të dhënat tregojnë se:








në vitin 1971, në 48 vendbanime që ndodhen deri në
lartësinë 500 m ka jetuar 59,7% e popullsisë, ndërsa në v.
2002 jetonte 79,7% e popullsisë së rajonit;
në vitin 1971, në 36 vendbanimet e lartësive 500-700 m ka
jetuar 22,3% e popullsisë, ndërsa në v. 2002 jetonte 12,3% e
banorëve të rajonit;
në vitin 1971, në 30 vendbanimet e lartësive 700-900 m
jetonte 11,6% e popullsisë, ndërsa në vitin 2002 vetëm
4,2% e saj;
në vitin 1971, në 13 vendbanimet e lartësive mbi 900 m
jetonte 6,5% e popullsisë, kurse në vitin 2002 vetëm 3,8% e
popullsisë së Luginës së Preshevës.

Ndërkohë që në lartësitë deri 500 m ka shtim të popullsisë, në
ato mbi këtë lartësi është shënuar zvogëlimi i shpejtë i saj, deri në
shpopullim. Shtimi i popullsisë në zonën fushore-kodrinore është
rezultat i rritjes natyrore dhe saldos migruese pozitive, e shkaktuar nga
imigrimi i popullsisë prej zonave kodrinore-malore, në kërkim të
kushteve më të mira për punë dhe jetesë, sikurse relievi më i
përshtatshëm, burimet e ujit të pijshëm, tokat pjellore, mundësitë më
të mira për shfrytëzimin e kullotave dhe pyjeve, lidhjet më të mira
infrastrukturore etj. Përkundrazi, vendbanimet e zonave më të larta
shpopullohen për shkak të izolimit, pozitës periferike ndaj qendrave
urbane, mungesës së infrastrukturës sociale (shkolla, qendra
shëndetësore, njësi tregtare etj.). Për shkak të pozitës së tyre kufitare,
shteti serb nuk ka investuar për zhvillimin e tyre.
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STRUKTURA ETNIKE E VENDBANIMEVE
Homogjeniteti i theksuar etnik, me mbizotërim të popullsisë
shqiptare reflektohet në një shkallë më të ulët edhe në strukturën
etnike të vendbanimeve. Popullsia shqiptare jeton në 67 vendbanime
të Luginës së Preshevës, nga të cilët 41 janë etnikisht të pastra (mbi
99% popullsi shqiptare). Dallohet komuna e Preshevës me 22
vendbanime me shumicë absolute shqiptare dhe ajo e Bujanocit me 16
vendbanime të kësaj kategorie, ndërsa në Medvegjë janë tri të tilla.4

1981

Tabela 3: Struktura etnike e vendbanimeve në Luginën e Preshevës
për periudhën 1981-2002
Komuna

0,110,0

Presheva

50,175,0

75,199,0

99,1100,0

Gjithsej

1

4

13

14

32

Bujanoci

2

1

9

11

23

Medvegja

1

1

4

2

3

1

12

Rajoni

4

1

4

7

25

26

67

1

1

8

22

32

2

3

16

21

2002

Presheva

10,125,0

25,150,0

Bujanoci
Medvegja

3

1

3

2

2

3

14

Rajoni

3

2

4

4

13

41

67

Burimi: Republički zavod za statistiku, Popis stanovništva, domaćinstava i
stanova 2002, Uporedni pregled broja stanovnika 1948-2002, Knjiga broj
IX, (për vitin 2002 të dhënat e përpunuara nga A.Ejupi).

4

A. Ejupi, Lugina e Preshevës – studim kompleks gjeohapësinor, ASHAK,
Prishtinë, 2013, f. 237.
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Grafiku 3. Struktura etnike e vendbanimeve në Luginën e Preshevës
për periudhën 1981-2002

Vërehet rritje e numrit të vendbanimeve me përqindje të lartë të
popullsisë shqiptare: mbi 99% popullsi shqiptare kishin 26
vendbanime në vitin 1981 dhe 41 në vitin 2002. Kategoritë e tjera të
vendbanimeve kanë pësuar ndryshime negative për sa i përket kësaj
veçorie: 75 - 99% popullsi shqiptare në vitin 1981 kishin 25
vendbanime, ndërsa në vitin 2002 vetëm 13; 50 - 75% popullsi
shqiptare kishin shtatë vendbanime në vitin 1981 dhe katër në vitin
2002. Në kategoritë tjera nuk janë shënuar ndryshime të mëdha.
4. 1. Tipizimi i vendbanimeve sipas madhësisë demografike
Shumëllojshmëria e vendbanimeve për nga morfologjia, numri i
banorëve dhe veprimtaritë që ushtrohen në to, shtron nevojën e
klasifikimit dhe diferencimit të tyre. Në gjeografinë e vendbanimeve
klasifikimi më së shpeshti bëhet në bazë të këtyre kritereve:
mikropozitës, gjenezës, elementeve demogjeografike, fizionomisë,
funksioneve dhe shtrirjes gjeografike-rajonale.5 Për nevojat e studimit
tonë, i cili ka një karakter rajonal-monografik, ne do të bëjmë
tipologjinë e vendbanimeve sipas tri kritereve më të përdorura. Këto
janë: madhësia demografike, morfologjia dhe funksionet.
Numri i popullsisë është një tregues demografik i rëndësisë
funksionale dhe kriter themelor për kategorizimin e vendbanimeve
5

S. Stamenković, M. Bačević, Geografija naselja, Geografski Fakultet, Beograd,
1992, f. 98.
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rurale. Duke pasur parasysh faktin se në Luginën e Preshevës, përveç
tri qendrave urbane (Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë), vendbanimet
e tjerat janë rurale, atëherë kriteri i lartpërmendur mund të përdoret
për kategorizimin e vendbanimeve të rajonit.
Numri i popullsisë së vendbanimeve rurale të Luginës së
Preshevës shkon nga disa dhjetëra, deri në mbi 8000 banorë, prandaj
kërkohet aplikimi i tipologjisë me disa kategori dhe nënkategori,6
sipas këtyre shkallëve tipologjike:
1. Vendbanime të vogla deri 500 banorë:
a) shumë të vogla deri 100 banorë
b) të vogla, 101 - 500 banorë;
2. Vendbanime mesatare, 501 - 2000 banorë:
a) 501 – 1000 banorë;
b) 1001 – 2000 banorë;
3. Vendbanime të mëdha me mbi 2000 banorë:
a) të mëdha, 2001 – 3000 banorë;
b) shumë të mëdha, mbi 3000 banorë.
95 vendbanime (89,8% e totalit) kanë deri 500 banorë. Nga këto,
35 vendbanime (25,7%) kanë deri 100 banorë. Ato shtrihen në zonat
kodrinore-malore të Karadakut të Preshevës, Rujanit, Malësisë së
Bujanocit dhe Medvegjës.
Kategoria me 500-2000 banorë është e përfaqësuar me 32
vendbanime (23,6% e totalit në Luginën e Preshevës, ndërsa ajo me
mbi 2000 banorë vetëm 9 vendbanime (6,6%). Këto vendbanime
shtrihen në shpatet lindore të Karadakut (Presheva, Miratoca,
Rahovica, Corrotica dhe Rainca), në shpatet perëndimore të Rujanit
(Bilaçi), në fushën e Moravës së Binçit (Bujanoci dhe Tërrnoci). Në
këtë kategori ndodhen dy vendbanime me mbi 10.000 banorë:
Presheva (17.899 banorë) dhe Bujanoci (14.613 banorë), që nga
madhësia dhe funksionet i takojnë vendbanimeve urbane.
Sipas të njëjtit kriter, Medvegja me 2.986 banorë nuk mund të
konsiderohet vendbanim urban. Sigurisht, në rastin e saj rëndësi kanë
edhe kriteret, si: infrastruktura urbane, funksionet dhe pjesëmarrja e
popullsisë në veprimtaritë jobujqësore, etj.
6

Ɖ. R. Simonović, Uredjenje seoskih naselja i teritorija, Beograd, 1993, f. 101.
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Tabela 4: Tipologjia e vendbanimeve sipas madhësisë numerike për periudhën
1961-2002
Vendbanimet
sipas madhësisë
demografike
Deri 100
101-500
501-1000
1001-2000
2001-3000
mbi 3000
Gjithsej

1961

1981

2002

Numri

%

Numri

%

Numri

%

5
79
33
15
3
3
138

3,6
57,2
23,9
10,9
2,2
2,2
100

20
70
26
14
4
4
138

14,5
50,7
18,8
10,2
2,9
2,9
100

35
60
16
16
4
5
136

25,7
44,1
11,8
11,8
2,9
3,7
100

Burimi: Republički Zavod za statistiku, Popis Stanovništva, domaćinstava i stanova
2002, Uporedni pregled broja stanovnika 1948-2002, Knjiga broj IX, Beograd, 2004.

Grafiku 4: Tipologjia e vendbanimeve sipas madhësisë numerike për
periudhën 1961-2002
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Harta: Vendbanimet sipas madhësisë demografike

TIPIZIMI MORFOLOGJIK I VENDBANIMEVE
Klasifikimi i vendbanimeve sipas veçorive morfologjike varet
nga lloji dhe numri i kritereve, qasja e autorit të klasifikimit, karakteri
(gjeografik, sociologjik, ekonomik etj.), si dhe nevojat shoqërore
(planifikimi, qëllime politike etj.).7 Këto janë kritere dhe qëllime që
vlejnë për klasifikimin e vendbanimeve rurale, pra për shumicën
7

S. Stamenković. M. Baćević, Geografija naselja, Geografski fakultet, Beograd,
1992, f. 104.
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dërrmuese të tyre në Luginën e Preshevёs, përveç Preshevës,
Bujanocit dhe, në disa aspekte, Medvegjës. Gjithsesi, klasifikimi më i
pranuar është ai që i ndan vendbanimet në tri tipe dhe disa nëntipe
morfologjike: të dendur, të shpërndarë dhe kalimtarë ose të përzier.
Morfologjia e vendbanimeve është e kushtëzuar nga faktorët natyrorë
(konfiguracioni i terrenit), si dhe faktorët social-ekonomikë,
infrastrukturorë, historiko-politikë etj. Heterogjeniteti i kushteve
natyrore të Luginës së Preshevës ka kushtëzuar paraqitjen e tipave
morfologjikë të ndryshëm të vendbanimeve: në zonën e ulët janë
zhvilluar vendbanimet e tipit të dendur, ku jeton pjesa dërmuese e
popullsisë, ndërsa në zonën e lartë janë zhvilluar ata të tipit të dendur
dhe kalimtarë. Këto vendbanime shtrihen në fushën e Moravicës dhe
të Moravës së Binçit, si dhe në zonën e ulët kodrinore në kontakt me
Karadakun në perëndim dhe Rujanin në lindje. Relievi i përshtatshëm,
qasja më e lehtë në resurset ujore, tokat pjellore, lidhjet më të mira
infrastrukturore dhe komunikatave kanë ndikuar në krijimin dhe
zhvillimin e vendbanimeve të tipit të dendur.
Hartat topografike dhe konstatimet në terren vërtetojnë se
shumica e vendbanimeve të këtij tipi shtrihen në rrafshet aluviale, si
p.sh. fshatrat Zhunicë dhe Bukurocë në rrafshin e Moravicës ose
Muhoci në rrafshin e përroit të Muhocit, si dhe në dalje të grykave
lumore në fushën e Moravicës dhe të Moravës, si: Presheva,
Rahovica, Rainca, Bushtrani, Lerani, Tërrnava, Bilaçi, Tërrnoci etj.
Hartat kadastrale dhe gjeologjike tregojnë se një pjesë e madhe e
sipërfaqes së vendbanimeve të kësaj zone shtrihen në tarracat liqenore
dhe lumore, ku ndodhen tokat më pjellore.
Në krijimin dhe zhvillimin e vendbanimeve të dendura ndikojnë
edhe kanë lidhjet e mira komunikative. Paralel me autostradën E-75
(Korridori X) ndodhen edhe dy rrugë me karakter rajonal: MiratocLluçan (përgjatë shpateve lindore të Karadakut) dhe VranjëKumanovë (në pjesën lindore të fushës së Moravicës), e cila dikur
quhej “Carski Drum” ose “Xhadja e Vjetër”. Këto dy rrugë antike,
krahas komunikacionit, kanë tërhequr ndërtimin e shtëpive dhe
krijimin e vendbanime të tipit të dendur në anë të tyre. Gjithashtu,
rrugët ndikuan edhe në transformimin fizionomik të vendbanimeve të
dendura, të cilat janë të pritura të zgjerohen dhe bashkohen, duke
krijuar vendbanime të pandërprera përgjatë rrugës.8

8

I. Ramadani, Zhvillimi rural, Pejë, 2004, f. 221.
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Vendbanimet e përqendruara, të përfshira në këto procese kanë
tendencë të marrin formë gjatësore, si p.sh. fshatrat Corroticë, Bilaç,
Rahovicë etj. Shtrirja gjatësore e vendbanimeve zvogëlon distancën
mes tyre, por rrit atë ndaj institucioneve brenda secilit prej tyre.
Corrotica po bashkohet me Shoshajën e Poshtme. Norça, Rahovica,
Stacioni Hekurudhor i janë bashkëngjitur Preshevës, ndërsa zona
urbane vazhdon të shtrihet drejt fshatit Zhunicë, në njërën anë, dhe
Tërrnavë, në anën tjetër. Gjithashtu edhe Bujanocit po i bashkohen
fshatarat Tërrnoc, Levosovë, Bozhinjevc dhe Rakoc.

Harta 2: Vendbanim i dendur përgjatë rrugës Miratoc-Lluçan (Fshati Corroticë)

Vendbanimet që shtrihen përgjatë rrugës janë të tipit gjatësor.
Ato shtrihen gjithashtu në luginat lumore si fshati Raincë në komunën
e Preshevës dhe ai Muhoc në komunën e Bujanocit.
Në zonat kodrinore-malore të Karadakut, Rujanit, Malësisë së
Bujanocit dhe Malësisë së Medvegjës, me terren të thyer, pozitë
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periferike dhe larg rrugëve kryesore mbizotërojnë vendbanimet e tipit
të shpërndarë. Karakteristikë për to është shpërndarja e objekteve të
banimit në gjithë territorin e fshatit, mungesa e një qendre dhe
dendësia e vogël e ndërtesave9. Të dhënat e siguruara gjatë vrojtimeve
në terren, hartat topografike dhe materiali statistikor na lejojnë të
arrijmë në këto përfundime:








vendbanimet e tipit të dendur në Luginën e Preshevës janë
zhvilluar në mënyrë spontane, pa ndonjë rregullsi në vendosjen
e objekteve të banimit apo sistemeve infrastrukturore, zgjerim
kaotik, pa respektuar asnjë kriter urbanistik;
ato kanë pozitë të pafavorshme në raport me komunat
kadastrale të cilave iu përkasin, shfrytëzim joracional të
hapësirës dhe përqendrim të aktiviteteve në një territor të
vogël;
ngjeshja e objekteve të banimit dhe atyre shoqëruese krijon
probleme pronësore-juridike, mungesë e higjienës etj;
disa vendbanimeve në shpatet lindore të Karadakut kanë
prirje të përfshihen në zonat urbane të afërta.
në vendbanimet e shpërndara zhvillohen proceset e
shpopullimit intensiv, deri në shuarje totale. Për frenimin e
këtij procesi mund të ndikojë zhvillimi i formave të
ndryshme të turizmit, pasi këto vendbanime ofrojnë
ndërtesa me arkitekturë popullore, sipërfaqe të ruajtura,
peizazhe piktoreske, prodhime lokale etj.

ORGANIZIMI DHE TRANSFORMIMI
FUNKSIONAL I VENDBANIMEVE
Rrjeti i vendbanimeve në Luginën e Preshevës paraqet një
sistem të organizuar dhe dinamik, përkatësisht është pjesë e
nënsistemit të rrjetit të vendbanimeve të Qarkut të Pçinjës dhe të
Jabllanicës. Vendbanimet e Luginës së Preshevës për shkak të
diskontinuitetit territorial në mes Preshevës dhe Bujanocit me

9

Po aty, f. 218.
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Medvegjën nuk i takojnë një hapësire të përbashkët funksionale.10
Derisa komunat e Bujanocit dhe e Preshevës i takojnë hapësirës
funksionale të Vranjës, komuna e Medvegjës i takon hapësirës
funksionale të Leskocit. Të dyja këto hapësira funksionale në kuadër
të skemës nodalo-funksionale bëjnë pjesë në NUTS11 - 3 rajonet, e që
janë pjesë përbërëse e qendrës makrorajonale të Nishit, që i takon
kategorisë së NUTS – 2 rajoneve.
Vendbanimet si vende të koncentrimit të përhershëm të popullsisë
dhe aktiviteteve kanë funksionet e brendshme dhe të jashtme.
Funksionet e brendshme rezultojnë nga elementet funksionale të
vendbanimeve dhe raportet ndërmjet tyre, ndërsa përmes funksioneve të
jashtme vendbanimet integrohen me vendbanimet në afërsi të cilat
gravitojnë në drejtim të tyre ose e kundërta. Klasifikimi funksional i
vendbanimeve bazohet në funksionet themelore dhe të veçanta të tyre.12
Funksionet themelore të vendbanimeve janë: shkolla, bashkësia
lokale, zyra e vendit, posta, stacioni shëndetësor, punëtoritë zejtare,
stacioni i autobusëve, stacioni veterinar etj. Në funksionet e veçanta
bëjnë pjesë ato turistike, administrative, kulturore, hoteliere etj. Duke
shfrytëzuar metodologjinë e lartpërmendur vendbanimet e Luginës së
Preshevës i ndajmë në disa kategori.
Në nivelin më të lartë të hierarkisë funksionale të vendbanimeve
të Luginës së Preshevës janë Presheva, Bujanoci dhe Medvegja si
qendra komunale me kapacitete të kufizuara funksionale dhe me zonë
10

11

12

Nocioni “Hapësirë funksionale” është futur në Planin hapësinor të Serbisë dhe
përdoret për të treguar grupimin territorial të më shumë komunave të cilat në
aspektin gravitues janë të lidhur me një qendër më të fuqishme urbane ose
rajonale. Në literaturën gjeografike hapësira funksionale është sinonim për
rajonin funksionalo-urban. Sipas Planit hapësinor të vitit 1996, Serbia është e
ndarë në 34 hapësira funksionale.
NUTS - frëngjisht: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques –
Nomenklatura e njësive hapësinore për statistikë paraqet një sistem hierarkik për
identifikimin dhe klasifikimin e njësive hapësinore për nevoja të statistikës
zyrtare në vendet e Bashkimin Evropian. Ky sistem është zhvilluar nga
EUROSTAT me seli në Luksemburg me qëllim të klasifikimit të regjioneve
brenda Evropës. Këto njësi teritoriale janë definuar thjesht për nevoja statistike.
Shpesh me grupimin e njësive të caktuara administrative fitohen NUTS rajonet
për shkak të numrit të popullsisë që jeton në hapësirat e rajonit. NUTS – 1 i
përgjigjet njësisë statistikore ku jetojnë prej 3 deri 7 milion banorë; NUTS – 2
për njësitë prej 800.000 deri 3.000.000 banorë; NUTS – 3 për njësitë prej
150.000 deri 800.000 banorë.
Ɖ. R. Simonović, Uređenje seoskih teritorija i naselja, Drugo izdanje, Beograd,
1993, f. 103.
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relativisht të vogël të transformimit social-gjeografik të rrethinës. Këto
qendra komunale janë duke vepruar me funksionet e veta në
transformimin vendbanimeve në rrethinën e afërt ku vërehen elementet
e para të kontinuumeve urbane-rurale si ai Preshevë-Stacion
Hekurudhor – Zhunicë – Çukarkë – Rahovicë - Norçë,13 ndërsa në
komunën e Bujanocit aglomerimi urbano-rural Bujanoc - Rakoc Levosovë - Bozhinjevc. Transformimet funksionale brenda këtyre
kontinuumeve vërehen përmes rritjes së shkallës së deagrarizimit dhe
numrit të ekonomive familjare mikste dhe jobujqësore në pjesët
periferike të tyre.
Në kategorinë e dytë të organizimit funksional të vendbanimeve
bëjnë pjesë qendrat zhvillimore ku futen qendrat e bashkësisë rurale
dhe qendrat primare (të pavarura) rurale. Qendrat e bashkësisë rurale
në aspektin hapësinor-funksional integrojnë në një tërësi të përbashkët
disa vendbanime me qendër rurale. Nga objektet dhe aktivitetet të cilat
i japin rëndësi funksionale përveç tjerash mund të kenë shkollën
tetëvjeçare, shitoret e mallrave të ndryshme, punëtoritë zejtare, postën,
ndonjë ndërmarrje të vogël industriale etj. Rolin e vendbanimeve të
tilla në komunën e Preshevës e luajnë Corrotica, Lerani dhe
Caravajka, ndërsa në komunën e Bujanocit këto janë Tërrnoci, Bilaçi
dhe Kleniku.
Qendrat primare (të pavarura) rurale janë vendbanime të mëdha
fshatare të cilat për nga numri i banorëve, madhësisë së fondit
banesor, pranisë së objekteve dhe shërbimeve të infrastrukturës
publike-sociale i konkurrojnë qendrave me të cilat realizojnë lidhje
funksionale, por që nuk kanë hapësirën e vet gravituese, ndërsa
plotësojnë vetëm nevojat e vendbanimit amë. Qendra të tilla në
komunën e Preshevës janë fshatrat Miratoc dhe Raincë, të cilat që tani
janë duke u zhvilluar në mënyrë të pavarur. Këto vendbanime do të
vazhdojnë të rrjetëzohen me qendrën komunale ose qendrën përkatëse
të bashkësisë së vendbanimeve. Si parakusht është përmirësimi dhe
modernizimi i rrjetit komunikativ.
Në kategorinë e katërt të hierarkisë funksionale të
vendbanimeve janë qendrat rurale të cilat në aspektin hapësinor
bashkojnë dy e më shumë fshatra primare dhe në këtë mënyrë krijojnë
një mikrotërësi. Në komunën e Bujanocit kësaj kategorie i takojnë
fshatrat Lluçani, Nasalca, Muhoci dhe Zhbevci.
13

Opština Preševo i JP Direkcija za Urbanizam - Kragujevac, Prostorni plan
Opštine Preševo - Nacrt Plana, Decembar 2009, f. 36.
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Fshatrat primarë paraqesin kategorinë më të ulët të organizimit
hapësinor-funksional të vendbanimeve. Ato janë bartëse të zhvillimit
të veprimtarive primare prej të cilave edhe e kanë marrë emërtimin.
Në Luginën e Preshevës shumica e këtyre fshatrave ndodhen në zonat
kodrinore-malore.
Duke pasur parasysh lidhjet dhe marrëdhëniet e arritura
hapësinore-funksionale ndërmjet vendbanimeve në Luginën e
Preshevës është konstatuar hierarkia vertikale-funksionale dhe
horizontale hapësinore në rrjetin e vendbanimeve. Megjithatë, këtë
hierarki e përcjellin një varg problemesh të cilat pengojnë zhvillimin
dhe shpërndarjen e baraspeshuar të funksioneve të vendbanimeve që
është një ndër kushtet kryesore për zhvillimin më të shpejtë socialekonomik brenda rajonit. Lidhjet dhe marrëdhëniet funksionale brenda
rajonit karakterizohen nga zhvillimi jo i mjaftueshëm i lidhjeve
funksionale ndërmjet tërësive të caktuara.
Transformimi funksional i vendbanimeve të rajonit është i
ngadalshëm, sepse ai më së shumti bëhet për shkak të punësimit të
popullsisë në profesionet jobujqësore, e më pak nga shpërndarja e
funksioneve dhe objekteve industriale dhe të infrastrukturës publikesociale në hapësirat rurale të rajonit.
Transformimi demografik i vendbanimeve zhvillohet në kuadër
të rrjetit dobët të zhvilluar dhe me kualitet jo të mjaftueshëm
infrastrukturor, që zvogëlon qasjen e vendbanimeve fshatare të zonave
kodrinore-malore në qendrat komunale të Preshevës dhe Bujanocit
dhe lidhshmërinë e tyre. Kjo dihotomi zhvillimore ka për pasojë
procesin e shpërnguljes, imtësimit dhe shpopullimin e këtyre
vendbanimeve, ndërsa në vendbanimet e mëdha, ku duhet theksuar
sidomos qendrat komunale të Preshevës dhe Bujanocit vjen deri te
rritja e zonës gravituese urbane në vendbanimet e afërta. Kjo
pashmangshëm sjell deri te polarizimet, ku në qendrat komunale dhe
periferitë e tyre vjen te rritja demografike, ndërsa në një pjesë tjetër që
përfshinë kryesisht zonat e larta kodrinore-malore kemi zbrazjen
demografike dhe proceset shpopulluese.
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PËRFUNDIM
Derisa kushtet fiziko-gjeografike, si relievi, uji, klima dhe toka
kanë kushtëzuar krijimin e vendbanimeve dhe kanë përcaktuar veçoritë
e mikropozitës dhe fizionominë e tyre, faktorët historikë, socialekonomikë dhe politikë, përveç pozitës së tyre, kanë përcaktuar edhe
ritmin e proceseve transformuese demografike, funksionale dhe
hapësinore të vendbanimeve. Analiza e shtrirjes dhe zonimit të
vendbanimeve sipas përbërjes etnike në Luginë, vërteton faktin se
struktura etniko-demografike e vendbanimeve në kontekstin aktual
është rrjedhojë e tkurrjes së trungut gjeoetnik shqiptar, të realizuar
përmes procesit të shpërnguljeve, spastrimeve etnike dhe asimilimit në
të kaluarën. Transformimi morfologjik i vendbanimeve në Luginën e
Preshevës tregon kahe të ndryshme zhvillimore në zonat fushorekodrinore prej atyre kodrinore malore. Derisa në rastin e parë kemi
zgjerim territorial dhe ngjeshje edhe më të madhe të objekteve të
banimit brenda ngastrës së fshatit, në rastin tjetër kemi braktisjen e
shtëpive, devastimin e hapësirës dhe ecuri tjera regresive për shkak të
shpopullimit intensiv që i ka kapluar këto zona. Kjo vjen për shkak të
dihotomisë zhvillimore në aspektin funksional brenda rajonit. Për të
penguar vazhdimin e proceseve të kundërta që zhvillohen brenda
tërësive të caktuara në kuadër të rajonin mendojmë se duhet ndryshuar
sistemin e tanishëm të organizimit hapësinor-funksional, veçanërisht
te vendbanimet e zonave kodrinore-malore, duke i ngritur për një
kategori disa vendbanime në kuadër të hierarkisë hapësinorefunksionale. Zhvillimi funksional i disa qendrave rurale në këto zona
në të ardhmen do të ndikonte në zbutjen e proceseve shpopulluese dhe
do të ndihmonte në organizimin racional dhe efikas të veprimtarive
ekonomike në kuadër të rrjetit të vendbanimeve, ndërsa zhvillimi i
turizmit rural dhe ekoturizmit, blegtorisë, mbledhjes dhe përpunimit të
frutave malore së bashku me ndërtimin e infrastrukturës rrugore do të
ndihmonte në rivitalizimin e përgjithshëm të këtyre zonave.
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Arsim EJUPI, Prishtinë

SPATIAL ORGANIZATION AND DEVELOPMENT
PROCESSES IN SETTLEMENTS NETWORK OF
PRESHEVA VALLEY

Summary
While physical and geographical conditions, such as relief, water, climate and
soil, have conditioned the creation of settlements, their position and physiognomy,
historical, social-economic and political factors, have designated trends of
demographic, functional and spatial transformation of settlements. Analysis of the
extent of settlements among ethnic groups in the Valley, confirms the fact that ethnodemographic structure of settlements in the current context, is due to shrinkage of
Albanian ethnic territories realized through the process of displacement, ethnic
cleansing and assimilation during the past. Morphological transformation of
settlements in shows different directions in field-hilly areas from mountainous ones.
While in the first case we have territorial expansion and compression of the largest
residential buildings within the plot of the village, in the other case we have
abandonment of houses, space devastation, depopulation and other regressive
processes. In order to prevent the continuation of these processes we think that it
should be changed current system of spatial-functional organization, especially among
settlements in hillsides and mountains areas, by raising them in a higher functional
category within spatial-functional hierarchy. Functional development of some rural
centers in these areas in the future will affect to prevent depopulation processes and
will help in rational organization and efficient economic activities within the
settlement network, while development of rural tourism and ecotourism, farms,
collection and procession of wild fruits along with the construction of road
infrastructure will help in the overall revitalization of these areas.
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Shpresa MEKAJ, Prishtinë

DOSJA SEKRETE E UDB-SË PËR FADIL HOXHËN
KDU 355.40(497.11)
94(496.5)(092)

HYRJE
Dokumentet janë një pasqyrë e rëndësishme e ngjarjeve të
shkuara. Është me vlerë të përmendim rëndësinë e vendimit të
Napolon Bonapartës i cili ishte i pari që urdhëroi krijimin e arkivave
shtetërore. Ai e bëri këtë, sepse koha kur sundoi mëson që të ruhen të
dhënat e rëndësishme që paraqiteshin në dokumente si për shtetin,
institucionet e ndryshme, ashtu edhe për vetë familjen.
Nisur nga ky fakt i hyra punës për të përgatitur për publikim
Dosjen e një politikani dhe burrështeti të Kosovës i cili që nga krijimi
i Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe menjëherë pas Luftës së Dytë
Botërore, ishte prezent në organet e ndryshme në institucionet në
Kosovë. Qëllimi i publikimit nuk është që të nxirret figura e askujt
qoftë në kontekstin pozitiv apo negativ, por gjithmonë duke
mbështetur faktin që çdo dokument i pa publikuar, e që lidhet me faza
të ndryshme të historisë, duhet t'i ofrohet publikut. Kjo është edhe
detyra e arkivistit i cili nuk duhet të komentojë ose të bëjë analiza,
por, vetëm të publikojë dokumentet ashtu siç i gjen.
Shpresoj që ky dokument, që është në grupin e dosjeve
personale, do të jetë në atë frymë.
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SEKRETARIATI REPUBLIKAN PËR PUNË TË BRENDSHME
I RS TË SERBISË
Shërbimi i sigurimit shtetëror inspiratorët dhe bartësit e
nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptar1
Me analiza dhe shqyrtime të ngjarjeve kundërrevolucionare nga
pozitat e nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptar në periudha të
ndryshme dhe afatgjata në KSA të Kosovës dhe më gjerë, Shërbimi i
Sigurimit Shtetëror ka ardhur deri te njohuritë dhe të dhënat që hedhin
në shesh faktet se në prapavijën e shumë veprimeve të pasluftës të
nacionalistëve dhe irredentistëve shqiptarë dhe në veçanti veprimet
armiqësore nga këto pozicione, gjendej grup i kuadrove më të larta të
popullsisë shqiptare. Pjesëtarët e këtij grupi të cilët vazhdimisht para
ose gjatë luftës u kthyen nga Shqipëria, u bashkuan në Lëvizjen
Kombëtare Çlirimtare në Kosovë.
Deri te njohuritë e tilla ose informacionet të cilat çojnë në
përfundimet në drejtim të asaj çfarë u tha më lart, në veçanti është
arritur me analiza të mëvonshme të disa ngjarjeve historike, të tilla si
vrasja e Ramiz Sadikut dhe Boro Vukmiroviqit, Miladin Popoviqit
dhe të tjerëve, për shembull, ngjarjet lidhur me Konferencën e Bujanit,
për sjelljet e një pjese të udhëheqjes së Lëvizjes Çlirimtare të Kosovës
nën udhëheqjen e Lëvizjes Popullore Çlirimtare të Jugosllavisë dhe
kështu me radhë.
Shqyrtimi i ngjarjeve të tjera që lidhen me veprimtarinë
armiqësore nga pozita e nacionalizmit shqiptar dhe irredentizmin, për
shembull mënyra e zgjedhjes së çështjes kadrovike pas disa veprimeve
kundërrevolucionare, qëndrimi ndaj intelektualëve shqiptarë të
përfshirë në ngjarjet armiqësore, marrëdhëniet me Shqipërinë,
marrëdhëniet e popullit malazez dhe serb në Kosovë (presionet, etj.)
gjithashtu i referohet përfundimeve që prapa të gjitha këtyre ngjarjeve
qëndronte grupi i fytyrave më me ndikim që fshehurazi luanin lojën në
favor të separatistëve, kurse publiku i gjerë i gjykonte.
Puna rreth zbardhjes së aktiviteteve rreth përpilimit të
platformës dhe të ngjashme të grupeve ilegale të cilat shfaqen si
organizatorë direkt të disa veprimeve nacionaliste në tërë Kosovën
1

Marko Lopusina “Vraje të afërmin tënd” Policia sekrete e Jugosllavisë
1945/1995. f, 205-210, Beograd, 11 shtator 1995.
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është udhëhequr në atë mënyrë që nuk ka lënë mundësi të bëhet një
analizë e gjerë e organizimit ilegal. Ilegalja do të „këputej“ duke sjellë
aktivistët e saj para gjyqit dhe këtu ka marrë fund çdo gjë, edhe pse
kanë qenë në dispozicion të dhënat dhe indikacionet për analiza të
gjera rreth organizimit ilegal nga pozitat e nacionalizmit dhe
irredentizmit shqiptar dhe këto analiza të hedhin dritë veçanërisht në
bërthamën e udhëheqjes kosovare të kombësisë shqiptare për të cilën
flitej gjerësisht, por që nuk ndëshkohej.
Prandaj për të prezantuar këto vendime, të dhëna dhe njohuri,
edhe pse kanë të bëjnë me figura të njohura dhe të afirmuara të
Kosovës vendosëm që të hedhim në dritë edhe dokumentet që pak a
shumë mund të konsiderohen sekrete. Për luftimin e këtyre dukurive
armiqësore SPR i Serbisë bëri përpjekje të ndryshme për ndërprerjen e
këtyre aktiviteteve dhe për ruajtjen e territorit të RFSJ-së të
pandashëm dhe të pa cenueshëm.
Dosja e Fadil Hoxhës
... Pasi që Fadil Hoxha erdhi në Kosovë në vitin 1941. Pas
okupimit të vendit, si nëpunës i okupatorit, mësues, ndërsa ishte
komunist i Shqipërisë, anëtar i grupit komunist të Shkodrës dhe ai në
Kosovë i zbatoi këto qëndrime. Tërë puna e tij gjatë dhe pas luftës
përqendrohej në vijën e PK të Shqipërisë. Ai ishte iniciator i krijimit
të Komitetit Krahinor për Kosovë, në shtator të vitit 1943 dhe i
ndarjes së Kosovës në dy pjesë ajo e Kosovës dhe e Dukagjinit. Edhe
pse KQ i PKJ nuk ishte në pajtim të këtij riorganizimi dhe në të
njëjtën kohë u kritikua ky qëndrim, ai vazhdoi të njëjtin drejtim dhe në
nëntor të 1943 organizoi të ashtuquajturën Mbledhja e Malësisë, ku
edhe u miratua deklarata e njohur e Malësisë, të cilën ai e nënshkroi i
pari.
Ai ka pasur të njohura dallimet e qëndrimeve mes të KQ i PKJ
dhe qëndrimeve të tij sa i përket çështjes së Kosovës, por ai përgjatë
tërë luftës mbeti në vijën e PKSH. Në lidhje me Fadil Hoxhën kanë
mbetur të pasqaruara rrethanat sipas të cilave ai ia doli (1941 dhe
1942) t'iu ikë pasojave të rënda të burgosjes nga ana e pushtetit
okupues.
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Burgosja e parë e Fadilit ndodhi për shkak të pjesëmarrjes së tij
në demonstratat e Gjakovës me rastin e Ditës së flamurit shqiptar. Për
këtë Ismet Shaqiri në librin e tij „Kujtime“ përkujton se pas marrjes në
pyetje të tij, ai është liruar dhe dëbuar nga Gjakova në Hogosht, ku
duhej të vazhdonte me ushtrimin e profesionit të mësuesit.
Burgosja e dytë e tij, ndodhi për shkak të dështimit të atentatit
në Beqir Malokun më 1942, që duhet ta kryenin Fadil Hoxha dhe
Mazllum Këpuska. Sipas të dhënave tona, këtë aksion Fadili e
udhëhoqi jo nga direktivat e Komitetit të rrethit, por me vetiniciativë
dhe për të mbuluar lidhjet e vjetra të tij që kishte me Beqir Malokun.
Në të vërtetë, Fadil Hoxha edhe para luftës, me ndihmën e Beqir
Malokut, atëherë agjent i shërbimit të fshehtë italian, shumëherë e
kishte kaluar kufirin shqiptaro-jugosllav. Sipas disa të dhënave jo
shumë të sigurta, Beqirit, Fadilit, Hamzës, Pulës dhe të tjerëve që kanë
shkuar në shkollim në Shqipëri u ka dhënë të holla dhe mjete tjera dhe
i ka përdorur për qëllime të veta gjatë vitit 1941. Që atëherë Maloku
ishte në shërbim të pushtetit të okupatorit italian, në vendin e punës
ndihmëskomisar i policisë së Kuesturës së Prizrenit. Me rastin e
atentatit janë kapur Fadili dhe Këpuska. Maloku i mbijetoi atentatit.
Fadili pas 9 ditësh të kaluara në burg, në rrethana të pashpjegueshme,
ia doli të ikte, ndërsa Këpuska është likuiduar nga ana e karabinierëve
italianë dhe bandës së Ali Bokshit. Karabinieri që e ruante Fadilin në
burg është vrarë në shtator të vitit 1942.
Nga posti i komandantit të Shtabit Operativ për Kosovë Fadil
Hoxha është shkarkuar për shkak të asaj se në përleshje me forcat
kundërrevolucionare ka treguar pavendosmëri mjaft të madhe. Më
parë ishte më i gatshëm që të bisedojë me ballistët dhe renegatët për të
arritur kompromis sesa të ballafaqohet me ta. Për këto ngjarje Fadili,
sikurse edhe më parë e kishte lajmëruar Enver Hoxhën, çfarë do të
vërtetojë tek në vitin 1948. I ka shkruar atij dhe pas luftës gojarisht e
ka njoftuar se shqiptarët janë duke vuajtur edhe më keq nën pushtetin
e ri se sa në kohën e Jugosllavisë së vjetër... le të na vijë kush të dojë
vetëm Jugosllavinë të na e heq qafesh..., etj. Fadil Hoxha është
shkarkuar nga posti i komandantit më 8 mars 1945, ndërsa Milladin
Popoviqi është vrarë vetëm 20 ditë më vonë! E ka vrarë Haki Taha,
mësues, i cili sikurse Fadili dhe të tjerët ishte shkolluar dhe kishte
punuar në Shqipëri.
Nga burimet tona dihet që Fadili ishte i njoftuar për përgatitjet
që bëheshin për ta vrarë Milladin Popoviqin, por ai, nga rastet e
kuptueshme, nuk kishte dashur të reagojë për ta parandaluar vrasjen e
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Milladinit. Deri te likuidimi i M. Popoviqit kishte ardhur kur Enver
Hoxha kishte humbur të gjitha shpresat, që përmes tij, me rrugë
paqësore, do të vepronte për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë.
Para se të bënte vetëvrasje Haki Taha nxori flamurin mbi të cilin me
shkronja të arta ishte shkruar „Kosova Shqipërisë, vdekje
tradhtarëve“.
Ishte vërtetuar në mënyrë të pamohueshme se flamuri ishte
nxjerrë nga shtëpia e Imer Pulës, në Gjakovë dhe se vrasja e Miladinit
ishte organizuar nga kanali i njëjtë përmes të cilit ishte organizuar
edhe tradhtia dhe kapja e Boro Vukmiroviqit dhe Ramiz Sadikut, të
cilët me vendosmëri e kishin kundërshtuar bashkimin e Kosovës me
Shqipërinë.
Menjëherë pas luftës, duke filluar nga korriku i vitit 1945, pas
vendosjes së autonomisë së Kosovës, pranë anëtarëve në pozitat më të
larta të partisë, Fadili ushtronte detyrën e Kryetarit të Komitetit
Popullor të rrethit. Që nga viti 1953 deri më 1963 ishte kryetar i
Këshillit Ekzekutiv të KAKM-në. Në këtë periudhë të zhvillimeve
komplekse politike në Jugosllavi (revolucioni i BI, trysnitë ndaj
Jugosllavisë, Kriza e Triestes, ndërprerja e marrëdhënieve me
Shqipërinë), për shkak të informimit të paautorizuar të Enver Hoxhës,
për „vuajtjet“ e shqiptarëve në Jugosllavi, Fadili ishte në shënjestrën e
partisë. Është vërtetuar në mënyrë të përpiktë që Fadil Hoxha “me tu
kthyer nga Shqipëria“, sipas marrëveshjes që kishte, Enverin në
mënyrë të vazhdueshme e kishte njoftuar për ngjarjet që zhvilloheshin
në Kosovë.
Ishte marrë vesh rreth organizimit të Konferencës së Bujanit, ia
kishte dërguar Rezolutën e Bujanit dhe shpalljen një muaj më parë se
ç`ia kishte dërguar Shtabit Kryesor të UNÇ të Jugosllavisë dhe shokut
Tito, i kishte shkruar për gjendjen në lëvizje, represionin kundër
ballistëve dhe renegatëve, kryengritjen e Drenicës etj. Për të gjitha
këto është mësuar që në vitin 1948, para se të aprovohej Rezoluta e
IB, nga Koçi Xoxe, atëherë ministër i Punëve të Brendshme të
Shqipërisë, i cili në Tiranë e njoftoi dhe ia bëri të ditura raportet e
Fadilit, Enver Hoxhës dhe Spasoje Gjakoviqit, anëtar i delegacionit
tonë, i cili zyrtarisht qëndronte në Shqipëri. Fakti se Koçi i tregoi këto
letra dhe raporte në prani të përfaqësuesit tonë, gjithsesi ka qenë njëri
nga faktet vendimtare kundër Xoxës, të cilin Enveri shpejt e likuidoi.
Edhe pse për këto veprime iu kishte tërhequr vërejtja dhe më
1948 ishte dënuar sipas normave partiake, Fadili nuk pësoi gati asnjë
pasojë të rëndë politike dhe pasoja të tjera.
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Kreu i irredentizmit
Sipas deklaratave nga shumë burime, Fadili është dënuar nga
partia më 1956 për shkak të paraqitjeve të tij nga pozita nacionaliste
në lidhje me aksionin e mbledhjes së armëve në Kosovë. Pas Plenumit
të IV, në të cilin janë gjykuar deformimet në shoqëri që kishin të bënin
me keqpërdorimet nga organet e punëve të brendshme, si në Kosovë,
ashtu edhe në tërë Jugosllavinë, Fadili edhe më hapur ka sulmuar
aksionin e mbledhjes së armëve, duke pretenduar se ai ka qenë „ njëra
nga mënyrat më drastike të presionit mbi popullatën shqiptare në
Kosovë“. Plenumi dhe gjykimi i deformimeve nga ana e Fadilit dhe të
tjerëve ishte përdorur si shtytje e zhvillimit të euforisë së
nacionalizmit shqiptar si dhe përhapje e nacionalizmit dhe e
irredentizmit. Gabimet e mëparshme individuale dhe abuzimet që janë
krijuar dhe janë dënuar u përgjithësuan dhe u përdoren për të krijuar
kushte për zhvillimin e nacionalizmit dhe irredentizmit, si dhe
majorizimin e plotë në Kosovë nga shqiptarët.
Përndryshe, aksioni i grumbullimit të armëve ishte i arsyeshëm
dhe është ndërmarrë për shkak të të dhënave të ALOS se po përgatitej
kryengritje e armatosur në Kosovë për të jetësuar bashkimin e
Kosovës me Shqipërinë. Gjatë këtij aksioni janë gjetur 11.522 pushkë,
10.004 revole, 4.400 bomba, 434 snajperë, 260 pushkmitralozë, 53
mitraloza, etj, etj.
Pas 1966 dhe veçanërisht pas vitit 1968, kur i përforcoi tërësisht
pozitat, nga siç e quante ai „tutoria“ e kuadrove serbe dhe malazeze,
Fadil Hoxha u bë Prijësi kryesor i nacionalizimit dhe irredentizmit
shqiptar. Që nga atëherë e deri më sot vetëm përmes njerëzve të tij, i
mbante të gjithë frenat e një loje komplekse e cila në fillim shpinte
drejt vetëvendosjes së Kosovës dhe fitimit të statusit Republikë, kurse
pastaj bashkëngjitjes me Shqipërinë.
Çastet vendimtare
Që nga vitit 1968 e më pastaj, në Kosovë dukshëm ishte
vazhdimësia e përpjekjeve „e të gjitha forcave“ të shqiptarëve për
vetëvendosjen sa më të madhe të Krahinës; që atëherë është futur në
opcion „Republika e Kosovës“ dhe u ndërmorën aksionet „tjera
subtile“. Kah fundi i po të njëjtit vit ndodhën demonstratat masive dhe
aktivitetet tjera. Gjatë kësaj periudhe u krijua bindja e disa individëve
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që parulla „Kosova Republikë“ ishte lansuar nga udhëheqja politike e
Krahinës, thënë ndryshe nga vetë Fadil Hoxha dhe u hodh në dritë nga
persona me bindje nacionaliste, të cilët pastaj e zgjeruan dhe armiku
në Kosovë e „pranoi“ duarhapur.
Si moment vendimtar dhe i rëndësishëm i kthesës që i parapriu
përhapjes së kësaj parulle ishin diskutimet kushtetuese të mbajtura
gjatë vitit 1968 në nivelin e Komisionit Kushtetues të rajonit Autonom
të Kosovës dhe Metohisë, në të cilat fjalën kryesore e kishte Fadil
Hoxha.
Çështjet më kundërthënëse rreth të cilave, në shumë mbledhje të
këtij Komisioni thyheshin shpatat, ishte çështja e pjesëmarrjes së
delegatëve nga Kosova në Dhomën e Kuvendin Popullor Federativ
(ishte e diskutueshme se delegatët kadrovik do të marrin pjesë në
Dhomën e popujve, ata të cilët merreshin nga Serbia ose të pavarur),
pastaj çështja e flamurit (shqiptar) kosovar, formulimi në të ardhmen i
Statutit të Kosovës, çështja e vetëvendosjes dhe shkëputjes dhe çështje
të tjera. Fadili në të ashtuquajturat diskutime kushtetuese ishte mjaft i
kujdesshëm që anëtarëve tjerë të Komisionit statutar nuk ju lejonte
largimin nga këto vija duke iu shpjeguar në cilin drejtim mund të
shkohej për kërkesat kosovare deri te formulimet kushtetuese të
Kosovës si element i federatës jugosllave dhe të tjera. Në këto
diskutime qartë manifestohej këmbëngulja e Fadil Hoxhës, Sahit
Zatriqit, Veli Devës dhe të tjerëve për nevojën e formulimit të
Krahinës autonome si element i drejtpërdrejtë i Federatës, duke lënë
anash Republikën e Serbisë si fundament republikan i federatës. Ashtu
siç dihet, në këtë përpjekje patën sukses.
Gjatë diskutimeve u dalluan tri rryma. E para (kushtimisht ta
quajmë „e moderuar“) që e përbënin Fadil Hoxha, Veli Deva dhe
Xhavit Nimani. E dyta, ortodoksja, e përfaqësonin Hajredin Hoxha,
Gazmend Zajmi dhe Ramadan Vraniqi. Të tretën e përfaqësonte
Blazho Radonjiq. Fadil Hoxha, Veli Deva dhe Xhavit Nimani, si
funksionarët më përgjegjës në Krahinë (që atëherë quhej Rreth), me
shkathtësi dozonin dhe kanalizonin qëndrimet për konstituimin e ri në
mënyrë kushtetuese të Krahinës dhe si duket udhëhiqeshin nga
rregulla që të fitojnë sa më shumë, por me më pak dhimbje... Hajredin
Hoxha, Gazmend Zajmi dhe Ramadan Vraniqi dolën hapur me
kërkesat që Krahina të vendos me Kushtetutë që të jetë element
konstituiv i Federatës jashtë RS të Serbisë me të drejtë të plotë për
vetëvendosje dhe shkëputje pastaj. Blazho Radonjiq (thënë shkurt)
përfaqëson pikëpamjet që ndryshimet kushtetuese në Krahinë duhej të
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udhëhiqeshin në pajtim me interesat e përbashkëta të popullit serb dhe
popullsive tjera në RS të Serbisë. Prandaj përfshirja e autonomisë në
Federatë nuk duhet të lë pasdore dhe të hedhë në hije marrëdhëniet me
Republikën dhe Krahinën. Provinca në Federatë mund të aktivizohet
vetëm përmes Republikës. Pasi që Fadil Hoxha dhe Xhavit Nimani e
kishin fjalën përfundimtare, kërkuan (dhe e arritën) mënyrën që
Krahina sa më shumë që është e mundur të izolohet nga ndikimi i
pashmangshëm i Republikës.
Ata në fjalimet e tyre askund decidivisht nuk u deklaruan, por
duke filluar nga kërkesat ekstreme (vetëvendosja dhe shkëputja) dhe
mundësitë objektive në konstelacionin e marrëdhënieve të KrahinësRepublikës-Federatës, vendosen për taktikën „të përfitohet çfarë është
e mundur“.
Fadili, për shembull, thoshte: ... Nuk është për t'u hedhur poshtë
teza që delegacioni i Krahinës në Dhomën e popujve të përfaqësojnë
shtetësinë“, ose „... Tani nuk jam për atë që të insistojmë shumë në
vetëvendosje dhe shkëputje, për shkak të situatës së tanishme që
mbretëron në Kosovë...“
Flamuri shqiptar
Që të tre shprehën tendencat e tyre që Krahina të jetë element
konstituiv i Federatës, jashtë Republikës së Serbisë. Në lidhje me këto
çështje janë zhvilluar diskutime të mundimshme sikurse që është rasti
për përdorimin e flamurit dhe simboleve tjera të Krahinës. Fadili
prapë kishte fjalën kryesore, por sikur edhe më herët ishte i
pakapshëm. Për shembull:„... Pasi që autonomia është element
shtetësie, por gjendet në përbërjen e Republikës, ajo duhet ta ketë
flamurin e RS të Serbisë. Por pasi që Krahina është në RFSJ dhe
gjithashtu element i shtetit, pra na duhet ta vendosim çështjen e
flamurit... A do të jetë ai i Skënderbeut apo ky flamuri i tanishëm,
duhet të shohim... Nuk e di a duhet të insistojmë tani për barazinë e
flamurit serb dhe shqiptar... Flamuri është simbol shqiptar; Shqiptari
betohet para flamuri...“
Në bisedimet e grupit statusor me delegatët në Dhomën e
popujve të Kuvendit të Kosovës, Veli Deva përfundon: „... Qëllimi
ynë është i qartë! Krahina e cila me Kushtetutën e vjetër përmendet
vetëm si pjesë e Serbisë, tani do të konstituohet element i Federatës...
Nuk rrezikohet Serbia nëse dy krahinat afirmohen kështu në
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Kushtetutë... Por gjithsesi duhet të llogarisim në faktin se si do ta
vendosim me Serbinë; nuk duhet të shkojmë në konflikt, sepse NUK
ËSHTË AS KOHA AS NEVOJA që të shkojmë deri te konflikti...“
Ose: „ ... Me qëndrime të tilla (vetëvendosja, shkëputja) deri në fund
do të përpiqemi që forcat progresive të na pranojnë në dialog dhe në
biseda... Ka këtu probleme shumë delikate. Diskutimet kushtetuese
nuk udhëhiqen me: URRA... DUAM... URRA!“ Në një rast në
mbledhjen e Komisionit Koordinues RKrAKM (më 18 shtator 1968)
„varej“ në ajër konflikt i hapur në mes Veliut dhe Hoxhës, nga njëra
anë dhe Hajredin Hoxhës dhe Gazmend Zajmit, nga ana tjetër.
Hajredin Hoxha shtroi pyetjen: „ Përse republikat kanë të drejtë të
shkëputen?“ duhet të nënkuptohet këtu edhe e drejta e krahinave.
Konfliktin megjithatë e pengoi Fadil Hoxha dhe për këtë çështje nuk
pati diskutime më të gjëra, me gjithë atë që Veli Deva konstatoi, duke
u ballafaquar me Gazmendin: „... edhe mua por edhe ty tendenca të
tilla na janë të njohura dhe ti (Gazmend) mundesh shumë më mirë t’i
konkretizosh...“
Një tjetër moment i rëndësishëm në nxitjen e forcave
nacionaliste nga F. Hoxha dhe mbështetja e tyre dhe udhëzimet në
jetësimin e aspiratave të tyre në një formë të ndryshme, në të njëjtin
vit 1968, ishte shkuarja e parë e një delegacioni nga Kosova për në
Shqipëri për vizitë dhe Simpoziumi i lidhjes me Shqipërinë amë për
përhapjen e euforisë nacionaliste për të kaluarën kombëtare.
Fadil Hoxha, i cili ishte përgjegjës në Kryesinë e RFSJ për
marrëdhëniet me RPSSH dhe ishte edhe kreator i tyre, vendosi
bashkimin kulturo-arsimor Kosovë - Shqipëri. Paramendoni se si në
këtë fushë, përmes profesorit të UP Ali Hadrit, Hajredin Hoxhës dhe
të tjerëve zbatoi planin e tij. Në të njëjtën kohë u vendos një
komunikim i gjerë me udhëheqjen e RPSSH, sepse në kohën e
zgjerimit të kontakteve me Shqipërinë ishte e pranishme dhembshuria
e udhëheqësve më të lartë kosovarë për këtë vend dhe politikën e saj.
Fadil Hoxha argumentoi: Shqipëria është një vend i vogël,
vazhdimisht frikësohet për lirinë e saj dhe nuk duhet në asnjë mënyrë
të sfidohet. Fadili është përpjekur gjithashtu që Jugosllavia karshi
Shqipërisë nuk duhet hapur luftën ideologjike por të pranohet
bashkëpunimi dhe në këtë plan bëri sugjerime të përshtatshme tek
pjesa tjetër e udhëheqjes krahinore, por edhe më gjerë.
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Ruajtja e kuadrove
Në muajin nëntor të vitit 1968 në Krahinë erdhi deri te
demonstratat nacionaliste-irredentiste, në të cilat, përkrah grupeve të
organizuara ilegale dhe individëve, rol të rëndësishëm patën edhe
profesorët e ardhshëm në Universitetin e Prishtinës: dr Fehmi Agani,
dr Ali Hadri dhe të tjerë, kurse në planin politik u afirmua Mahmut
Bakalli, atëherë sekretar i Komitetit Komunal të LK; Ismail Bajra,
drejtor i Rilindijes; Jusuf Kelmendi, anëtar i KP LK; Salih Nushi,
kryetar i Dhomës arsimore-kulturore të Kuvendit Krahinor dhe
Xhevdet Hamza, sekretar krahinor për punë të brendshme dhe të tjerë.
Të gjithë këta dhe fytyrat tjera ishin gjithnjë në lidhje të ngushtë me
autoritetet më të larta kosovare F. Hoxhën dhe Xh. Nimanin dhe asnjë
potez nuk ka mund të tërhiqet pa dijen e tyre. Synim kryesor i Fadilit
me rastin e këtyre trazirave ishte me çdo kusht ruajtja e kuadrove të
Kosovës, çfarë edhe ia doli ta bënte. Nga kjo periudhë dhe deri në
demonstratat e fundit kundërrevolucionare (1981-1982) ishin
përforcuar pozitat nacionaliste dhe irredentiste në Universitetin e
Prishtinës, në shkencë, në kulturë dhe në institucionet arsimore si dhe
në organet e mjeteve të informimit etj. Në këtë periudhë ishte
përforcuar edhe më shumë pozita dhe gjithnjë e më mirë ishte krijuar
lidhja në Krahinë dhe më gjerë i të ashtuquajturit grupi i kuadrove
gjakovare, i cili ishte zgjeruar anekënd Kosovës.
Demonstratat e vitit 1968, prapaskena e tyre, si dhe roli i
individëve zyrtarisht është analizuar, por përveç dënimit deklarativ të
tyre, nuk është shkuar më tutje. Në vend se të merren masa të gjera që
idetë shqiptaromëdha dhe disponimi të mos përhapet tek të rinjtë,
erdhi deri te procesi i kundërt. Kuadrot në arsim, duke filluar nga
mësuesit dhe profesorët universitarë, u bënë faktorët më të fuqishëm
të përhapjes së ndjenjës nacionaliste. Ideja e "Republikës së Kosovës"
është mishëruar në të gjitha poret e jetës së popullatës.
Lidhur me demonstratat e fundit (1981-1982) nacionalistët
shqiptarë dhe irredentistët, personalitetin e Fadilit nuk e lidhin direkt,
megjithatë, thuhet se ai me të gjitha ngjarjet në Kosovë, ishte i
njoftuar për çdo ditë përmes njerëzve të tij të njohur në politikë,
veçanërisht nëpërmjet njerëzve të institucioneve arsimore, kulturore
dhe shkencore. F. Hoxha mbart përgjegjësi të veçantë për paraqitjen e
gjendjes në mënyrë joobjektive dhe të njëanshëm në KSA të Kosovës
në kontinuitet për çështjet strategjike, marrëdhëniet me RPS të
Shqipërisë, shpërnguljen e banorëve joshqiptarë, që sipas funksionit të
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tij është dashur të informojë udhëheqjet përkatëse të Federatës dhe të
Republikës. Prania objektive e rrezikut, veprimtaria armiqësore,
reagimet dhe të ngjashme janë minimizuar, kështu që është krijuar
paraqitje e rrejshme për sigurinë politike në përgjithësi në Kosovë.
Për Vahiden dhe djalin - Sharrin
Rol të veçantë në të gjitha veprimtaritë, të kaluara dhe të tashme,
të nacionalistëve shqiptarë dhe irredentistëve ka Vahidja, gruaja e
Fadil Hoxhës. Ajo rrjedh nga familja Kabashi nga Prizreni, e njohur
me orientim ballist dhe irredentist. Babai, Xhemail Kabashi, ka pasur
orientim dhe qëndrim armiqësor dhe ka qenë njëri nga ndihmësit dhe
themeluesit e të ashtuquajturës Lidhja e Prizrenit etj. Njëherësh ka
qenë edhe bashkëpunëtor i shërbimit të informimit italian. Nga pasojat
që e prisnin, pas lufte e ka shpëtuar dhëndëri i tij Fadil Hoxha.
Vahideja gjatë kohës së luftës ishte anëtare dhe aktiviste e rinisë
fashiste në Prizren. Vahideja, në të njëjtën kohë, ishte e fejuara dhe
duhej të martohej më Qazima Bllacën, së pari nënprefekt në Suharekë,
pastaj kryetar komune në Prizren, anëtar i Lidhjes II të Prizrenit,
delegat i Parlamentit në Tiranë, etj. Nuk dihen rrethanat e njohjes të
Fadilit me Vahidenë, por është e vërtetë që në saje të martesës midis
tyre mbetet e panjohur për shumë detaje në lidhje me luftën dhe
familjen Kabashi. Sa ju përket rrethanave që lidhen me Vahiden dhe
familjen e saj, Fadili ishte i njoftuar dhe paralajmëruar që të mos
martohet me te (nga ana e Komitetit të Qarkut), por ai nuk ka përfillë
paralajmërim. Vëllai i Vahidesë, Zenel Kabashi, me profesion mësues,
është burgosur (1948-1950) për shkak të pjesëmarrjes dhe anëtarësimit
në organizatën Nacional Demokratike Shqiptare, e cila vepronte si
prodhim i Lidhjes së Prizrenit. Synimet e organizatës kanë qenë
rrëzimi rregullimit kushtetues dhe për bashkimin e Kosovës me
Shqipërinë. Zeneli është dënuar me 6 vjet burg, kurse sot është duke
punuar si drejtor i organizatës hoteliere „Qyteti i Dushanit“ në Prizren.
Sipas dëshmive të shumta, roli i Vahides në ngjarjet nacionaliste
dhe irredentiste në Kosovë është mjaft i dukshëm që nga viti 1968 e
më tutje, prej kur kryen punë me përgjegjësi në Krahinë dhe që kur ka
filluar të merret me veprimtari që lidhen me kulturë, shkencë dhe
arsim. Duket se ka rol shumë të rëndësishëm në zbatimin e „Politikës
nacionale“ që prej shumë kohësh, në Universitet, që nga themelimi i
tij e deri më sot. Bazuar në kontrollimin dhe ndikimin e saj kuadrot
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janë të obliguara nga organet shoqërore politike dhe organizatat në
KASK për të sanuar gjendjen në Universitetin e Prishtinës. Në këtë
punë edhe me dijen e Fadil Hoxhës, Vahidja dhe bashkëmendimtarët e
saj gjithnjë konsultohen me ekstremistët e njohur në UP, A. Hadrin,
H. Hoxhën, F. Aganin dhe të tjerë, me të cilët i përpunojnë drejtimet e
veprimtarisë, përpilojnë raporte etj.
Njëri nga djemtë e Hoxhës dhe Vahides, Sharri, si maturant i
gjimnazit të Prishtinës, në fund të vitit 1963, së bashku me 6 persona
tjerë kanë organizuar një grup armiqësor të quajtur Organizata
Nacional Çlirimtare “Ismail Qemaili”. Objektivat e kësaj organizate,
grupi, ishin drejtimi i popullit shqiptar drejt bashkimit dhe në lidhje
me këtë bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Që nga krijimi i tij
anëtarët e grupit kanë kryer veprimtarinë e shtypjes së parullave në
Prishtinë me përmbajtje të tillë: „Shqiptarë, bashkohuni me
Shqipërinë“, „Shqipëria është nëna jonë“; „Rroftë populli shqiptar“,
„RROFTË 28 Nëntori në Shqipëri dhe Kosovë“. (Zbatohen me sukses
përgatitjet për të festuar në banesën e F. Hoxhës). Në grup janë marrë
vesh për të formuar nëngrupe në Prishtinë, Gjakovë, Ferizaj, Prizren,
Gjilan dhe Mitrovicë (Sharri ngarkohej për Gjakovën). Me t'u forcuar
organizata, Sharri kishte paraparë blerjen e armëve dhe formimin e
grupeve guerile.
Në fund të marsit të vitit 1964 Sharri kishte organizuar aksionin
e shpërndarjes së fletushkave me rastin e shkuarjes së një grupi
punëtorësh në botën e jashtme, me tekstin si në vijim: „Shqiptarë, mos
të mashtroheni me vëllazërim bashkimin e “ujkut”... Atdheu ju thërret,
liria ju pret. (Ai dha të holla për të blerë materiale. Janë shtypur 150
fletushka dhe klishe; ... Fletushkat nuk janë shpërndarë).
Sipas deklaratave të të arrestuarve, Sharri kishte parashikuar që
brenda katër vitesh (1968) do të vjen deri te kryengritja në Kosovë.
Njëri nga të burgosurit Bujar Dizdari, sipas procesverbalit ka
deklaruar: „ Në lidhje me ekzistencën e organizatave tjera, Sharr
Hoxha foli në lidhje me organizatën e të vjetërve, e cila e dinte për
ekzistimin e grupit tonë dhe na këshillonte që të ndërmarrim shkrimin
e parullave dhe vendosjen e flamujve dhe se detyra e rinisë duhet të
mbështetet në faktin se me këtë veprimtari nxitet populli shqiptar që të
vjetrit të marrin punët në dorë“. Disa burime pohojnë se Sharri ka
qenë pjesëmarrës i demonstratave të vitit 1968 dhe se kemi të bëjmë
me nacionalist ortodoks. Qëndrimi i tij gjatë trazirave të fundit nuk
është i njohur. Nuk ka asnjë dëshmi se ishte ndërmarrë ndonjë akuzë
kundër Sharrit.
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Grupi i ekspertëve
Pas largimit të individëve të cilët kanë treguar deformime dhe
dobësi (kanë penguar), Fadil Hoxha dhe të tjerët ishin në gjendje që
lirisht të dezinformojnë udhëheqjen më të lartë dhe Kryetarin
jugosllav Tito, dhe me mashtrim (informacion nga sesioni 28 i PK LK
të Kosovës i dërguar për kryetarin Tito nuk reflekton thelbin e
problemeve për të cilat kanë folur Jovo SHOTRA, Blazhe Radonjiq
dhe të tjerë) dhe kështu pengoi që problemet për majorizimin e
Kosovës nga ana e shqiptarëve dhe shpërngulja e serbëve dhe
malazezëve, të marrin trajtimin e duhur në shoqëri. Më afër të vërtetës
është se shumica e kuadrove shqiptare në Krahinë dhe më gjerë janë
vetëm një levë transmetimi politik e cila udhëhiqej ng F. Hoxha. Që
nga vitet e 70-ta është konsideruar se ishin themeluar edhe zyrtarisht
marrëdhëniet në mes Fadilit, Xhavitit dhe të tjerëve, të cilët
koordinojnë politikën në tërësi në KSAK.
Sipas disa burimeve të besueshme, secili nga këta kishte krijuar
nga një ekip ekspertësh, apo politikanë, përmes të cilëve ishte
udhëhequr veprimtaria e paramenduar. Kështu pra, F. Hoxha ka vepruar
nëpërmjet Hajredin Hoxhës, Ramush Ramës, Ali Hadrit, Mekulëve dhe
Xhevdet Hamzës. Bastioni kryesor i nacionalizmit shqiptar ishte
ndërtuar nga ana e udhëheqjes së Kosovës në Universitetin e Prishtinës
dhe në institucionet tjera kulturore, arsimore, shkencore, hulumtues dhe
në aspektin e informacionit. Prandaj për Rilindjen shqiptare në sektorët
e rëndësishëm të KSA të Kosovës janë kryer ndryshime të mençura
kadrovike, shkallë-shkallë është formuar kuadri, institutet, akademitë,
etj. Janë përforcuar pozicionet nga shkencëtarët e famshëm të Kosovës,
elementet nacionaliste, persona të cilët filluan karrierën e tyre në UP
dhe në institucionet kulturore dhe arsimore të Kosovës ndërtuan së
bashku indoktrinimin e rinisë mbi baza nacionaliste dhe irredentiste. Ky
mjedis është ruajtur deri në fund, ky ishte rasti sidomos pas
demonstratave kundërrevolucionare të vitit 1981. Sjellja dhe qëndrimet
oportuniste dhe pranimi formal i qëndrimeve dhe konkluzioneve të
forumeve më të larta partiake dhe autoriteteve politike të Kosovës ishte
karakteristikë kryesore e sjelljeve në mjediset tjera. Nacionalirredentizmi shtrihej në mënyrë agresive dhe të vazhdueshme nga lart
dhe në të gjitha strukturat e shoqërisë, duke gjetur një terren të
përshtatshëm, jetësohej diku më fort dhe diku më dobët, gjithnjë deri te
euforia nacionaliste-irredentiste dhe kundërrevolucionare në mars-prill
të vitit 1981.
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Nëse hedhim një shikim dhe numërojmë organizatat ilegale dhe
grupet e krijuara, shumë flasin vetëm për veten e vetë. Kështu, duke
filluar nga rebelimi kundërrevolucionar i viteve 1944-1945 dhe
vendosja e regjimit ushtarak, deri në prill të 1982 u zbuluan (në bazë
të dhënave jo të plota SRPB dhe SPB) 113 organizata dhe grupe
ilegale me rreth 4.000 anëtarë aktivë, të cilët vepronin nga pozitat
nacionaliste-irredentiste. Pothuajse të gjitha organizatat dhe grupet
ilegale kishin programet e tyre, statutet, rregullat e sjelljes dhe kështu
me radhë. Megjithatë, të gjithë organizatorët e zbuluar dhe anëtarët e
organizatave dhe grupeve ilegale ishin vetëm eksponentë dhe
ekzekutues të planeve dhe aspiratave nacional-irredentiste. Inspiratorët
e vërtetë, organizatorët dhe nxitësit e armiqësive asnjëherë nuk janë
hetuar që në themel dhe tërësisht as një masë nuk është ndërmarrë
ndaj tyre...2”
EPILOGU
Dosja në fjalë është jokomplete sepse duket që ka qenë edhe më
e gjatë, por autori i librit „VRAJE TË AFËRMIN TËND“ Marko
Llapushina, nuk jep asnjë shpjegim përse nuk e ka dhënë të plotë këtë
dosje. Shihet mirëfilli se të dhënat në dosje janë të seleksionuara dhe
janë publikuar ato të cilat i kanë shkuar për shtati autorit. Megjithatë,
edhe si të tillë ne menduam se ia vlen të publikohet si një dëshmi e
kohës dhe e veprimtarive që janë zhvilluar prapa kuintave që publiku
nuk ka pasur mundësi t’i njohë.

2

Ekstrakt nga analizat e SPB të Serbisë “inspiratorët dhe bartësit e nacionalizmit
shqiptar dhe irredentizmit”, Beograd, dhjetor 1984) Fot. ("dosja2.html", "dhe:
Procesverbali i mbledhjes së Këshillit Federativ"

Bekim BALIQI, Prishtinë

QEVERISJA GLOBALE DHE ADMINISTRIMI
NDËRKOMBËTAR - MISIONE PAQERUAJTËSE
APO SHTETNDËRTUESE?
KDU 323.1(496.51)
327(496.51)(4/9)
Abstrakt
Në këtë punim do të mundohemi të pasqyrojmë shkaqet dhe faktorët që çuan
në ndryshimin e rrethanave dhe veprimeve ndaj sfidave të reja botërore, siç janë
luftërat etnike e gjenocidet, marrë parasysh mungesën e një autoriteti vendimmarrës
global, prandaj do të shtjellohet angazhimi i bashkësisë ndërkombëtare karshi këtyre
sfidave nga prizmi i qeverisjes globale. Duke u nisur nga hipoteza se qeverisja
globale mundësoi bashkërendimin dhe bashkëpunimin e duhur të autoriteteve të
ndryshme ndërkombëtare për të zhvilluar misionet administruese dhe se
botëkuptimet e reja ndaj sovranitetit dhe ndaj paqes së qëndrueshme bënë që këto
misione të jenë jo vetëm paqeruajtëse, por njëkohësisht edhe misione shtetndërtuese.
Kështu, hulumtimi ekzaminon kushtet dhe konstruktimin e konceptuar përmes së
cilave mundësohet paqja liberale, respektivisht çështjen se çka e shtyri angazhimin
ndërkombëtar në zgjidhjen e konflikteve përmes administrimit të përkohshëm. Si
raste studimore do të merren Kosova dhe Timori Lindor, pa i anashkaluar edhe rastet
tjera të ngjashme. Pas shqyrtimit të konceptit të qeverisjes globale dhe paraqitjes së
zhvillimit të misioneve ndërkombëtare do të trajtohet ndërlidhja e tyre, me theks në
rastet e sipërpërmendura dhe do të ofrohen të gjeturat përfundimtare të hulumtimit.
Fjalët çelës: Qeverisja globale,
ndërkombëtare, Shtetndërtimi, Kosova.

Misionet

paqësore,

Administrimi

HYRJE
Fundi i luftës së ftohtë nuk solli edhe fundin e luftërave dhe
konflikteve të armatosura, ashtu siç shpresonin shumë optimistë. Në të
vërtetë, gjatë viteve të 1990-ta në shumë rajone të botës paqja dhe
stabiliteti ishin mjaft të tensionuara, si dhe forma të reja të konflikteve
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të armatosura u shfaqën anembanë. Këto konflikte ishin kryesisht
luftëra etnike që ndodhnin brenda shteteve, duke e vënë në sprovë edhe
angazhimin e bashkësisë ndërkombëtare se si t’i qasej këtyre çështjeve
dhe si të vepronte ndaj këtyre sfidave të papritura. Ndërkohë, në qarqe
akademike u zhvilluan qasje dhe modele të reja që synonin të sqaronin
ndryshimet si brenda, ashtu edhe ndërmjet shteteve, përmes konceptit të
qeverisjes. Zakonisht termi qeverisje përdoret shpesh si sinonim i
qeverisë, apo edhe në kuptimin e ushtrimit të pushtetit nga ana e
qeverisë. Kështu, në thelb të të gjitha këtyre nocioneve qëndron
drejtimi, udhëheqja dhe ushtrimi i autoritetit.
Mirëpo me dalje në sipërfaqe të aktorëve dhe faktorëve të
shumtë që ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në funksionet e
lartpërmendura, ishte e pamundur që koncepti i të qeverisurit të
kufizohej vetëm në institucione shtetërore dhe zyrtare qeveritare. Por,
nënkuptohej që në këtë sferë të përfshiheshin edhe aktorët nga
shoqëria civile, edhe organizata të shumta joqeveritare, ndërqeveritare,
ndërkombëtare, sektori privat si dhe rrjetëzimi i faktorëve relevantë në
fusha përkatëse në qeverisje. Varësisht prej autorëve dhe disiplinave
shkencore, përkufizimet mbi qeverisjen janë të ndryshme. Derisa disa
këtë e shohin thjeshtë si fushëveprim dhe kapacitet të qeverisë, të
tjerët e përdorin më shumë në kuptim më të gjerë të zhvillimit,
administrimit efektiv, sundimit të ligjit, forcimit të vlerave
demokratike, rritjes së transparencës, përgjegjësisë, llogaridhënies, etj.
Siç do të e shohim më tej në rastin e misioneve të paqes dhe
evoluimit të tyre, ishin pikërisht zhvillimet në arenën ndërkombëtare
dhe ndryshimet në konceptin e paqes, sovranitetit dhe rolit të
bashkësisë ndërkombëtare ato që sollën një lloj të ri të misioneve, të
cilat karakterizohen me marrjen e funksioneve administrative dhe
qeverisë në vendet e dala nga lufta. Kjo e vë në pah rolin e shtuar të
aktorëve të ndryshëm dhe të shumtë ndërkombëtarë si në krijimin e
paqes ashtu edhe të ndërtimit të shtetit. Në këtë rast nuk janë vetëm
organizatat ndërkombëtare si OKB-ja, apo shtetet e fuqishme, por
edhe organizatat rajonale, organizatat ndërqeveritare dhe jo-qeveritare
të cilat angazhohen në këto misione, duke e bërë të mundshme
qeverisjen globale jo vetëm në çështje si ngrohja globale, luftën
kundër terrorizmit në ekonomi por edhe në një dimension të ri dhe
mjaft pak të mbuluar, siç janë misionet e administrimit ndërkombëtar.
Në këtë punim do të mundohemi të pasqyrojmë shkaqet që çuan
në ndryshimin e rrethanave dhe qasjes ndaj sfidave të reja botërore
sikurse dhe do të shtjellojmë angazhimin e bashkësisë ndërkombëtare
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karshi tyre. Padyshim që njëra nga sfidat më të rëndësishme ishte ajo
se si të veprohej në një botë aq komplekse dhe njëkohësisht aq të
ndërvarur, sidomos kur kihet parasysh fakti që bota nuk ka një
autoritet të vetëm dhe fuqiplotë që do të drejtonte dhe menaxhonte
çështje që mund të rrezikonin paqen dhe sigurinë globale.
Prandaj pyetjet kryesore në këtë hulumtimin janë: a ishin
misionet e administrimit të përkohshëm rezultat i qeverisjes globale
apo vazhdimësi e misioneve paqësore, sikurse edhe çfarë lloj paqe e
shteti duhej të rezultonte nga ky angazhim ndërkombëtar? Ndërkaq,
hipotezat e ngritura me këtë rast janë se qeverisja globale mundësoi
bashkërendimin dhe bashkëpunimin e duhur të autoriteteve
ndërkombëtare për të zhvilluar misionet administrative dhe se
botëkuptimet e reja ndaj sovranitetit dhe ndaj paqes liberale bënë që
këto misione të jenë jo vetëm paqeruajtëse, por njëkohësisht edhe
misione shtet-ndërtuese. Këto hipoteza do të provohen duke u nisur
nga disa raste studimore, sidomos atë të Kosovës dhe Timorit Lindor
(i njohur edhe si Timor-Leste). Përmes modelit të qeverisjes globale
do të vihet në pah se pse misionet aq të ndërlikuara dhe të gjera ishin
të mundura në rastet e sipërpërmendura dhe se cilat kushte ishin që
mundësuan një ndërmarrje aq të jashtëzakonshme deri atëherë në
arenën ndërkombëtare. Pas shqyrtimit të konceptit të qeverisjes
globale dhe zhvillimeve të misioneve ndërkombëtare do të trajtohet
ndërlidhja e tyre dhe do të ofrohen të gjeturat përfundimtare.
QEVERISJA GLOBALE
Edhe pse shtetet mbeten të rëndësishme, nën ndikimin e procesit
të globalizimit ato u benë pjesë të pandashme të vendimeve dhe
angazhimeve shumëdimensionale së bashku me institucionet
ndërqeveritare, organizatat joqeveritare, korporatat shumëkombëshe
private etj. Rrjedhimisht, u kalua nga mënyra hierarkike e burokratike e
të qeverisurit në marrëdhënie më ndërvepruese, përtej kufijve
territorialë të qeverisjes në nivel global. Së këndejmi, viteve të fundit
studimi i qeverisjes globale është bërë fokusi kryesor i marrëdhënieve
ndërkombëtare, por edhe i fushave tjera studimore. Interesimi dhe
hulumtimi i qeverisjes globale del nga një prej vëzhgimeve qendrore në
marrëdhëniet ndërkombëtare, se ka një dallim thelbësor ndërmjet
politikës së brendshme dhe asaj ndërkombëtare. Në politikën e
brendshme ka një sovran që mund të vë rendin publik dhe sundimin e
ligjit brenda një shteti. Në politikën ndërkombëtare nuk ka sovran dhe
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kështu politika ndërkombëtare ka qenë e karakterizuar nga "anarkia" jo në kuptimin e kaosit, por në kuptimin e mungesës së një hierarkie
pushteti e autoriteti, pra të qeverisë botërore.1 Ky është në thelb dallimi
në mes politikës së brendshme, pra shtetit dhe asaj ndërkombëtare.
Qeverisja globale del si një lloj zgjidhje për këtë problem. Pra
derisa në nivel shteti ekziston qeveria, në nivel ndërkombëtar
formohet apo nevojitet të krijohet qeverisja globale. Me qëllim të
kuptimit më të mirë, qeverisjen globale mund ta konsiderojmë si
rregullim që ekziston i ndarë nga niveli i brendshëm shtetëror, qoftë
në nivel ndërkombëtar, mbishtetëror ose edhe transshtetëror. Ndërsa
qeverisja dallon nga qeveria edhe në mënyrë që nuk ka asnjë
vendimmarrës apo politikbërës të vetëm dhe autoritativ. Për më
shumë, qeverisja është një proces i negociuar dhe shpesh i kontestuar
që përfshin aktorë të shumtë, me interesa dhe politika të ndryshme. Në
kuptimin analitik, qeverisja globale mund të kuptohet si një proces i
cili përfshin faza të ndryshme, si: negocimin, zbatimin, monitorimin
dhe detyrimin.2 Në krahasim me marrëdhëniet ndërkombëtare apo
bashkëpunimin ndërshtetëror, fokusi i qeverisjes globale nuk bie
vetëm mbi shtetet apo interesat e tyre nacionale, por më shumë në
institucionet dhe organizatat që kanë fushëveprimtarinë përtej kufijve
kombëtarë.
Kur flasim për qeverisje globale nuk kemi të bëjmë as me
ndonjë teori as me ndonjë kategori analitike të veçantë, por më shumë
për një koncept i cili e zgjeron dhe e plotëson atë të politikës apo
marrëdhënies ndërkombëtare. Qeverisja globale është një koncept
kompleks si në shkencat politike ashtu edhe në diskursin publik, i
lidhur ngushtë me proceset e globalizimit dhe ka hyrë në përdorim që
nga mesi i viteve 1990. Koncepti i qeverisjes globale nuk është një
teori e re, po më shumë një kategori analitike që zgjeron njohuritë dhe
kuptimin e politikës ndërkombëtare. Ky koncept shtjellohet në
diskutim dhe studime mbi bazë të të dy trajtave të interpretimeve,
njëra është analitike, ndërsa forma tjetra është normative.3
Mund të identifikohen së paku katër arsye pse qeverisja globale
në vitet e fundit gjeti zbatim e interesim aq të madh si koncept i ri në

1

2

3

Shih. Hans Morgenthau: Politika ndërmjet kombeve, lufta për pushtet dhe paqe,
Tirana 2008.
Ernst Czempiel/ James Rosenau (eds.) Governance Without Government,
Cambridge: Cambridge University Press 1992.
Jim Whitman: Global Governance, Palgrave Macmillan, 2009 fq.189.
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marrëdhëniet ndërkombëtare.4 Së pari, kishte një pakënaqësi në rritje
me qasjen të përqendruar kryesisht në rolin e shtetit (state-centric) në
politikën ndërkombëtare, kështu që ndryshimet në marrëdhëniet në
mes sektorit publik dhe privat në përgjithësi dhe ndërmjet pushtetit të
shtetit dhe pushtetit të tregut ekonomik në sistemin global, në veçanti,
nuk mund të ishin të mbuluara e të trajtuara siç duhet dhe sa duhet.
Së dyti, sovraniteti shtetëror, për shkak të rritjes së ndërvarësisë
ndërmjet qeverive nuk është i lidhur më me kufijtë territorialë, por në
kuptim funksional, me funksionalitetin dhe avancimin e kapaciteteve
të shtetit në politikën ndërkombëtare. Së treti, në qendër të
hulumtimeve ishin struktura shumënivelesh të proceseve politikbërëse
dhe vendimmarrëse, si bie fjala brenda Bashkimit Evropian, të cilat
bënë që kuptimi dhe sqarimi i rolit të shteteve të shihej në kontekst të
sistemit ndërkombëtar. Dhe së fundi, rritja në numër dhe në ndikim i
organizatave joqeveritare (OJQ), kompanive, medieve etj., bënë që jo
vetëm shtetet, por tani edhe aktorët privatë që merren me çështjet e
normave, standardeve dhe rregullave për trajtimin e problemeve
globale të përfshihen çdoherë e më shumë.
Kuadri teorik i qeverisjes globale buron nga institucionalizmi
liberal, kur në fillim të viteve 1990 me nismën e ish-kancelarit
gjerman u thirr në jetë Komisioni për Qeverisja Globale nën
ombrellën e OKB-së, e cila doli në vitin 1995 me raportin “Fqinjësia
jonë globale”, ku u përpunuan vizionet për të ardhmen e politikes
botërore.5 Globalizmi e si pjesë e saj zhvillimi i hovshëm teknologjik,
e vunë konceptin e qeverisjes globale në qendër të debateve
akademike e politike. Diskutimet e shumta rreth të ardhmes së shtetit
dhe zëvendësimit të tij, si rritja e problemeve me përmasa globale e
bën atë edhe objekt të kritikave të ndryshme, e cila vinte si nga qasja
neorealiste që dominimin e shteteve si mbrojtëse të interesave
kombëtare e shihte si të vetmin aktor efektiv në një bote anarkike,
ndërsa qasja neomarksiste apo Gramshiane e kritikon për shkak të
pohimit se paraqet formën e re dhe të kamufluar të hegjemonizmit të
shteteve kapitaliste dhe interesave të tyre. Ndërkaq, sa i përket
ballafaqimit me sfidat globale ndaj luftërave dhe konflikteve, në
kontekst të qeverisjes globale, shfaqet edhe koncepti i paqes liberale.
4
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Me këtë rast, paqja liberale duhet të kuptohet si rrjedhojë e krijimit të
qeverisjes globale në fushën e sigurisë dhe paqes e cila synon
zgjidhjen e konflikteve duke krijuar parakushtet për një paqe dhe
zhvillim të qëndrueshëm.
Bota ka ndryshuar, e me të edhe realiteti në të cilën jetojmë,
prandaj qeverisja është përpjekje për të kuptuar implikimet e këtyre
ndryshimeve dhe për të gjetur përgjigja në atë se si mund të
menaxhohen këto sfera dinamike në mungese të një autoriteti të vetëm
e vendimtar. Me qeverisje synohet gjithashtu të kuptohet, por edhe të
sqarohet vendimmarrja kolektive qoftë në nivelin lokal, nacional,
regjional, ashtu edhe në atë global. Diskutimet e shumta rreth
qeverisjes dëshmojnë se modelet dhe konceptet e deriasokohshme
teorike nuk arritën dot të sqarojnë zhvillimet komplekse
ndërkombëtare si në kontekst të globalizimit, ashtu edhe të
ndryshimeve gjeopolitike. Prandaj qeverisja bëhet emërtues i
përbashkët i menaxhimit të sferave dhe çështjeve të ndryshme, duke
ofruar modele të organizimit, rrjetëzimit dhe veprimit të aktorëve me
qëllim të ofrimit të modeleve të aplikueshme për zgjidhjen e tyre.
Njëra ndër fushëveprimet më sfiduese dhe sistematike, por
njëkohësisht edhe më së paku të diskutuara nga perspektiva e
qeverisjes globale mund të konsiderohet administrimi ndërkombëtar i
vendeve të dala nga lufta, siç ishte rasti i Kosovës ose Timorit Lindor.
Që të dyja këto raste, ani pse me dallime të konsiderueshme, ishin
përpjekjet më të gjëra dhe më serioze të bashkësisë ndërkombëtare që
të ndalnin luftën e armatosur dhe të sjellin paqen si dhe të rindërtonin
vendin, duke marrë përkohësisht përsipër të gjitha funksionet e një
shteti në mungesë të ekzistencës së vet të institucioneve dhe
strukturave shtetërore.

NGA MISIONET PAQERUAJTËSE
NË ADMINISTRIM NDËRKOMBËTAR
Me themelimin e Lidhjes së Kombeve ose Popujve në vitin
1919, u krijua një organizatë ndërkombëtare e cila përmbushte kushtet
për kryerjen e misioneve paqësore të karakterit universal dhe
multilateral. Aktivitetet e Lidhjes së Kombeve në fushën e
operacioneve të paqes ishin të bazuara kryesisht në komponentin civil,
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përfshirë detyrat në fushën e administrimit të përkohshëm.6 Si
shembull me këtë rast vlen të theksohen, përpjekjet në zgjidhjen e
territoreve të kontestuara si rasti i ishujve Aland më 1920 (midis
Suedisë dhe Finlandës), pastaj në të njëjtin vit në rajonin e Saarit,
qytetin Danzig (qyteti Gdanjsk i sotëm në Poloni), në qytetin Wilna
(Lituani-Poloni), një vit më vonë në Silesien e Epërme (GjermaniPoloni), 1923 në Korfuz (Greqi-Itali) midis viteve 1933-1934 në
Leticia (Kolumbi-Peru) dhe disa raste të tjera.7
Këto operacione të paqes gjatë këtyre viteve padyshim që
erdhën si rezultat i rritjes së bashkëpunimit më të madh ndërmjet
shteteve por edhe si rezultat i mundësive më të mëdha teknologjike e
financiare. Sigurisht që roli i Lidhjes së Popujve, e cila me nenin 11
dhe 12 të Kartës së vet parashihte sigurimin e paqes dhe misionet
paqësore, pati ndikim ashtu siç pati angazhimi i presidentit të shquar
amerikan Woodrow Wilson në krijimin e misioneve të tilla paqësore.
Mirëpo ndryshimet në klimën politike në Evrope gjatë viteve 1930 si
dhe më vonë fillimi i Luftës së Dytë Botërore bënë që si Lidhja e
Popujve, ashtu edhe përpjekjet e misionet që me mjete paqësore të
zgjidhnin konfliktet të ishin të gjykuara të dështojnë. Edhe themelimi i
Organizatës se Kombeve të Bashkuara, si pasuese e Lidhjes së
Popujve, fillimisht nuk ishte e aftë që të krijonte mekanizma efektivë
për parandalimin ose zgjidhjen e konflikteve. Përkundër faktit që
Karta e OKB-së në kapitullin VI dhe VII parashihet masat në rast të
rrezikimit të paqes dhe se kishte themeluar Departamentin për
Operacione Paqeruajtëse, ajo nuk kishte forca dhe mjete të veta, por
varej nga shtetet anëtare, sidomos të pese anëtarëve të përhershëm të
Këshillit të Sigurimit për zbatimin e misioneve paqësore.
Në qershor të vitit 1948, OKB-ja nisi një mision të tillë
paqeruajtës për herë të parë. Ishte misioni UNTSO (United Nation
Truce Supervision Organization) që duhej të monitoronte
armëpushimin midis shtetit të ri të Izraelit dhe fqinjëve të tij arab në
Jerusalem. Një vit më vonë ishte një tjetër mision (UNMOGIP) i
vëzhgimit të armëpushimit në kufirin midis Indisë dhe Pakistanit i
vendosur në rajonin e Kashmirit. Ndërsa misioni i parë paqeruajtës i
OKB-së me forca të armatosura lehtë ishte tek në vitin 1956, Forca e
6
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Urgjencës së Kombeve të Bashkuara (UNEF) e vendosur për të
stabilizuar ose për të monitoruar armëpushimin në Gadishullin Sinaj
në Egjipt pas konfliktit rreth Kanalit të Suezit. Misioni paqeruajtës në
Kongo (ONUC) në vitin 1960 me rreth 20.000 trupa është një nga
operacionet më të mëdha paqeruajtëse të OKB-së. Ky mision
paqeruajtës gjithashtu paraqet fillimin e të ashtuquajturve “helmetave
blu”.8 Pastaj ishin edhe misionet paqeruajtëse në Liban në vitin 1958,
në Jemen në 1963-64, në Qipro në vitin 1964, në Republikën
Dominikane më 1965-66, në Rrafshnaltën e Golanit në Siri në vitin
1974, etj.
Misionet paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara janë të
ndryshme dhe ato vazhdimisht janë përshtatur me rrethanat e reja
gjeopolitike dhe kontestit të ndryshuar. Detyrat dhe struktura e
misioneve paqeruajtëse mund të jenë pra të ndryshme në praktikë apo
në përmbajtje dhe kjo i bën vështirë për t’i kategorizuar ato.
Megjithatë, në mënyrë që të ilustrohet zhvillimi e angazhimi i
misioneve e paqes, një tipologji e tyre është shumë e dobishme për
punimin. Në parim katër lloje ose “breza” të misioneve mund t’i
dallojmë me ketë rast:
Brezi ose gjenerata e parë e misioneve, ashtu siç u përshkrua më
sipër, janë operacione që kryesisht ishin monitoruese rreth
armëpushimit ose marrëveshjeve paqeje dhe kishin mandat mjaft të
kufizuar. Ky lloj i misioneve zakonisht përqendrohej në ndarjen e
palëve ndërluftuese, pa ndërhyrë më tutje në zgjidhjen e konfliktit, dhe
për ketë u kritikuan shpesh se nuk arrinin të krijonin klimë dhe nxitje
të paqes më të qëndrueshme.
Brezi i dytë i misioneve ndodhen kryesisht pas fundit të luftës së
ftohte, pra fundviteve 1980 dhe ishin më multidimensionale sesa ato
paraprake, siç ishin misionet në; Namibi, El Salvador, Angolë,
Mozambik, etj. Edhe pse të armatosura më mirë dhe me mandate
shumë më të qarta, operacionet e tilla paqeruajtëse nuk arritën të
sjellin ndonjë paqe e stabilitet më afatgjatë në rastet edhe ku vepruan.
Arsyet për këtë mund të jenë të shumta, por vlen të ceket sidomos
bashkëpunimi i dobët e neglizhenca e aktorëve të jashtëm,
pjesëmarrëse në këto misione.

8

Erwin A. Schmidl: Blaue Helme, Rotes Kreuz. Das österreichische UNSanitätskontigent im Kongo, 1960 bis 1963. Studien Verlag, Innsbruck- Wien
1995, fq.25ff.

Studime shoqërore 3

297

Ndërsa gjenerata e tretë e misioneve nuk kishin mandat vetëm
paqeruajtës, por edhe zbatues të paqes, duke qene më të fuqishme në
armatim, por edhe duke përfshirë personel civil për rindërtim dhe
shërbime të nevojshme për popullatën e vendit. Këto misione, të
njohura gjerësisht edhe si ‘helmetat blu’, filluan kryesisht kah mesi i
viteve 1990, si p.sh në Somali, Irak, Haiti etj.9 Sidoqoftë, suksesi edhe
i këtyre misioneve paqësore ishte tejet i brishtë, pasi që në këto vende
nuk arritën të evitojnë thellimin e konfliktit.
Brezi i katërt i misioneve, e të cilat mund t’i quajmë jo vetëm
misione të paqes, por edhe misione administruese, janë ato të cilat
kanë mandat nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së, që i fuqizon ato të
marrin përgjegjësitë për administrimin kalimtar të një vendi apo
territori në fjalë. Disa shembuj të hershëm të misioneve paqëruajtëse
me mandate administrative ishin misionet në Kamboxhia (UNTAC)
në 1992/93 pas luftës civile dhe më vonë misioni i Kombeve të
Bashkuara për administrim kalimtar për Sllavonin Lindore, Baranjën
dhe Sremin Perëndimor (UNTAES) 1996-1998 në Kroaci. Mirëpo
janë misionet e OKB-së në Kosovë dhe në Timor që i bëjnë më të
veçantë dhe më të njohur këtë lloj misioni paqësor.10
NGA ADMINISTRIMI NDËRKOMBËTAR
NË SHTETNDËRTIM
Karakteristikë e misioneve, që do t’i quajmë me këtë rast
shtetndërtuese, ishte që ato nuk kufizoheshin vetëm në aspektin e
sigurisë dhe nuk përmbanin vetëm komponentin ushtarak gjatë
veprimit, por ishin misione administruese me përbërje të gjerë civile,
që ndihmuan në procesin e ndërtimit të institucioneve, paqësimit,
demokratizimit dhe përfundimisht atë të shtetndërtimit. Më 10 qershor
1999, Këshilli i Sigurimit miratoi rezolutën mbi të cilën u krijua
mandati i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) për
të kryer detyrat e legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Disa muaj
më vonë misioni i ngjashëm u pasua edhe në Timorin Lindor
(UNTAET), i cili mori përsipër pushtetin edhe legjislativ, edhe atë
ekzekutiv. Përveç detyrave administrative, këto misione ishin të
pajisura me fuqi të plota ekzekutive, d.m.th të qeverisjes së vendit.
9
10
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Edhe pse në terminologjinë e OKB-së apo në studime relevante një
përkufizim i qartë i këtyre misioneve nuk mund të gjendet, ato mund
të klasifikohen për shkak të masave dhe mjeteve të gjera në dispozicion si misione paqendërtuese ose madje edhe si shtetndërtuese.
Fillimisht misioneve të tilla të administratës së përkohshme iu
duhen ndërhyrjet ushtarake, të cilat krijojnë kushtet dhe ambientin për
(ri-ndërtimin e strukturave e të institucioneve shtetërore. Se këto
misione ishin ndryshe nga ato parapraket flet edhe konstatimi i
Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së asaj kohe Kofi Annan i cili pohoi:
“While traditional peacekeeping had focused mainly on monitoring
ceasefires, today’s complex operations are very different.”11
Këto misione aq komplekse dhe jashtëzakonisht të kushtueshme
ishin të mundura vetëm falë disa premisave siç janë;







angazhimit të gjithmbarshëm të bashkësisë ndërkombëtare
me ndërhyrjet e jashtme ushtarake që mund të bëhet për të
parandaluar katastrofat humanitare;
transformimit të konceptit të sovranitetit nga çështje e
brendshme në përgjegjësi globale për të mbrojtur nga
krimet e luftës;
së treti, bashkëpunimin e zgjeruar me organizatat rajonale
dhe aktorët tjerë relevantë dhe
në fund zgjerimin e konceptit të paqendërtimit, e cila
ngritjen e strukturave dhe institucioneve shtetërore e bëri të
domosdoshme dhe si bazë për një paqe të qëndrueshme.

Në vijim do të shohim më gjerësisht se si ndryshuan këto kushte
dhe se në çfarë mënyre ato ndikuan në krijimin dhe zbatimin e
misioneve shtetndërtuese. Duke u nisur nga praktikat e spastrimit
etnik, gjenocidit dhe krimeve të luftës, që nga mesi i viteve 1990 u
shtrua nevoja që komuniteti ndërkombëtar t’i konsiderojë seriozisht
ndërhyrjet humanitare edhe me mjete ushtarake në mënyrë që të
ndalonte shkeljet e rënda dhe sistematike të të drejtave të njeriut si dhe
t’i parandalonte dhe krimet e rënda kundër njerëzimit. Arsyeja tjetër
që çoi në intervenimet humanitare ishte edhe kanosja e rrezikut për
përhapjen e dhunës edhe përtej kufijve, gjë që çoi edhe në ndërhyrjet
11

Kofi Annan: We the Peoples. The Role of the United Nations in the 21st
Century, United Nations, New York 2000, fq. 48.
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në Haiti, Ruanda, Bosnje e Hercegovinë, kështu që ndërhyrja e
NATO-s në Kosovë nuk ishte vetëm për çështje humanitare, por edhe
për parandalimin e një konflikti më të gjerë në rajon. Paralelisht me
këto zhvillime ndodhi transformimi i konceptit të sovranitetit, i cili
nuk përkufizohej më vetëm si autoritet e kontroll por edhe si
përgjegjësi si në funksionet e brendshme, ashtu edhe në detyrimet e
jashtme të shtetit.12
Siç është cek më parë, duhet të theksohet se operacionet e paqes
gjithnjë e më shumë përfshinin edhe aktorë të tjerë që merrnin pjesë
aktivisht, duke i ndarë detyrat dhe përgjegjësitë në bashkëpunim me
Kombet e Bashkuara. Në këtë kontekst edhe misionet paqësore
përjetuan një ristrukturim thelbësor të tyre, duke u përqendruar në
detyra edhe civile e institucionale që lidhen me krijimin e mekanizmave
politikë, juridikë e socialë që do të mund të krijonin paqe e stabilitet të
qëndrueshme përmes zhvillimit ekonomik, konsolidimit demokratik,
drejtësisë dhe barazisë së qytetarëve. Kështu, këto aspekte ndikuan
duke e plotësuar njëra-tjetrën dhe bashkërisht duke ndikuar në
konceptimin e misioneve që dallojnë dukshëm nga ato paraprake dhe
duke sjellë një trajtë të re të angazhimit ndërkombëtar i cili, siç dihet, në
rastin e Kosovës dhe të Timorit Lindor solli edhe krijimin e shteteve te
reja. Prandaj misionet paqësore u shndërruan në misione shtetndërtuese,
përveç tjerash, sepse më shumë sesa që u përqendruan në reformimin
dhe ri-organizimin e strukturave e institucioneve ekzistuese, ato më
shumë i përcaktuan dhe dizajnuan krijimin e atyre të reja. Kjo qasje
përfshinte angazhimin më gjithëpërfshirës ku paqja nuk shihej si
mungesë e dhunës, por si diçka që qonte në demokratizim dhe zhvillim
të shoqërisë, si premisë për zgjidhjen e konfliktit dhe si konsolidues të
paqes e pajtimit mes palëve në konflikt.
QEVERISJA GLOBALE
DHE SHTETNDËRTIMET NDËRKOMBËTARE
Së këndejmi mund të thuhet pa hezitim se këto parakushte ishin
në kuadër të krijimit të qeverisjes globale, e cila mundësoi
organizimin dhe zbatimin e plotë të administrimit ndërkombëtar. Një
administrim i tillë ndërkombëtar nuk do të ishte i mundur pa
12

ICISS: The Responsibility to Protect. Report of the International Commission
on Intervention and State Sovereignty, International Development Research
Centre, Ottawa 200, fq.13.
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bashkëpunimin dhe bashkërendimin e aktorëve dhe faktorëve të
ndryshëm siç janë; organizatat ndërqeveritare, organizatat rajonale dhe
ato joqeveritare të cilat i bashkuan forcat dhe kontribuuan që këto
misione të realizohen. Kështu, në rastin e administrimit ndërkombëtar
në Kosovë, por edhe në Timorin Lindor, Sudan, Burundi e Haiti nuk
ishte vetëm OKB-ja përgjegjëse e vetme, por në këtë mision
kontribuan dukshëm edhe organizatat rajonale si NATO-ja me trupat e
veta ushtarake KFOR, pastaj Bashkimi Evropian, OSBE-ja, por edhe
një numër i konsiderueshëm i organizatave ndërqeveritare e
joqeveritare ndërkombëtare.
Prandaj administrimi ndërkombëtar është pjesë përbërëse e
qeverisjes globale dhe mund të realizohet vetëm përmes saj. Aq më
tepër, si kundërpërgjigje ndaj formave të reja të kërcënimeve nga shtetet
e dështuara, luftërat asimetrike brenda shteteve dhe sfidave të zhvillimit
e sigurisë ndërkombëtare u krijuan strategji të reja komplekse veprimi.
Këto strategji ngërthyen në vete mekanizma nga aktorët shtetërorë e
joshtetërorë, organizatat ushtarake e civile, sektorin publik e atë privat,
me qëllim të angazhimit në misione paqësore.13 Në anën tjetër arritja e
paqes së qëndrueshme konsiderohej të behej vetëm brenda shteteve
funksionale me struktura demokratike. Kjo nënkuptonte që misionet e
paqes do të ishin administrata të përkohshme që do të ndihmonin në
ndërtimin e shteteve të konsoliduara. Në rastin e mision në Kosovë,
mund të pohohet se kjo ka ndodhur duke e konsoliduar sigurinë,
sundimin e ligjit, duke krijuar policinë dhe forcat mbrojtëse vendore.
Pastaj duke ndërtuar institucionet përmes zgjedhjeve demokratike dhe
duke i bartur kompetencat legjislative e ekzekutive dhe strukturat
administrative e gjyqësore, si dhe duke krijuar mekanizmat për një
ekonomi të tregut të lirë.
Meqenëse misionet e tilla përpiqen të ndikojnë në struktura të
ndryshme shoqërore dhe të veprojnë në aspekte të shumta politike e
ekonomike, aty përfshihen një gamë e gjerë dhe e shumëllojshme
aktorësh globalë, prandaj ndarja dhe caktimi i përgjegjësive ka çuar në
rritjen e bashkëpunimit ndërmjet Kombeve të Bashkuara me disa
organizata të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare, veçanërisht me
organizatat rajonale në zbatimin e detyrave të sigurisë, duke e bërë
qeverisjen globale jo vetëm model teorik, por qasje të zbatueshme
edhe në praktik.
13
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Misionet shtetndërtuese në vendet e pasluftës kështu
angazhohen në disa fusha qenësore: si në rrafshin e sigurisë, duke
filluar me çarmatimin, demobilizimin dhe reformimin e sektorit të
sigurisë, pastaj në aspektin politik me ndërtimin e institucioneve,
zhvillimin e administratës publike, organizimin e zgjedhjeve të lira, të
drejtave të njeriut, lirinë e shtypit etj, sikurse edhe angazhimi në
sferën socioekonomike në rindërtim, kthim të refugjatëve, shëndetësi,
shkollim dhe krijim të kushteve për zhvillim të gjithëmbarshëm.14
Sidoqoftë, bashkësia ndërkombëtare nuk pati angazhim me përmasa,
mjete dhe qëllime të njëjta në të gjitha misionet e këtilla. Së këndejmi,
me qëllim të dallimit ato do t’i kategorizojmë si: operacione në vende
krizash apo/dhe konflikti me qëllim të ndihmës humanitare apo
parandalimit të dhunës. Këto misione marrin forma të ndryshme të
ndërhyrjes, duke filluar me organizim dhe monitorim të zgjedhjeve,
reformimit të gjyqësisë e deri te përkrahja ekonomike.
Pastaj shtetndërtimi ndërkombëtar mund të ndodhë edhe në raste
kur shtetet janë të brishta ose të dështuara, dhe ndërhyhet ushtarakisht
për të ndryshuar regjimet ose për të evituar konflikte me përmasa më të
mëdha. Këto misione janë më të vështirat dhe në rastet si në Irak e
Afganistan pothuajse edhe të dështuara. Kurse misionet shtetndërtuese
me karakter multilateral dhe shumëdimensional, që mund të
konsiderohen më kuptimplote sa i përket shtetndërtimit dhe të paqes
liberale janë ato si shembujt në Haiti, Bosnje e Hercegovine, Sierra
Leone, Kosovë dhe Timorin Lindor. Me këtë rast fushëveprimi është i
gjerë, ndërsa përgjegjësitë dhe mjetet e aplikuara mund të jenë shumë të
ndryshme. Gjithashtu, rrethanat brenda këtyre rasteve dallojnë, sidomos
rasti i Kosovës dhe i Timorit Lindor janë shembullor, sepse nuk bëhet
fjalë më vetëm për rindërtim, por pikërisht për ndërtim të shtetit i cili
nuk ka ekzistuar asnjëherë më parë. Që në të dyja rastet mund të thuhet
se si paqja e stabiliteti, ashtu edhe demokracia e shtetësia janë në proces
të mbarë të konsolidimit. Pavarësisht lëshimeve eventuale e kritikave të
arsyeshme ndaj misioneve, të arriturat e lartcekura nuk do të ishin të
mundura pa modelin e qeverisjes globale që çoi në administrim
ndërkombëtar dhe përfundimisht në shtetndërtim të këtyre rasteve.

14

Ulrich Schneckener: Frieden Machen. Peacebuilding und Peacebuilder, in: Die
Friedens-Warte, No. 80: 2005, fq. 21-22.
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PËRFUNDIM
Ashtu siç u shtjellua më lart, edhe pse misionet e paqes të OKBsë fillimisht ishin vetëm një nga instrumentet për ruajtjen e paqes,
misionet e mëvonshme, siç ishin ato në Kosovë apo Timor Lindor,
kanë evoluar në një qasje më gjithëpërfshirëse, duke ngërthyer në vete
si parandalimin e luftës, ashtu edhe luftimin e shkaqeve të saj përmes
administrimit të përkohshëm dhe (ri)ndërtimit të strukturave
demokratike në shoqëritë e pasluftës. Kalimi nga misionet e
‘gjeneratave’ të mëhershme ku ruajtja e paqes, respektivisht të
armëpushimit dhe ndarjes së palëve në konflikt ishte mandati dhe
përgjegjësia kryesore, administrimi ndërkombëtar mund të
përkufizohen edhe si mision shtetndërtues, pasi që synimi nuk ishte
vetëm transformimi nga lufta në gjendje paqeje, por, me ndërtimin e
institucioneve funksionale dhe me konsolidimin e strukturave
demokratike viheshin themelet e krijimit të shtetit, i cili kësisoj do të
siguronte paqe të qëndrueshme.
Sidoqoftë, vetëm me ndryshimet e përgjithshme në planin
ndërkombëtar dhe me zhvillimin e një modeli, siç është ai i qeverisjes
globale, këto misione u mundësuan, duke përfshirë spektër të gjerë
aktorësh ndërkombëtarë të të gjitha niveleve e formateve, që
mundësuan rrjetëzimin e tyre, menaxhimin e situatave dhe veprimin e
koordinuar. Dhe në rastin e Kosovës, përkundër kritikave të shumta e
të bazuara për UNMIK-un, një mision me kaq shumë aktorë të kyçur,
me dallime të ndryshme mes tyre dhe me mandat aq të gjerë, ka qenë i
mundur vetëm përderisa parimet dhe elementet e qeverisjes globale të
kenë përcaktuar dhe udhëhequr atë. Ndoshta kjo është edhe arsyeja se
pse misionet e tilla janë aq të rralla, sepse qëllimet politike e
gjeostrategjike të fuqive të mëdha e kanë vështirë që të lejojnë që
qeverisja globale të zbatohet edhe në këtë segment të sigurisë globale.
Diçka që si rasti i Sirisë na ilustron tani, është më se e nevojshme.
Prandaj gjetja përfundimtare e punimit është se qeverisja globale
krijoi parakushtet e administrimit ndërkombëtar dhe se është në përputhje
me konceptin liberal të paqes, i cili rezulton në krijimin e shteteve
funksionale e demokratike. Për më tepër, këto misione shumëdimensionale
me strategji komplekse ishin të mundura vetëm falë qeverisjes globale dhe
konceptit të ndërtimit e forcimit të shteteve paskonflikteve. Këto
rrjedhimisht supozohej të ishin baza e paqes së qëndrueshme dhe zhvillimit
e demokratik, prandaj administrimi i përkohshëm ishte i pandashëm nga
misioni shtetndërtues, siç ndodhi në Kosovë dhe në Timorin Lindor.
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Ali CAKA, Prishtinë
Nebi CAKA, Prishtinë

PREJARDHJA DHE SHPËRNDARJA RAJONALE E
MBIEMRAVE TË SHQIPTARËVE TË KOSOVËS

KDU 811.18’373.23
Abstrakt
Në dallim nga popujt e tjerë të Evropës, mbiemrat te shqiptarët janë
relativisht të vonë. Gjatë Mbretërisë Jugosllave shumica e shqiptarëve të Kosovës
kanë qenë të detyruar nga pushteti që mbiemrit të tyre t’u shtojnë edhe mbaresën
sllave –iq ose –viq. Pas Luftës së Dytë Botërore shqiptarëve të Kosovës u është
lejuar t’i ndryshojnë mbiemrat e tyre, gjë që shumica edhe e kanë bërë. Pjesa më e
madhe e familjeve të shqiptarëve në Kosovë i kanë mbiemrat e sotëm që nga kjo
kohë. Ndryshimi i mbiemrit është i lejuar me ligj edhe tash dhe kemi raste të
ndryshimit të mbiemrit edhe pas luftës së fundit në Kosovë, d.m.th. pas vitit 1999.
Në këtë punim janë marrë për shqyrtim mbiemrat nga regjistra të ndryshëm të
popullsisë, me rreth 1.500.000 individë të ndryshëm. Është bërë klasifikimi i
mbiemrave dhe është paraqitur edhe lista e 100 mbiemrave më të përdorur në
Kosovë, listë kjo e cila është krahasuar me 100 mbiemrat më të përdorur në
Shqipëri. Disa nga mbiemrat më karakteristikë janë ilustruar me historinë e
prejardhjes së këtyre mbiemrave nga vetë bartësit e tyre. Janë anketuar, me anë të
postës elektronike, një numër i konsideruar i personave, të dy gjinive, nga mosha 24
vjeç deri më 70 vjeç, dhe nga ta është kërkuar ta japin versionin e tyre të prejardhjes
së mbiemrit ose emrit familjar të tyre dhe mundësisht të shënojnë trungun familjar.
Kuptohet se jo të gjithë i janë përgjigjur kësaj ‘ftese’. Një numër i përgjigjeve jepet
në këtë punim, e përgjigjet e tjera do të përdoren në një punim më gjithëpërfshirës,
të tipit monografik, lidhur me këtë temë. Përgjigjet në shumicën e rasteve janë
‘versioni zyrtar’ i familjes meqë të anketuarit janë këshilluar edhe me anëtarët e tjerë
të familjes, rëndom i ati dhe gjyshi, por dhe ndonjë axhë më i moçëm. Shumica e të
anketuarve e kanë dhënë edhe trungun familjar që në disa raste shkon deri në 15
breza, që përfshin një hark kohor prej 500 vjetëve. Disa e kanë dhënë edhe
përkatësinë fisnore.
Në fund është dhënë edhe shpërndarja rajonale e 100 mbiemrave më të
shpeshtë të shqiptarëve të Kosovës.
Fjalët çelës: mbiemrat e shqiptarëve, klasifikimi i mbiemrave, prejardhja e
emrave familjarë, 100 mbiemrat më të përdorur shqiptarë
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HYRJE
Në dallim nga popujt e tjerë të Evropës, mbiemrat te shqiptarët
janë relativisht të vonë. Në Angli, për shembull, mbiemrat janë
miratuar në masë të madhe ndërmjet shekujve 11 dhe 16. Gjatë
Perandorisë Osmane, shumica e popullsisë jo vetëm në vilajetet
shqiptare, por edhe në tërë perandorinë nuk kanë pasur mbiemra. Ata
u vendosën në masë të gjerë vetëm pas shpalljes së pavarësisë së
Shqipërisë më 1912, kur dhe filluan të kryhen regjistrimet e para të
popullsisë në shtetin posa të formuar. Në popullatën shqiptare të
Kosovës, të pushtuar nga Serbia, me qëllim të asimilimit dhe të
dëbimit të saj nga trojet e veta, u ushtrua terror shtetëror, ndër të tjera
duke u shtuar mbiemrave të shqiptarëve mbaresat sllave –iq ose –viq.
Kështu Cufa (nga: Isuf) u bë Cufiq, e Hasani u bë Hasanoviq. Pas
Luftës së Dytë Botërore, shqiptarëve të Kosovës u lejua t’i ndryshojnë
mbiemrat e tyre, gjë që shumica edhe e bënë dhe pjesa më e madhe e
familjeve të shqiptarëve në Kosovë i kanë mbiemrat e sotëm nga kjo
kohë, rëndom duke ua hequr prapashtesën sllave -iq/-viq. Por kemi
raste kur kryefamiljari ka marrë mbiemër a emër familjar krejtësisht të
ri. Kështu kryefamiljari Bajram Beqiri nga Vuçitërna me vetëdëshirë e
ka ndryshuar mbiemrin Beqiri në Shotani më 31 VIII 1947 në
Drejtoratin e punve të Mbrendshme pranë Këshillit Ekzekutiv
Krahinuer të Këshillit populluer Krahinuer të KAKM (nga vendimi nr.
79/B lëshuar të lartpërmendurit). Këtë mbiemër, sipas familjarëve, si
duket e ka përzgjedhur se kanë pasur shumë shota.
Arsyetimi: “Simbas Nenit 1 të Urdhnit të Këshillit Ekzekutiv
Krahinuer të K.A.K.M. shpallë në Fletoren Zyrtare” të K.A.K.M. me
25 Shtatuer 1946, të gjithë banorët e kombësis Shqiptare në territorin e
krahinës autonome të Kosovë Metohis duhet t’a caktojnë
përgjithmonë dhe ta përdorin vazhdimisht vetëm një emën familjar.
Ky emën nuk mund të ndryshohet pa vendimin paraprak të pushtetit
kompetent.”
Njëjtë, ka vepruar edhe familja e Jamin Spahiut dhe e kushëririt
të tij Beqirit nga Prizreni, të cilët po në atë kohë e kanë marrë
mbiemrin e ri Shalqini, sipas fshatit Shalqin në Hasin e Shqipërisë, me
të cilin kanë pasur marrëdhënie të mira (sipas tregimit të Ermir
Shalqinit, të birit të Ismail Ragip Jamin Spahiut/Shalqinit).
Po ashtu edhe familja e Daut Malokut, nga Prishtina, me
prejardhje nga Mareci i Prishtinës, e ardhur këtu nga Ramabaja,
mbiemrin Maloku e kanë nga kjo kohë, pikërisht nga viti 1948, kur e
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kanë ndryshuar mbiemrin Jashari në Maloku (Daut Maloku, 70 vjeç
nga Prishtina).
Edhe familja me ish-mbiemrin Avdiu nga fshati Greiçec i
Suharekës (Therandës), lagjja Bungu, mbiemrin Bungu që e kanë tash
e kanë nga kjo kohë, sipas gojëdhënës, sipas qëndrueshmërisë ‘si
bungu’ ndaj torturave të pushtetit të atëhershëm të një të pari të tyre,
ose sipas një lisi (bungu) shumëvjeçar dhe shumë të lartë dhe të trashë
në lagjen e tyre (Fadil Bungu, 43 vjeç).
Kemi ndërrime të mbiemrave edhe më vonë, p.sh. Dobra bëhet
Gashi. Ndërrim mbiemri kemi edhe pas luftës së fundit në Kosovë,
p.sh. Shehaj bëhet Shehu.
Variantet e disa mbiemrave tregojnë të dhëna shtesë. Kështu,
p.sh. në Kosovë mbiemrin Komani (336) e bartin kryesisht pjesëtarët e
komunitetit katolik, ndërsa mbiemrin Komoni (178) – pjesëtarët e
komunitetit mysliman; Habibaj-t (36) janë vendas, ndërsa Habipaj-t
(5) janë të ardhur nga Shqipëria. Edhe numri i vogël i bartësve të disa
mbiemrave tregon se ato familje kanë ardhur jo shumë moti në
Kosovë, si: Gjevori (6) – nga Elbasani, ose Ushaku (5) – nga Ulqini.
1.
PREJARDHJA E MBIEMRAVE
Sipas origjinës a motivimit të krijimit të tyre, mbiemrat e
njerëzve rëndom klasifikohen në katër/pesë kategori të mëdha:
1. Mbiemrat patronimikë (patronimet) – Mbiemrat që tregojnë
vijimësinë, birërinë a prejardhjen e drejtpërdrejtë të bartësve të
tyre nga personi emrin (e plotë ose të shkurtuar) e të cilit e
mbajnë si mbiemër, rëndom ky i ati, gjyshi a stërgjyshi i tyre,
si: Ademi – Dema/Demi, Bajrami – Bajra, Hasani – Cana,
Hyseni – Ceni, Ibrahimi – Ibra/Braha, Januzi – Nuza, Islami –
Lama, Jakupi – Kupa/Jupa, Jusufi – Cufa, Maksuti – Maka,
Mehmeti/Muhameti – Meta, Neziri – Neza, Ramadani –
Rama/Dana, Rexhepi – Rexha/Rexhaj, Sejdiu – Sejda,
Sylejmani – Syla, Shaqiri – Shaqa, Zeneli – Nela, Zeqiri –
Zeqa etj.
2. Mbiemrat topografikë – Mbiemrat që tregojnë vendbanimin,
fshatin, qytetin a krahinën (fisin, bajrakun) prej nga mendohet
se e kanë prejardhjen të parët e bartësve të mbiemrit, si: Dibra,
Peja, Shkodra; Drenica, Llapi, Mati, Toplica; Gruda, Hoti,
Berisha, Krasniqi etj., po dhe Dibrani, Shkodrani, Ulqinaku
etj., ose ndonjë koncept gjeografik, si: Fusha, Kodra, Pylla etj.
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3. Mbiemrat sipas profesionit ose gradës – Mbiemrat që
tregojnë zanate dhe profesione ose tituj fetarë e zyrtarë a grada
ushtarake, si: Berberi, Kasapi, Kovaçi, Nallbani, Terziu; Agai,
Kadiu; Myftiu, Spahiu; Hoxha, Myderrizi, Shehu; Bylykbashi,
Bimbashi, Delibashzade etj.
4. Mbiemrat sipas gallapit a nofkës – Mbiemrat që janë
formuar në formën e nofkës a të llagapit të ndonjë paraardhësi
të bartësit të mbiemrit, si: Çollaku, Gunga, Qorri, Shurdha,
Topalli etj.
5. Mbiemrat matronimikë (matronimet) – Mbiemrat që
tregojnë vijimësinë, birërinë a prejardhjen e drejtpërdrejtë të
bartësve të tyre nga një grua, emrin (e plotë ose të shkurtuar) e
të cilit e mbajnë si mbiemër, rëndom kjo nëna, gjyshja a
stërgjyshja e tyre si: Hasimja, Havolli, Maraj etj.
Kuptohet se mjaft mbiemra mbeten pa u kategorizuar në njërën
prej këtyre 5 kategorive për shkak se shpesh është e vështirë të gjendet
etimologjia e mbiemrit ose motivimi i tij.
Disa mbiemrave nuk mund t’u caktohet prejardhja vetëm në
bazë të paraqitjes fonetike, pa ndihmën e bartësve më të vjetër të atij
mbiemri, si p.sh. Dinaj sipas katragjyshit (brezi i pestë) Dina < Sadik
(sipas Flamur Dinaj, v. l. 1969, nga Raushiqi i Pejës)
Siç shihet kategoritë e mësipërme kanë nënndarjet e tyre, të cilat
do t’i përdorim më poshtë për të paraqitur më mirë motivimin e
formimit të mbiemrave të shqiptarëve të Kosovës.
2.

KATEGORITË E MBIEMRAVE

2.1 Mbiemrat patronimikë
Mbiemrat që tregojnë vijimësinë a birërinë, përkatësisht
prejardhjen e drejtpërdrejtë të bartësve të tyre nga një i parë i tyre,
janë më të shumtit në Kosovë.
 Sipas emrit të një të pari të bartësve të mbiemrit, kemi
mbiemra si:
Abazi, Ademaj, Ademi, Ahmeti, Ajeti, Aliu, Arifi, Asllani,
Avdiu, Avdyli, Azemi, Bajrami, Balaj, Behrami, Beqiri, Bislimi,
Brahimi, Demiri, Emini, Fazliu, Hajdari, Hajdini, Halili,
Halimi, Haliti, Hasani, Haziri, Hyseni, Ibrahimi, Idrizi, Imeri,
Islami, Ismajli, Isufi, Jakupi, Jashari, Jusufi, Kadriu, Latifi,
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Maliqi, Mehmeti, Miftari, Murati, Musa, Musliu, Mustafa,
Neziri, Osmani, Qerimi, Rama, Ramadani, Rexha, Rexhaj,
Rexhepi, Rrahmani, Sadiku, Sahiti, Salihu, Sejdiu, Selimi,
Selmani, Shabani, Shaqiri, Sinani, Syla, Sylejmani, Tahiri,
Uka, Ukaj, Veseli, Zeka, Zeneli, Zeqiri etj.
Mbiemrat sipas emrit të babait tash janë tepër të rrallë, si p.sh.
vëllazërit Murtezai nga Gjakova: Masar Murtezai (1922) dhe Ekrem
Murtezai (1931).
 Kryesisht në një pjesë të Dukagjinit, por dhe në tërë Kosovën,
një pjesë e madhe e mbiemrave që tregojnë vijimësinë a
birërinë, mbarojnë me –aj. Në korpusin tonë na dalin rreth
1100 mbiemra me –aj. T’i përmendim vetëm ata me mbi 500
paraqitje):
Ademaj, Ahmetaj, Aliaj, Alijaj, Arifaj, Avdijaj, Bajramaj,
Balaj, Begaj, Bekaj, Beqaj, Beqiraj, Bibaj, Binakaj, Blakaj,
Brahaj, Brahimaj, Cakaj, Canaj, Çoçaj, Dakaj, Dautaj, Dedaj,
Demaj, Dervishaj, Dodaj, Dreshaj, Duraj, Elezaj, Fetahaj,
Fetaj, Gecaj, Gegaj, Gjocaj, Gjokaj, Gutaj, Hadergjonaj,
Hajdaraj, Hakaj, Halilaj, Halitaj, Hamzaj, Haradinaj,
Hasanaj, Haxhaj, Haxhijaj, Haziraj, Himaj, Hodaj, Hoxhaj,
Hulaj, Hysenaj, Idrizaj, Imeraj, Islamaj, Jahaj, Januzaj,
Kadriaj, Kadrijaj, Kicaj, Kukaj, Kurtaj, Latifaj, Lekaj, Likaj,
Lokaj, Loshaj, Lushaj, Mahmutaj, Maksutaj, Markaj, Mataj,
Mavraj, Mazrekaj, Mehmetaj, Memaj, Metaj, Muçaj, Mujaj,
Mulaj, Muqaj, Musaj, Mustafaj, Neziraj, Nrecaj, Osaj,
Osmanaj, Pepaj, Popaj, Pulaj, Qenaj, Qorraj, Racaj, Ramaj,
Ramosaj, Rexhaj, Rexhepaj, Sadikaj, Sahitaj, Salihaj, Selimaj,
Selmanaj, Sopaj, Sylaj, Shabanaj, Tafilaj, Tahiraj, Temaj,
Tolaj, Ukaj, Veselaj, Zekaj, Zenelaj, Zeqiraj, Zogaj.
Është interesant si shpjegohet prejardhja e mbiemri Hulaj (616) nga
vetë bartësit e këtij mbiemri. Sipas Astri Hulajt (nga fshati Hulaj i Deçanit),
në vendin ku ndodhet ky fshat ka pasur lisa të gjatë dhe kërpnaja
(kulpra) që janë përdorur për hulaja (luhaja, kolovajza) nga të rinjtë e
fshatit Pobërgjë (Vokshi i Ri). Pasi kanë filluar të ndërtohen shtëpi në
atë pjesë, ato kanë filluar t’i identifikonin duke thënë ‘po shkojmë te
hulajat’ dhe në këtë mënyrë thonë se i ka mbetur emri këtij fshatit, po
dhe mbiemri Hulaj (Këtë version na tregoi edhe Haki Hulaj, po nga ky
fshat.)
 Një tip i veçantë i mbiemrave të vijimësisë janë mbiemrat që
tregojnë përkatësinë, e që dalin me mbaresën –olli (nga turq.
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oğlu. ‘i biri’). Më poshtë po japim vetëm ata me mbi 100
paraqitje, nga rreth 500 sa dalin në korpusin tonë:
Bakolli, Basholli, Begisholli, Begolli, Bekolli, Boqolli, Bucolli,
Cakolli, Canolli, Demolli, Dervisholli, Devolli, Dukolli,
Gjikolli, Gjinolli, Hakolli, Hasolli, Havolli, Hazrolli, Hodolli,
Humolli, Hykolli, Jupolli, Kadolli, Kadrolli, Kafexholli,
Kamerolli, Kasapolli, Kasolli, Kerolli, Kodrolli, Kololli,
Kurtolli, Lutolli, Maholli, Makolli, Mangjolli, Meholli,
Mejzinolli, Mekolli, Metolli, Muçolli, Mulolli, Muqolli,
Musolli, Pacolli, Perolli, Pintolli, Plakolli, Pushkolli, Qorrolli,
Ramusholli, Rizvanolli, Rrustolli, Rukolli, Sedolli, Sertolli,
Smakolli, Shamolli, Shatrolli, Sheholli, Shosholli, Shukolli,
Shumolli, Softolli, Tafolli, Tasholli, Tërmkolli, Vrajolli,
Zekolli, Zhugolli.
Sipas një tregimi, që asht bartur gojë në gojë nëpër breza, Lagjet
e Marecit (Marevcit), fshat afër Prishtinës, i cili karakterizohet me
mbiemra me –olli, rrjedhin nga djemtë e të parit të tyre (Ahmat-it):
Maka, Paca, Caka dhe Cana, prej të cilëve kanë mbetur mbiemrat
Makolli, Pacolli, Cakoll dhe Canolli (Vesel Makolli, 2016)
 Në anën e Deçanit, janë karakteristikë mbiemrat e përbërë prej
dy (madje dhe prej tre) emrave personash a individësh. Në
korpusin tonë të tillë dalin mbi 200:
Ahmagjekaj, Ahmaxhekaj; Ahmetgjekaj, Ahmetxhekaj;
Alibajra, Alibajramaj; Alibalaj, Alibali; Alibegu; Alidema,
Alidemaj, Alidemi; Alidini; Aligjiku; Alihafëzi; Alihajdaraj,
Alihajdari; Alihusaj; Aligega; Alijupi; Alimani; Alimehaj;
Alimetaj; Alimusa, Alimusaj; Alirifa, Alirifini; Aliriza;
Alisallahu; Alishani; Alitjaha; Alizoti; Asanalijaj; Avdimetaj;
Axhanela (nga: axha + Zenel/Nela); Axhidema; Axhimusa;
Axhirexha; Baldeda, Baldedaj; Balibasha; Balidemaj;
Dançeli; Danhoxha; Dansefa; Demaliaj, Demalija, Demalijaj;
Demëahmeti; Demëbogaj; Demelezi; Demhasaj; Demjaha;
Demukaj; Dinarama; Gjevelekaj; Gjikoka, Gjikokaj; Gjokolaj;
Gjoleka; Gjolleshaj, Gjonlleshaj; Gjonbalaj; Gjovelekaj;
Gjurgjeala, Gjurgjeali, Gjurgjiali; Hadergjonaj, Hadërgjonaj;
Hasametaj, Hasanmetaj; Himaduna; Himbeqa; Himdula;
Himtahiri; Hykosmanaj, Hykosmani, Hykosmoni; Hyselekaj,
Hysenlekaj; Hysvukaj, Iberdemaj, Ibërdemaj; Iberhysaj,
Ibërhysaj, Jahdauti, Jahëdauti; Jahkurti; Jahmurataj;
Kolgecaj, Kolgeci; Kolgjeraj; Kolgjini; Kukalaj; Kuklecaj,
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Kukleci; Kurhasani; Kurhaski, Kurhasku; Kurmehaj;
Kurmetaj; Kurpalaj, Kurpali; Kursani, Kursoni; Kurtaliu;
Kurtbogaj; Kurtpalaj; Kurtsmajli; Kurtulaj, Lamaxhema;
Limanmera;
Lulgjuraj;
Mahmudehaj;
Mahmudemaj;
Malazogu; Malneziri; Mangjollaj, Mangjolli, Manxhuka,
Mangjuka, Mangjuki, Manxhuki, Mangjuku; Manrecaj;
Maralusha, Maralushaj; Margataj; Margegaj; Margilaj;
Marklushaj; Markprekaj, Marprenkaj; Marleka, Marleku;
Mehuka, Mehukaj, Memetukaj; Metahysaj; Metarapi;
Metbala; Metdervishi; Metkamberi; Metrama; Metujkaj;
Muçkurtaj; Muhadri; Mulamisini; Mularama; Mulhaxha;
Musëshabanaj, Musshabanaj; Mushkolaj, Nikollbibaj;
Nikollprekaj, Nikollprenkaj; Nikprelaj; Nikulaj; Osdautaj;
Perçuku, Perquku, Përquku; Perdeda, Perdedaj, Përdedaj;
Pergega, Përgega, Pergegaj, Përgegaj; Pergjegjaj,
Përgjegjaj; Pergjoka, Përgjoka; Pergjoni, Përgjoni; Perjuci;
Perkola, Përkola, Perkolaj, Përkolaj; Perlaska, Përlaska,
Perlaskaj, Përlaskaj; Perlleshi, Përlleshi; Perndrekaj;
Pernoka, Përnoka, Pernokaj, Përnokaj; Pernocaj; Perpalaj;
Pervorfi; Perzefaj, Përzefaj; Prelvukaj; Prendrecaj;
Prendrekaj; Prengjoka; Prenklushaj; Prenkoçaj; Prenkolja;
Prenkolnikaj (= Prenë + Kolë + Nikë); Prenkpalaj,
Prenkëpalaj; Prenlushaj; Prenpalaj; Prenrecaj; Prenrekaj;
Ramosaj; Rexhahmetaj; Rexhbeqaj, Rexhëbeqaj, Rexhbeçaj,
Rexhëbeçaj; Rexhbogaj, Rexhëbogaj; Salauka, Saliuka,
Saliuku; Shabanhaxhaj; Tafarshiku; Tahirsylaj; Tahirukaj,
Tishukaj, Tishuki; Tunprekaj, Tunprenkaj, Ukëperaj,
Ukësmajli, Uksmali, Uksmaili, Uksmajli, Ukzmaili, Ukzmajli,
Ukzmali;(= Ukë + Ismajl); Ukëzeka; Ukgjini; Ukhagjaj,
Ukhaxhaj, Ukëhagjaj, Ukëhaxhaj; Ukëhajdaraj; Ukimeraj,
Ukimeri; Ukmata; Ukperaj; Ukzeka; Xhevelekaj, Xhevukaj;
Xhikokaj; Xhikolaj; Ymerhalili.
Shembull i trungut të një familjeje të kësaj ane: Familja
Hasanmetaj (fisi Krasniqe, katundi: Strellc, Deçan): Redon (1995) <
Miftar (1956) < Shaban (1914-1996) < Azem (1885-1952) < Sylë <
Nezir < Haredin < Hasan < Metë < Lekë.
Mbiemrat e këtij tipi janë karakteristikë edhe për banorët e
ardhur në Kosovë nga Plava e Gusia. Sipas Musë Prelvukajt, i fisit
Kelmend, nga Martinaj i Plavës, në Martinaj janë mbiemrat:
Prelvukaj, Hasangjekaj, Balidemaj dhe Lecaj. Prelvukajt,
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Hasangjekajt dhe Lecajt janë nga Vukli kurse Balidemajt janë nga
Selca Kelmend. Ja trungu i familjes së tij: Gjini – Genci – Musa –
Zeneli – Mehmeti – Brahimi – Kasemi – Çuka – Jaha – Uka – Hasani
– Prela – Vuka – Martini – Nika.
Si mbiemra të vijimësisë mund të merren edhe mbiemrat e
mëposhtëm:
 Mbiemrat me –aga (titull ushtarak dhe çifligari):
Abazaga, Abdulaga, Abdylaga, Agagjyshi, Aga, Agai, Agaj,
Agallari, Ajdaraga, Aliaga, Avdilaga, Avdulaga, Avdullaga,
Avdylaga, Bajramaga, Bejazaga, Damonaga, Dautaga,
Dervishaga, Hajdaraga, Hajrullaaga, Hajrullaga, Hamitaga,
Ibishaga,
Ibrahimaga,
Jahjaga,
Jahjagaj,
Jajaga,
Karamanaga, Malushaga, Margagaj, Saliagaj, Tahiraga,
Tairaga, Ymeraga.
 Mbiemrat me beg a begolli (titull çifligari):
Alibegu, Allajbegu, Begolli, Begi, Begleri, Begu, Begzadi,
Begzati, Kajabegolli, Karabegu, Kasëmbegu, Lamabegu,
Musbegu, Muzbegu, Nimanbegu, Salabegolli, Sallabegolli,
Tahirbegolli, Velibegu, Zijabegu.
Në Kosovë familja më e njohur me origjinë bejlere janë
Mahmudbegollët e Pejës, të cilët më 1941 e hoqën emrin e të
konvertuarit të parë; Mahmud, që i dallonte nga familjet e tjera
bejlerësh pejane (si Kajabegolli, Sallabegolli e Tahirbegolli) dhe mori
mbiemrin Begolli. Sipas Mithat Q. Begollit, “ky ndryshim është bërë
me qëllim që të theksohet origjina e mirëfilltë e kësaj familjeje, e cila
në kohën e sundimit të Perandorisë Osmane quhej Mahmud Bejzade
[zade, në persisht ‘bir fisniku’], ... që më vonë zëvendësohet me
Mahmutbejolli, e më vonë me Mahmudbegolli” (Begolli, 2015).
Është interesant të përmendim se kemi hasur familje me
mbiemër Begolli që nuk lidhet me ndonjë ‘beg’, por me emrin e një të
pari të tyre. Një familje e tillë është familja e Abdullah Begollit, nga
fshati Kaqanoll i Shalës së Bajgores të Mitrovicës, e cila mbiemrin
Begolli e kanë nga një i paraardhës i tyre me emrin Beg (si duket i
pari i konvertuar në fenë islame), i biri i Maletës (katolik). Kushërinjtë
e Abdullahut nga Vllahia e Shalës së Bajgores e mbajnë mbiemrin
Begu (Abdullah Begolli).
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Mbiemrat me Haxhi- (titull fetar):
Haxhibeqiri,
Haxhidema,
Haxhihamza,
Haxhiimeri,
Haxhiislami,
Haxhijaha,
Haxhijahja,
Haxhijusufi,
Haxhikadrija, Haxhimusaj, Haxhimusliqi, Haxhimustafa,
Haxhisalihu, Haxhia, Haxhiaj, Haxhiajdini, Haxhialiu,
Haxhiasani,
Haxhiasdini,
Haxhiavdija,
Haxhiavdyli,
Haxhiavojli, Haxhibajrami, Haxhibeçiri, Haxhibeqiri,
Haxhibeti,
Haxhibrahimi,
Haxhidauti,
Haxhidema,
Haxhimustafa, Haxhifazliu, Haxhifejzullahu, Haxhigjemajli,
Haxhihajdini, Haxhihamza, Haxhihasani, Haxhiimeri,
Haxhiislami, Haxhija, Haxhijaha, Haxhijahja, Haxhijaj,
Haxhijakupi, Haxhijanuzi, Haxhijeviq, Haxhijolli, Haxhijonuzi,
Haxhijsmajli,
Haxhiju,
Haxhikadria,
Haxhikadrija,
Haxhikadriu,
Haxhikurteshi,
Haxhilari,
Haxhilatifi,
Haxhimagjuni, Haxhimaxhuni, Haxhimehmedi, Haxhimehmeti,
Haxhimeri,
Haxhimiftari,
Haxhimurati,
Haxhimusa,
Haxhimusliqi, Haxhimustafa, Haxhimustapa, Haxhimyftari,
Haxhinikaj, Haxhiolli, Haxhisefa, Haxhisefaj, Haxhiselimaj,
Haxhishabani, Haxhismajli, Haxhitasimi, Haxhiu, Haxhiveseli,
Haxhixhemaili, Haxhixhemajli, Haxhiymeri.
 Mbiemrat me Mulla- (titull fetar):
Mullaabazi, Mullaademi, Mullaaliu, Mullaavda, Mullabazi,
Mullafazliu,
Mullafeta,
Mullafetahu,
Mullahasani,
Mullahaxhia, Mullaibrahimi, Mullajupi, Mullakadria,
Mullakadrija, Mullalija, Mullaliu, Mullamisini, Mullarama,
Mullatahiri, Mullavda, Mullaxhela/Mullagjela, Mullazenuni.
 Në këtë kategori hyjnë edhe këta mbiemra të vjetër:
Bardhi (531)/Bardheci (176) /Bardhaj (124)/Bardhecaj
(44)/Bardhoku (24)/ Bardhoshi (25), Deda/Dedaj (579/625),
Gjergjaj (336), Gjergji (253), Gjinaj (135), Gjini (502),
Gjinolli (75), Leka (643), Lekaj (1057), Lekiqi (171), Leku
(287), Lika (883), Likaj (582), Lleshaj (313), Lleshi (488),
Lluka (164), Llukaj (35), Markaj (619), Marki (125), Marku
(650), Mataj (481), Mazreku (2505), Ndrecaj (320), Nikaj
(214), Pjetraj (134), Pjetri (204), Prekaj (229), Prenaj (393),
Uka/Ukaj (3492/1971).
Shembull i trungut familjar të një familjeje Deda nga Prishtina,
me origjinë nga Gjakova: Shpati – Fatoni – Xheladini – Shukriu –
Murati – Tahiri – Marku – Deda. (Shpat Deda, 31 vjeç nga Prishtina).
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Sipas Ismet Bardhoshit, i fisit Gash, nga Gjakova, mbiemrin
Bardhoshi e kanë sipas katragjyshit të tyre Bardhosh Hysenit, nga
fshati Begaj i Malësisë së Gjakovës, i cili humbi jetën në përballje me
malazezët diku kah mesi i shekullit XIX. Ja dhe trungu i kësaj
familjeje: Ismet – Haxhi – Avdyl – Sali – Bardhosh – Hysen – Islam
– Deshë – Tafë – Memi – Bardh. Po sipas Ismetit, prej këtij Memi
Bardhit kanë qenë 300 shtëpi Gash në Malësi, rreth një shekulli më
herët. Disa fshatra dhe janë quajtur ‘gashjanë bardhjanë’ ose
‘bardhas’.
Një mbiemër mjaft i vjetër është edhe mbiemri Drançolli. Sipas
historianit Jahja Drançollit (65 vjeç, nga Peja/Prishtina), mbiemri
Drançolli paraqitet në dokumente mesjetare në trajtën, Dranço (në
Krisobulën e Deçanit, 1330); Drançi (në Kadastrin venedikas të
Shkodrës, 1416/17); Drançis (në një dokument të zyrës së
Dubrovnikut, 1496), etj. Dokumentet në fjalë përputhen edhe me
historinë gojore të ruajtur edhe nga vëllazëria e sotme Drançolli,
vëllazëri kjo që gjatë mesjetës ka qenë e shtrirë në Pejë, Novobërdë
dhe Shkodër (sipas tyre paskan qenë tre vëllezër). Në mbështetje të
historisë gojore (traditës) familjare, preferohet se origjina e mbiemrit
ndërlidhet me emrin e drangonit. Në mesin e pjesëtarëve të vëllazërisë
në fjalë (Pal Drançi) nga kapërcyelli i shek. XVII ka qenë ipeshkëv i
Shkodrës. Prapashtesa -olli paraqitet në shek. XVIII e më tej.
Si patronim zakonisht merret emri i ndonjë të pari të njohur.
Kështu, siç tregon Idriz Çelaj (65 vjeç), nga Lutogllava (Arbana) e
Pejës, me banim tash në Nju Jork të SHBA-së, mbiemri Çelaj u ka
mbetur sipas Çel Shabanit, dëshmor i kombit, zv. komandant në
Luftën e Nokshiqit (janar 1880). Sipas tij, familja më herët është
thirrur Kelmendi, pastaj Lajqi, por babai i Idrizit, Binak Zhuka, edhe
ai vetë luftëtar, e ka pa të arsyeshme që mbiemrin ta kthejnë sipas të
madhit Çel Shabani. Trungu familjar i kësaj familjeje me origjinë nga
fshati Stankaj i Rugovës është ky: Ardriti – Idrizi – Binaku – Zhuka –
Haxhia – Çela – Shabani – Nika – Deda dhe Prelë Rugova.
Nga një tjetër ‘Çelë Shabani’ e nxjerr prejardhjen e vet edhe
familja, po ashtu kelmendase, e nënfisit Nikç, me origjinë nga Vuthaj
e Malësisë, e Lirak Çelës (43 vjeç, nga Prishtina): Liraku – Zenuni –
Halili – Ethemi – Kasemi – Musliu – Çela – Shabani – Ula – Nika –
Nreu – Bala dhe Engjoni (?).
Ish pleqnari i Malësisë Shaban Binaku e ka pasur një djalë me
emrin Çelë, kështu nuk janë të rralla rastet në Malësi kur Shabani ia ka

Studime shoqërore 3

315

ngjitur djalit të vet emrin Çelë (një rast të tillë e kemi, p.sh. te Çelë
Shaban Lamaj, me origjinë nga Tropoja).
Emri Çelë, edhe pse i rrallë, ende gjallon edhe në Kosovë, p.sh.
Çelë Sheqir Gashi (1966), nga Dobërdoli i Podujevës, këtë emër e ka
trashëguar nga gjyshi i vet Çela, i zhdukur pas Luftës së Dytë
Botërore, më 1946 në ish-Jugosllavi. Ai emrin e vet e shpjegon si: ‘i
çiltër’, ‘i hapur’.
Një mbiemër po ashtu i vjetër, të cilin e bart një familje e gjerë,
e ardhur në Kosovë nga Vuthajt e Malësisë së Madhe, është mbiemri
Dedushaj. Sipas Isuf Dedushajt (65 vjeç nga Vuthaj/Prishtina),
kelmendas, i biri i Isufit (i pushkatuar në vitin 1951, 4 muaj para se të
lind ky), e i ati i tij i biri i Zymer Tahir Sylë Hasan Isuf Dedës, këtë
mbiemër e kanë nga paraardhësi i tyre Deda i Ndre Balës, i cili ka
jetuar pas vitit 1700 dhe ka qenë prijës kundër ushtrisë otomane. Deda
ka qenë vëllai më i madh i pesë nipave të Gjon Balës, nga rrjedhin
familja e madhe Gjonbalaj e Vuthajve që sot jetojnë gjithandej trojeve
etnike dhe SHBA. Sipas gojëdhënës fshati Vuthaj është krijuar nga
Vuth Nisha (Isuf Dedushaj).
Është interesant edhe mbiemri Mekaj i një familjeje nga fshati
Stankaj i Rugovës, e barkut të Lajçit, nga fisi Kelmend, në bazë të një
të pari të tyre me emrin Mek. Ja trungu i kësaj familjeje: Kamberi –
Osmani – Aliu – Rexha – Meku (Kamber Mekaj).
 Në Kosovë është karakteristike për gratë e martuara edhe
dukuria e shtimit të mbiemrit të burrit mbiemrit të vajzërisë.
Kombinimi i mbiemrave të tillë është nga më të ndryshmit, si:
Arbona Bajçinovci-Hyseni, Aferdita Bajgora-Berisha, Edita
Bajraktari-Stavileci, Gentiana Begolli-Pustina, Shkurte
Berisha-Kastrati, Sherife Berisha-Thaqi, Vjollca Belegu-Caka,
Nurten Beligradi-Deva, Donika Dabishevci-Jetullahu, Blerta
Deliu-Kodra, Miranda Dobroshi-Axhanela, Arianisa DokoGjerqeku, Visare Duraku-Dragusha, Shkëndije Geci-Sherifi,
Elmaz Govori-Sekiraqa, Mjellma Gjergjizi-Muzbegu, Sara
Habipaj-Polloshka,
Drita
Hakaj-Hadergjonaj,
Dafina
Hajredinaj-Brahaj, Albana Hajrizi-Kunishevci, Dhurata
Hoxha-Thaçi, Sevdije Huruglica-Hasangjekaj, Ajeta IljaziBegolli, Shqipe Ibraj-Mala, Donika Kadaj-Bujupi, Margarita
Kadriu-Ukelli, Sabile Keçmezi-Basha, Jeta Kasapolli-Qarolli,
Resmije Kastrati-Morina, Lumturie Kollçaku-Bytyqi, Valbona
Kuçi-Shala, Vehibe Kuksi-Karahoda, Mimoza Kusari-Lila,
Sahadete Llalloshi-Sllamniku, Aida Obërtinca-Kosumi,
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Shpresa Opoja-Shkodra, Blerina Pagarusha-Bajraj, Emine
Petrovci-Dervishaj, Pranvera Pushka-Pashoja, Valdete
Rexhëbeqaj-Hamiti, Fitore Sylejmani-Kryeziu, Elvane ShalaTola, Dorentina Shehu-Berisha, Shpresa Shehu-Kursani, Lume
Shkodra-Hasani, Vlora Tërnava-Zhjeqi, Valdete ZenuniLajqi, Zana Zherka-Bunjaku etj.
Mbiemrat e këtij tipi, zakonisht, nuk trashëgohen në pasardhës
dhe ata rëndom janë unikë, ndonëse mund të hasen edhe dy e më
shumë raste të kombinimit të njëjtë.
2.2 Mbiemrat topografikë
Nuk janë të paktë as mbiemrat që tregojnë se prej nga kanë
ardhur a supozohet se kanë ardhur të parët e bartësve të këtyre
mbiemrave. Te shqiptarët kemi të bëjmë kryesisht me shpërnguljen e
popullatës nga fshati në qytet, apo nga një qytet në tjetrin, përbrenda
Kosovës, por dhe nga Shqipëria dhe trevat e banuara me shqiptarë në
Maqedoni, Mal të Zi e Serbi.
 Sipas krahinës a trevës prej nga mendohet se e kanë
prejardhjen të parët e bartësve të mbiemrit, kemi këta
mbiemra:
Drenica, Dukagjini, Gora, Hasi, Kosova, Kraja, Llapi, Mati,
Mirdita, Opoja, Podrimaj, Tropoja etj.;
 Sipas qytetit prej nga mendohet se e kanë prejardhjen të parët e
bartësve të mbiemrit, kemi këta mbiemra:
Dibra, Dragashi, Ferizaj, Gostivari, Gjakova, Gjilani,
Janjeva, Kaçaniku, Kamenica, Kavaja, Korça, Kuksi,
Mitrovica, Novobërda, Podujeva, Peja, Presheva, Prishtina,
Prizreni, Rahoveci, Puka, Shkodra, Shkupi, Tetova, Tirana,
Vuçitërna, Zhuri etj.;
 Sipas fshatit (katundit) prej nga mendohet se e kanë
prejardhjen të parët e bartësve të mbiemrit, kemi këta
mbiemra:
– Nga fshatrat e Gjakovës dhe nga vetë Gjakova:
Batusha, Beci, Brovina, Cërmjani, Damjani, Deva, Dobroshi,
Doli, Dujaka, Firza, Gjakova, Godeni, Krelani, Kusari,
Lipoveci, Molliqi, Nivokazi, Oseku, Pacaj, Ponosheci, Qerimi
(po e dhe nga emri Qerim), Radoniqi, Rakoci, Rogova, Rracaj,
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Sheremeti, Skivjani, Smaqi, Smolica, Stublla (po edhe të
trevave të tjera), Trakaniqi, Vraniqi, Zhabeli, Zhdrella, Zhubi.
Mbiemra me prejardhje nga fshatrat e Gjakovës kemi gjithandej
Kosovës, meqë gjakovarët si tregtarë, janë përhapur në tërë Kosovën
por dhe më gjerë, në Shqipëri, Maqedoni, Bosnje etj.
Kështu, p.sh. familja Dobruna e ka origjinën nga fshati Dobrunë
i Malësisë së Gjakovës, prej nga para 300 vjetëve janë vendosur në
Gjakove. Pastaj, një grup tjetër nga aty ka shkuar ne Deçan. Thuhet se
këto familje e kanë themeluar qytetin e Deçanit. Ata në Deçan ia kanë
shtuar një "j" mbiemrit në fund, pra Dobrunaj. Një pjesë tjetër nga
Gjakova ka shkuar drejt Pejës, Prizrenit, Suharekës (këta më vonë e
kanë marrë mbiemrin Balaj – i ndjeri avokati Fazli Balaj është
pasardhës i tyre), Drenicës dhe Prishtinës (Kujtim Dobruna).
– Nga fshatrat e Mitrovicës dhe nga vetë Mitrovica:
Bajgora, Broboniqi, Kaçandolli, Koshtova/Koshutova,
Kutllovci, Lisica, Lushta, Magjera, Mazhiqi, Mitrovica, Pirqi,
Rahova, Rashani, Selaci, Shipoli, Suhodolli, Tërstena,
Vidishiqi, Zabërxha, Zasella, Zhabari
– Nga fshatrat e Pejës dhe nga vetë Peja:
Babiqi, Berani, Bogiqi, Buçaj, Çallapeku, Dobërdoli, Dubova,
Gllogjani, Grabovci, Haxhaj, Kuqishta, Lipaj, Llabjani,
Llozhani, Loxha/Loxhaj, Lubeniqi, Novosella, Peja, Pepiqi,
Pishtani, Rashiqi, Shkreli, Sverka, Turjaka, Vranoci.
– Nga fshatrat e Podujevës dhe nga vetë Podujeva:
Bajçinca (?), Bellopoja, Bërveniku, Bllata, Breca, Dobërdoli,
Dumnica, Dumoshi, Halabaku, Hërtica, Kushevica,
Llapashtica, Llausha (edhe fshat në rrethin e Skenderajt),
Lupçi, Majaci, Merdari, Miroci, Pakashtica, Podujeva,
Popova, Potoku, Reçica, Revuqi, Surdulli, Surkishi, Sylevica,
Tërnava, Zakuti, Zhitia.
– Nga fshatrat e Prishtinës dhe nga vetë Prishtina:
Ballabani, Barileva, Koliqi, Kolovica, Marevci, Nishevci,
Prapashtica, Prishtina, Rimanishta, Tenezhdolli.
– Nga fshatrat e Prizrenit dhe nga vetë Prizreni:
Gjonaj, Jabllanica, Kabashi, Krajku, Krusha, Kushnini,
Llokvica, Lubiqeva, Mamusha, Mazreku, Milaj, Novosella,
Petrova, Pirana, Prizreni, Randobrava, Reçani, Shkoza,
Shpenadija, Smaçi, Struzha, Tupeci, Vërmica, Zymi, Zhuri.
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– Nga fshatrat e Skenderajt dhe nga vetë Skenderaj:
Abrija, Buroja, Çitaku, Çubreli, Dashevci, Kopiliqi, Kosterci,
Kotorri, Likovci, Llausha, Lubaveci, Mikushnica, Plluzhina,
Polaci, Prekazi, Skenderaj (mund të mos kenë lidhje me
qytetin Skenderaj), Vitaku.
– Kemi edhe ndonjë mbiemër të rrallë si Beligradi, i cili sipas
dëshmisë së Nurten Beligradi-Deva (e bija e Ibrahim Salim
Hysein Salimit) është marrë sipas gjyshit të saj, Hyseini i cili
ka lindur në Beograd (Beligrad). Kështu nga mbiemri Hyseni
kanë kaluar në Beligradi.
– Interesant është edhe tregimi për prejardhjen e mbiemrit
Karaqi (Karaçi) të një familje me origjinë nga rrethi i
Gjakovës. Sipas Mikel Karaqit (nga Prishtina, tash me
vendbanim në Pragë të Çekisë), njëri version është se kohën e
sundimit osman një paraardhësit i tyre shërbyer si ushtar në
kryeqytetin e Pakistanit, Karaçi dhe i mahnitur me bukurinë e
tij, kur u kthye në shtëpi u ka thënë të gjithëve se tash e tutje
do ta ndërrojnë mbiemrin nga Majoshi në Karaqi. Plaku që ia
ka thënë këtë tregim ka qenë bujk (dhe Mikeli nuk beson që ka
pasur njohuri që kryeqyteti i atëhershëm i Pakistanit e ka pasur
emrin Karaqi). Sipas versionit të dytë, familja e tyre Majoshi
nga fshati Bisak në Mirditë, shtëpinë e ka pasur rrëzë mali që
ata i kanë thënë “karaja” dhe pas një kohe si identifikim – prej
shtëpisë së Majoshve te karaja e kanë ndërruar në “te Karaqt“.
Kjo vetëm tregon se gjetja e prejardhjes së një mbiemri nuk
është gjithmonë punë e lehtë.
Disa mbiemra tregojnë banorin prej nga ka ardhur i pari i
bartësit të mbiemrit të tillë:
Dibrani (nga Dibra), Janjevaliu (nga Janjeva), Novobërdaliu
(nga Novobërda), Podrimçaku (nga Podrimja), Shkodrani (nga
Shkodra), Ulqinaku (nga Ulqini);
Malsori, Malësori, Malesori; Malokaj, Maloku, Malsia,
Malsija, Malsiu, Malsoraj.
Kështu, p.sh. mbiemri Dibra (165) i disa familjeve në Kosovë
ka të bëjë me origjinën e tyre nga Dibra e Madhe, e të shpërngulur së
pari në Gjakovë diku rreth shekullit XVII (Bedri Dibra, 63 vjeç nga
Prishtina, tash me vendbanim në Bruksel të Belgjikës). Po me Dibrën
ka lidhje edhe mbiemri Dibrani (952).
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Kur kemi të bëjmë me mbiemrat sipas qytetit të prejardhjes, të
përmendim këtu një rast karakteristik. Sipas Fadil Preshevës (nga
Presheva/Prishtina, tash me vendbanim në Nju Jork, SHBA), i quajtur
më parë Fadil Selimi, mbiemri Presheva (25) i ka mbetur prej kohës
së themelimit të programit televiziv në gjuhën shqipe "Pasqyra
televizive" më 1966. Për të treguar se në këtë program televiziv nuk
punojnë vetëm shqiptarët e Kosovës, por se aty ka edhe prej vendeve
të tjera, bashkëpunëtorët ia kanë vënë nofkën (llagapin) Presheva,
sipas vendlindjes së tij, të cilin ky më vonë e ka pranuar si mbiemër.
 Këtu përfshihen edhe mbiemrat e muhaxhirëve nga Sanxhaku i
Nishit, të dëbuar nga trojet e veta më 1878 kur këto vise i
takuan Serbisë (Uka, 2004):
Babatinca, Baca, Bajçinca, Bajçinovci, Bajra, Bellopoja,
Bërbatovci, Berila, Bllaca, Bogujevci, Bogunovci, Bojniku,
Borinca, Borinci, Borovci, Braina, Brajshori, Brestovci,
Breznica, Bublica, Buci, Buçinca, Budeci, Byçmeti, Cërvadiku,
Çukovci, Dabinovci, Dedinca, Dobrlluka, Dragobuzhda,
Dragusha, Drevina, Dubova, Dumnica, Dushullovci, Gajtani,
Gërguri, Gërxhaliu, Gjaka, Gjemnica, Gjigoli, Gjushinca,
Grainca, Gubetini, Hasanovci, Huruglica, Igrishta, Ivaja,
Jashanica, Kapiti, Kastrati, Kërtoku, Klaiqi, Kodra, Kojçiqi,
Kolludra, Konjuhi, Konjusha, Konjuvci, Konxheli, Kostanica,
Kozmaqi, Kuçi, Kutllovci, Lepaja, Llapatinca, Llozana,
Llumnica, Lushaku, Magashi, Magjera, Maqedonci,
Maqestena, Masurica, Matarova, Megjuani, Mehana,
Mërkoja, Mërlaku, Merofci, Mijalica, Mikulani, Muzaqi,
Novosella, Obërtinca, Orana, Ostërgllava, Paçarada,
Përvetica, Petrovci, Piskala, Pllana, Pllashniku, Podvorica,
Pollomi, Prebreza, Prekadini, Prekopuca, Prestreshi, Qyqalla,
Raça, Rafuna, Rakovica, Rashica, Ratkoceri, Restelica,
Rudari, Rukofci, Sfarqa, Sfirca, Shahiqi, Shillova, Shulemaja,
Simnica, Slishani, Sllamniku, Spanca, Statovci, Stublla,
Stullca, Surdulli, Svarça, Termkolli, Tërnava, Tërstena,
Tmava, Topanica, Tovërlani, Tovorlani, Tullari, Turjani,
Vërshevci, Vishesella, Visoka, Vllahinja, Vllasa, Vujanova,
Xhaka, Zagragja, Zebica, Zhegrova, Zhinipotoku, Zhushi.
Për shembull, prejardhja e mbiemrit Dragidella është nga emri i
fshatit Dragi Deo në bjeshkën Radan në afërsi të Prokuplës në Serbinë
e sotme, prej nga janë dëbuar më 1878 paraardhësit e Dragidellëve që
sot jetojnë në Kosovë e më gjerë (Lulzim Dragidella). Sipas të
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dhënave serbe nga Interneti, “në këtë fshat janë shpërngulur dhjetëra
shtëpi pas luftës serbo-turke më 1878 nga Vlasina”. Ai sot ka shumë
pak banorë. Për dhjetë vjet në të nuk ka lindur asnjë fëmijë i
kombësisë serbe, ndërkohë që nga katër romë janë bërë dhjetë. Kjo sa
për të ilustruar fatin e disa ish-vendbanimeve shqiptare në këto anë
(http://www.pustareka.org.rs/naselja.htm)
Vërejtje: Duhet cekur këtu se jo të gjithë ‘muhaxhirët’ mbajnë si
mbiemër emrin e vendit prej nga kanë ardhur. Shumë prej tyre si
mbiemër (emër familjar) mbajnë emrin e ndonjë të pari të tyre. Kështu
p.sh. familja e Asllan Emin Bajramit (61 vjeç nga Prapashtica e
Prishtinës), e fisit Krasniq, mbiemrin Bajrami e mban që nga viti 1921
për respekt të gjyshit të tyre, i cili me shumë sakrifica ka arritur të
shpëtojë familjen e tij në vitin 1879, kur është shpërngulur me dhunë
nga pushtuesit serbë nga Toplica, rrethinat e Krushevcit (Krushevac),
Serbia e sotme.
Kemi fshatra me emër të njëjtë në rajone të ndryshme të
Kosovës, disa prej të cilave përputhen me emrat e fshatrave të
Sanxhakut të Nishit prej nga janë ngulitur shqiptarët që si muhaxhirë
kanë ardhur atje pas dëbimit prej vatrave të tyre më 1878, si p.sh.
Raça në rrethin e Gjakovës, po dhe në Toplicë (Serbi).
Nga trungu familjar i familjes gjakovare Ermeni, të ardhur në
Gjakovë nga fshati Ermen i Shqipërisë së mesme pas viti 1700 shihet
harku kohor që kapin 7 breza: Vlerori (2004) – Bekimi (1967) –
Qemajli (1942) – Aliu (1901) – Sylejmani (1865) – Haxhihoxha
(1830) – Lomi (1795) (sipas Bekim Ermenit, 49 vjeç, nga Gjakova).
 Në këtë grup bëjnë pjesë edhe mbiemrat sipas fisit a bajrakut:
Berisha, Bytyçi/Bytyqi, Gashi, Gruda, Hoti, Kabashi, Kastrati,
Kelmendi, Krasniqi, Kuqi/Kuçi, Kryeziu, Morina, Sopi, Shala,
Thaçi/Thaqi.
Në Kosovë është ruajtur tradita e përkatësisë së një fisi të
caktuar, por jo me rigorozitetin e Mesjetës, kur me fis nënkuptohej
‘një bashkësi njerëzish me gjuhë e zakone të përbashkëta, me një
prijës në krye, që vetëqeveriseshin sipas së drejtës zakonore (FGjSh,
2006), por as të para një shekulli, kështu që sot për familjen e dhëndrit
nuk paraqet pengesë për martesë nëse edhe nusja është e të njëjtit fis.
Te shqiptarët ekziston tradita e dymbëdhjetë fiseve kryesore. Ahmet
Maloku (Përparimi, 1963, nr.1-2, f. 94-97) thotë se “Simbas fjalëve të
pleqve të rrethit të Gjakovës, në këto anë kemi këto fise: Hoti, Shala,
Gashi, Krasniqi, Kastrati, Berisha, Kelmendi, Morina, Thaçi, Shoshi,
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Nikajt dhe Bytyçi”. Ai vetë, ndërkaq, thotë se ekzistojnë gjithsej shtatë fise:
Shala, Berisha, Thaçi, Hoti, Kelmendi, Gashi dhe Krasniqi. Edhe njëri
variant, edhe varianti tjetër lidhen me numrat ‘magjikë’ ‘dymbëdhjetë’
(dymbëdhjetë muajt e vitit, dymbëdhjetë apostujt etj.), përkatësisht ‘shtatë’
(shtatë ditët e javës, shtatë kralat, shtatë zanat etj.).
Fiset ndahen në nënfise, vëllazëri, barqe e familje, p.sh. fisi Kelmend
– nënfisi Nikç.
 Të formuar sipas ndonjë nocioni nga gjeografia kemi
mbiemrat:
Fusha, Kodra, Lugu, Shkambi, Pylla, Rekathati, Trolli, Zabeli.
Mbiemri Fusha (88) – sipas Bajram Fushës, nga Podujeva, u ka
mbetur në bazë të jetës së tyre dhe shtëpive që i kishin në rrafsh
(fushë) të Llapit në Podujevë: Fusha – Fushali. se ynë vjen nga situata
e viteve të fillimshekullit të 20. Familja Fusha është familja e vetme e
cila ka jetuar në rrafsh të Llapit, Podujevës, u kanë pasur një sipërfaqe
toke rreth 80 hektarë. Shpija e lindjes së babagjyshit edhe babës ishin
në vendin ku sot është shkolla e mesme. Duke e pasur parasysh se
Podujeva është e rrafshët dhe ishin gjithandej fusha edhe familja e
mori emrin në bazë të jetës së tyre dhe shtëpive që i kishin në fusha:
Fusha – Fushali.
Mbiemri Pylla (27) – sipas Hysen Pyllës, të fisit Thaç, nga
Gjakova, përkatësisht xhaxhait të tij Ahmet Pylla, që ka jetuar dhe ka
vdekur në Tiranë, ky mbiemër u ka mbetur nga ajo që në shtëpinë e
tyre të vjetër mbi 350-vjeçare në lagjen Gece të Gjakovës ka qenë një
oborr (fushë) shumë e madhe me pemë – drunj, dhe kjo ka bërë që kur
i kanë pyetur kalimtarët nga kaluat, shumica janë përgjigjur nga ajo
fusha me pemë (Pylli). Pastaj kjo me kohë është ndryshuar dhe
modifikuar dhe ka mbetur mbiemri Pylla.
Mbiemri Zabeli (365) – Sipas Muharrem Zabelit, nga Rrezalla e
Skenderajt, ky mbiemër u ka mbetur se lagjja e tyre në këtë fshat
gjendet rrëzë (afër) malit (zabelit), dhe paraardhësit e tyre kanë pasur
sipërfaqe goxha të madhe të malit, që edhe sot këta e trashëgojnë.
Mbiemri Lumi (416) – Sipas Alban Lumit, ky mbiemër u ka
mbetur pasi që të parët e tyre e kane pasur shtëpinë afër një lumi në
fshatin Bllacë te Suharekës, dhe e gjithë lagjja e ka marrë atë
mbiemër. Kjo ka ngjarë pas Luftës së Dyte Botërore. Trungu i kësaj
familjeje: Albani – Isufi – Sherifi – Ramadani – Selmani – Syla –
Selimi – Syla – Imeri.
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2.3. Mbiemrat sipas profesionit a gradës
Mbiemrat që tregojnë zanate dhe profesione ose tituj fetarë e
zyrtarë, a grada ushtarake janë të larmishëm:
2.3.1 Mbiemrat me –xhiu (xhija)/gjiu, që tregojnë kryesisht zanate
(por dhe që mund të mos kenë të bëjnë me zanate):
Arzoallxhi; Bojagji, Bojaxhi, Bojaxhiu; Bozaxhiu; Çakërgji,
Çakrgji; Çarkaxhiu; Çeshmegjiu, Çeshmexhiu; Çestenegji;
Çjergji; Çulangji, Çulanxhi, Çylangji, Çylanxhi, Çyljangji;
Daulgji, Daullgji, Daullxhi; Degërmengji; Dervagji, Dervaxhi,
Dervargji; Devexhiu; Eçegji, Egegji, Egexhi; Fishekgji;
Gjebexhi; Gjeregji; Gjibexhi, Gjibixhi; Gjingji; Gjurgji;
Hargji, Harxhi; Iggji, Igxhi; Jagxhi, Jagxhiu; Jorgangji,
Jorganxhi; Kafexhiu, Kallajxhi, Kantargji, Kantarxhi;
Karagji, Karaxhi, Kengji, Kenxhi; Kingji, Kovangji, Kovanxhi;
Limanagji, Limanaxhi, Limonaxhiu; Matranxhi, Mexhixhi,
Mumxhiu, Nallëngji, Nallënxhi; Namlegji, Namlexhi; Pangji,
Panxhi; Qarkaxhiu, Qarkaxhija; Qeshmexhi; Qiraxhiu;
Qulangji, Quljangji, Qylangji; Sahagji; Shakagji, Shekagji,
Shekaxhi; Shekerxhi, Sheqergji; Shigjegji, Shixhexhi;
Takijaxhi, Tatlixhi, Topxhi; Tyfekgji, Vagagji, Vagaxhi;
Vagangji; Xhergji, Xherxhi; Xhibexhi, Xhibixhi; Xhingji;
Zurnagji, Zurnaxhi.
Mbiemri Bojaxhiu – Sipas Dardane Gazmend Bojaxhiut,
përkatësisht babait të saj Gazmendit, nga Prizreni, mbiemri Bojaxhi iu
paska mbetur pasi që janë marrë me tregtinë e ngjyrave (bojave).
Sipas tyre prejardhja e të gjithë Bojaxhinjve kudo që janë, edhe e atyre
në Shkup, edhe e atyre në Shqipëri e gjetiu, është nga Prizreni. Me
ardhjen e sundimit osman, ata që nuk e kanë pranuar të konvertohen
në myslimanë janë shpërngulur në Shkup (familja e Nënës Tereze) e
disa të tjerë në Shqipëri (në Berat, p.sh.) e familja që tash është në
Prizren janë shpërngulur në malet e Sharrit, në Trokan dhe sipas
gojëdhënës e kanë formuar fshatin Pllave.
Mbiemri Sahatçiu (orëtar, orëndreqës) – Sipas Kastriot (Ismajl
Jahja Selim Mehmet) Sahatçiut, 37-vjeçar, nga Prishtina, këtë
mbiemër e kanë që nga katragjyshi i tyre Mehmet Sahatçiu, i cili e ka
marrë këtë mbiemër sipas zanatit që ka filluar ta bëjë, pra orëndreqës.
Origjina e familjes Sahatçiu ka me shumë se 150 vite. Sipas tij,
familja e tyre vjen nga fisi Krasniqe nga Malësia e Shkodrës, prej nga
pastaj kanë ardhur në Gjakovë ku janë quajtur Kazazi, sipas zejes që
kanë ushtruar atëherë (kazaz, turq. zejtar që në kohën e Turqisë merrej
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me tjerrjen dhe pejzimin e mëndafshit dhe punimin e gajtanëve etj.;
Dizdari 2005), e pas mbiemrit Kazazi janë bërë Sahatçiu. Pra Kazazët
e Gjakovës janë kushërinj me Sahatçinjt (Lulzim Kazazi). Babai i
Kastriotit, Ismajli ka punuar si sahatçi deri vitin e kaluar para se të
vdesë. Fëmijët e Ismajlit e dinë zanatin e sahatçiut, por tash për tash
nuk e punojnë. Por ka të tjerë nga familja e gjerë, si p.sh. Valdet
(Xhavit Adem Mehmet) Sahatçiu nga Prishtina vëllezërit Valon e
Visar (Muhamet Adem Mehmet) Sahatçiu në Pejë. I kësaj familje
është edhe babai i Rita Orës, Besnik (Besim Adem Mehmet) Sahatçiu.
2.3.2 Mbiemrat me –çiu/qiu, që tregojnë po ashtu zanate:
Burnutçiu, Çibukçiu, Çibukqiu; Çiburçiu, Fishekçiu,
Fishekqiu; Gibukçiu; Hapçiu, Hapqiu; Ibqiu, Ipçiu, Ipqiu;
Kaçiu; Kajmakqiu, Makasçiu, Makasqiu; Qibukqiu, Safçiu,
Safqiu; Sahatçiu, Sahatqiu; Sapatçiu, Saraçi, Saraqi; Simitçiu,
Simitqiu; Tafqiu; Telqiu; Topçiu; Tyfekçiu, Tyfekqiu.
Zanat tregon edhe mbiemri Terziu (rrobaqepës). Sipas Shpend
Terziut nga Gjilani, i cili e çon historinë e familjes së vet deri në vitin
1716, kur ajo për herë të parë shfaqet në Gjakovë, çuditërisht askush
nga anëtarët e familjeve Terziu në Kosovë, po dhe në Shqipëri e
Maqedoni, nuk e ushtrojnë sot zanatin/mjeshtërinë e terziut
(rrobaqepësit), edhe pse ky zanat është ende ‘gjallë’ dhe i kërkuar.
Edhe mbiemri Tabaku (209) tregon se të parët e atyre që bartin këtë
mbiemër kanë qenë zanatli a zejtarë, pikërisht lëkurëregjës a ‘tabakë’ (nga
turq. tabak, e kjo nga ar. debbag).
Në Mesjetë, zejtarët e profesionit të njëjtë, po dhe tregtarët që
tregtonin të njëjtin mall, bashkoheshin në shoqata a lidhje të zejtarëve,
përkatësisht të tregtarëve, të njohura si esnafe (turq. esnaf, nga ar. esnaf <
sinf ‘klasë’). Në Kosovë, pikërisht në Gjakovë, në kohën e Perandorisë
osmane kanë qenë të njohura esnafi i tabakëve dhe esnafi i terzive. Këto
esnafe në shek. XVIII në këtë qytet i kanë ndërtuar urat e njohura, tash
objekte të rëndësishme të trashëgimisë kulturore: Urën e Terzive me një
gjatësi prej 192 metra dhe 11 harqe ndërtuar dhe Urën e Tabakëve me një
gjatësi prej 127 metra (MKRS: Databaza e Trashëgimisë Kulturore të
Kosovës).
Një zanat tjetër tashmë i zhdukur në Kosovë është edhe zanati i
qiripunuesve a mumxhive, prej nga rrjedh mbiemri Mumxhiu (37).
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2.3.3 Mbiemrat të formuar sipas profesionit:
Bakalli, Berberi, Kasapi, Kovaçi, Mjeku, Nallbani,
Saraçi/Saraqi, Tabaku, Terziu, Xhambazi.
Mbiemri Mjeku – Familja Mjeku, e cila jeton në fshatrat Graboc
i Epërm dhe Shipitullë të komunës së Obiliqit, në këto dy fshatra është
vendosur rreth vitit 1840. Ajo ka origjinën nga familja Gecaj nga
Lluka e Poshtme e Deçanit. Paraardhësi i saj, Mehmet Mjeku ishte
mjek popullor dhe familja e mori ngallëpin nga profesioni i tij. Gjatë
Jugosllavisë së Versajës, mbiemri Mjeku u ndryshua në Mjekiqi, dhe
sot një pjesë e familjes e mban njërin mbiemër, e pjesa tjetër tjetrin
(Bajram Mjeku, 2016)
2.3.4 Mbiemrat të formuar sipas titullit fetar:
Dervishi, Hoxha, Myderrizi, Shehu
Në Kosovë një mbiemër mjaft i shpeshtë është mbiemri Hoxha
(6904), i cili rrjedh nga një i parë i familjes që ka qenë hoxhë. Kështu,
sipas Murat Hoxhës, i fisit Thaç (Zogaj), nga fshati Bellanicë i
Malishevës, në familjen e tyre kanë qenë shtatë breza hoxhë pas
hoxhe, ose ‘mullë’, si i quan populli: mulla Imeri, (prapë) m. Imeri
(rruga kryesore e fshatit Bellanicë e mban e emrin e tij), m.
Avdullahu, m. Ibrahimi (pjesëmarrës i Lidhjes së Prizrenit, 1878, i
internuar në Turqi), m. Avdyli, m. Ibrahimi dhe m. Rexhepi dhe tani
që janë gjallë m. Imeri dhe m. Taulanti, kushërinj të Murat Hoxhës.
Nuk është i rrallë as mbiemri Shehu (2184), i cili haset në rajone
të ndryshme.
Sipas Nexhmedin Shehut (70 vjeç), i fisit Thaç, nga Gjakova,
mbiemrin Shehu e kanë nga stërgjyshi i tyre Haxhi Sheh Musaja,
themelues i tarikatit Ryfai dhe Teqesë kah gjysma e Shekullit
Nëntëmbëdhjetë.
Sipas Liridona Shehut (24 vjeç) nga Lukinaj e Prizrenit,
mbiemrin Shehu e kanë nga viti 2000. Më parë janë quajtur Shehaj, e
para kësaj me gjasë Krasniqi, sipas fisit. Në hilafetin (dekretin) me të
cilin emërohet ‘shehu’ shkruan se shehu i parë Shejh Bekir Shehaj
është veshur në ‘sheh’ në fillim të vitit 1924 dhe në vjeshtë të 1926-ës
ka ndërruar jetë. Ajo që dihet deri tash është se Liridona është brezi i
15-të në familjen Shehaj, përkatësisht Shehu. Por ajo, e as të tjerët më
të vjetër në Lukinaj të cilët i ka konsultuar ajo, nuk mund të shkojnë
më shumë se 8-9 breza. Pra: Liridona, Veliu, Zylfiu, Rexha, Alia,
Syla, Asllani, (I)Brahimi, Feta (Fetiu). Ka në familjen e tyre të gjerë
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që ende e mbajnë mbiemrin Shehaj në dokumente, por shumica e kanë
Shehu.
Sipas Shpresa Muhedin Shehu-Kursani nga Prishtina, mbiemrin
Shehu e kanë nga gjyshi i tyre Shejh Mehmed Efendi Sezaiu (18..1947), themelues i tarikatit dhe teqesë së Kaderive në Prishtinë,
mbrojtës i të drejtave të shqiptarëve në Mbretërinë Jugosllave.
Në Kosovë ka mjaft njerëz me mbiemrin Dervishi
(828)/Dërvishi (88) e Dervisholli (393)/Dërvisholli (20), por si duket
këta mbiemra nuk lidhen aq me ‘dervishët’ (‘murgjit myslimanë’), por
me ndonjë të parë të tyre me emrin Dervish/Dërvish, emër ky jo edhe
aq i rrallë (363)/(4) në Kosovë (p.sh. rapsodi i njohur popullor Dervish
Shaqa, 1912-1985, nga Lluka e Epërme e Deçanit ose prof. Dervish
Qerreti (1953), të cilit, sipas tregimit të tij, ia kanë vënë emrin Dervish
sepse ka lindur në shtëpinë e Dervish Begut, në Pejë) ose me ndonjë të
parë me tipare dervishi, ‘njeri i mirë, bamirës’ ose ‘paralajmërues
ndodhinash’ (Dizdari, 2005).
Sipas Afërdita Dervishit nga Prishtina, mbiemri i tyre më parë
ka qenë Balija, por gjyshi i saj Ibish Balija, nga fshati Gradicë i
Drenasit, kur janë ndarë lagjet në fshat, ka vendosur ta marrë
mbiemrin Dervishi, sipas emrit të kryeplakut, i cili është quajtur
Dervish.
Sipas Ramadan Dervishit (39 vjeç), nga Prishtina, me origjinë
po nga Gradica e Drenasit, mbiemri Dervishi u ka mbetur nga një i
parë i tyre që është veshur dhe sjellë si ‘dervish’.
Edhe këto dy raste tregojnë se ngandonjëherë nuk është lehtë të
gjendet versioni më i besueshëm i shpjegimit të një mbiemri a ‘emri
familjar’.
2.3.5 Mbiemrat të formuar sipas titullit zyrtar:
Kadiu, Myftiu, Spahiu/Spahija.
Spahiu/Spahija (3211/730).– nga turq. sipahi (e kjo nga pers.
sepah) ‘ushtri, luftë’, feudal në Perandorinë Osmane, të cilit i jepej një
pronë (timar) dhe e drejta për të vjelë detyrimet nga bujqit, me kusht
që të shkonte në luftë si kalorës me një numër të caktuar ushtarësh.
(Thomai, Jani etj. Fjalor i Gjuhës Shqipe, AShSh, Tiranë, 2006)
Sipas tregimit të Nexhmedin Spahiut (52 vjeç), nga Mitrovica
mbiemri Spahiu u ka mbetur nga një i parë i tyre, me emrin Avdiu, i
cili kishte marrë pjesë në luftën Ruso-Osmane më 1736, ku dekorohet
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për trimëri nga Sulltan Mahmuti i Parë dhe merr titullin Spahi. Trungu
i kësaj familje: Nexhmedini, Idrizi, Murati, Cena, Abdyli, Selmani,
Fetahu, Avdiu, Ahmeti, Marku (nga fshati Bushat i Shkodrës i ardhur
në Carabreg të Deçanit më 1700).
2.3.6 Mbiemrat të formuar sipas gradës ushtarake:
Bajraktari,
Bimbashi,
Bylykbashi,
Çavdarbasha,
Delibashzade.
Bajraktari/Bajraktaraj (3493/216) – nga turq. bayraktar (pers.
bäjrägdar) ‘flamurtar’, titull dhe funksion i trashëgueshëm djalë mbas
djali, brez mbas brezi, në organizimin fisnor të krahinave malore të
Veriut. Bajraktari kryesonte parësinë e vendit dhe i printe fisit në kohë
paqeje e në kohë lufte. Në kohën e Perandorisë Osmane, “në Kosovë
turqit ua jepnin titullin e bajraktarit (flamurtarit) disa familjeve,
zakonisht nëse dikush nga meshkujt e saj ishte dalluar në luftë me
trimëri kundër armikut. Familje të tilla, familje bajraktarësh, në
Kosovë ka pasur në numër të konsiderueshëm. Kjo ka mundësuar që,
në rast nevoje, të mblidhet një numër sa më i madh i ushtarëve, sepse,
si parashihej edhe në Kanunin e Lekë Dukagjinit, secila familje e
bajrakut (flamurit) detyrohej që, kur të thirret, do të dalë në kuvend të
flamurit ‘burrë për shpi’ dhe ‘do të dalë në ushtri të flamurit”.
(Krasniqi 1984). Sipas M. Mjekut (2008, f. 14), një paraardhës i
familjes së sotme Bajraktari të Vranocit të Lugut të Baranit, titullin
bajraktar e ka fituar nga pashai turk pas një dyluftimi me një
harambash të taborëve kundërshtues (greke) me gjasë në Luftën e
Moresë (1684). Më vonë, një Bajraktar i Vranocit, edhe pse e kishte
marrë këtë titull për trimëri nga autoritetet turke, në kohën e Lidhjes
së Prizrenit, si pjesëmarrës i saj (1878) e kundërshton pushtimin
osman dhe inkuadrohet në luftën për liri të trojeve shqiptare. (Mjeku,
po aty, f. 15.). Edhe në Drenicë ka familje me mbiemrin Bajraktari.
Ato kanë ardhur në Drenicë nga Carrabregu i Deçanit para 300 vjetësh
dhe titullin bajraktar e kanë fituar në ndonjë nga betejat që turqit kanë
zhvilluar në Ballkan. Siç tregon Gani Bajraktari (... vjeç), nga
Prishtina, bajrakun (flamurin) një të pari të tij ia ka dhënë bajraktari i
deriatëhershëm që është sëmurë gjatë betejës dhe nuk ia ka marrë më.
Edhe stërgjyshi i tij ka qenë delegat i Lidhjes së Prizrenit (1878),
përfaqësues i Drenicës, i pushkatuar tek Ura e Vushtrrisë si "pari e
Drenicës" dhe i dekoruar nga shteti shqiptar si dëshmor i atdheut në
100-vjetorin e pavarësisë.
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Me Perandorinë Osmane dhe me turqishten lidhen edhe
mbiemrat (Dizdari 2005):
Bimbashi (124) – nga turq. binbaşi ‘kryemijsë’ (bin ‘një mijë +
başi ‘krye’), major, komandant i një batalioni.
Bylykbashi/Bylygbashi (480/142) – nga turq. bölük basi, ‘kreu i
një njësie (ushtarake), i një kompanie etj., titull dhe funksion i
kryetarit të një krahine.
Potera (374) – nga turq. potere ‘zhurmë, kërcëllimë, rrapëllimë,
zallahi, zhaurimë; shamatë’, po dhe ‘thirrje, kushtrim, alarm’, “shenj
dhe za me pushkë që jepet në Rumeli prej malit në mal, lajm mali; të
ngritunit e popullit në gjithmbarësi për të luftue me anmik”.
Pra, me ‘kushtrim’ ka të bëjë mbiemri Potera i disa familjeve
kosovare, i cili lidhet me luftën e Demë Ahmetit kundër serbëve që e
kishin sulmuar Fshatin Reçicë (Mavriq) në vitin 1811. Ky vëlla i
Havollëve (shih më poshtë!) lëshoi kushtrimin (‘poterën’) për t’i
shkuar në ndihmë familjes së sulmuar. Rapsodi thotë: “Ngajshin Llap
e ngajshin Shalë, kuajt e zi nga shkuma ishin ba të bardhë”. Nga kjo
kohë njëri prej vëllezërve të fshatit Llapashticë mban mbiemrin Potera
(Ymer Havolli).
Në Kosovë mjaft i shpeshtë është edhe mbiemri Vojvoda (400).
Sipas Mark Krasniqit, “Rojtarët e kishave në Rrafshin e Dukagjinit e në
Drenicë i quanin vojvodë të kishës. Zakonisht familjen e tillë e zgjidhte
fshati, ose fisi dhe kryefamiljarin ia prezantonin kryemurgut. Vojvoda ka
pasur për detyrë që, në emër të fisit ose të fshatit, ta mbrojë kishën në rast
nevoje, duke rrezikuar edhe jetën e vet. Në kishën e Deçanit vojvoda ka
pasur edhe një dhomë të caktuar ku ai banonte e ruante ditë e natë. Kjo
dhomë ka qenë e vendosur përmbi derën e oborrit. Kur kërcënohej ndonjë
rrezik këtu bënin roje disa vetë nga ky fshat. Pozita e vojvodës trashëgohej
nga e njëjta familje, derisa mos ta ndërronte fshati ose fisi.” (Mark
Krasniqi, Rojtarët e kishave në Kosovë, Gjurmë e gjurmime, Prishtinë
1979). Nga këto kisha më të njohurat janë: Kisha e Deçanit, Patrikana e
Pejës dhe Kisha e Deviçit në Drenicë.
2.4. Mbiemrat sipas nofkës a llagapit
Edhe mbiemrat që janë nofkë a llagap i ndonjë paraardhësi të
bartësit të mbiemrit janë nga më të ndryshmit.
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2.4.1 Të formuar sipas ndonjë tipari a vesi, kemi këta mbiemra:
Abrashi, Çallakaj, Çallaki, Çallaku, Çollakaj, Çollaki,
Çollaku, Qallaku; Çela, Çelaj; Dallaveraj, Dallaveri;
Doradrejti, Dorambari, Gervalla, Gërvalla; Gunga,
Gjashtgishti, Kopili, Mashkulli, Meraku, Kallaba, Kërveshi,
Kopalla, Kryeziu, Paçarizi, Parashumti, Plaku, Qafleshi,
Qafëleshi; Qorri, Qorraj; Qosa, Qosaj, Qosja; Shkurti,
Shurdha,
Shurdhaj,
Shurdhani,
Shurdhiqi;
Tapalli/Topalli/Topallaj; Topërlaku, Tullumi, Veçgishti,
Vesvesja, Vorfi, Xhahnemi (sipas N. Xh., 1991, e kanë dashur
shumë të nxehurit dimrit me dru).
Mbiemri Abrashi (179) – Sipas Malush Abrashit (59 vjeç), nga
Gjakova, me vendbanim në Zvicër, ky mbiemër u ka mbetur ngase lija
(variola) kishte lënë gjurmë te njeri prej paraardhësve të tij dhe nga
atëherë e kanë marrim mbiemrin Abrashi. Sipas Fjalorit të Gjuhës
shqipe: abrash –: me flokë e vetulla të bardheme; me preka në fytyrë
(për njerëz). Prekë – shenja a gropëza që lë lija në fytyrë. (Fjalori i
gjuhës shqipe, 2006).
Mbiemri Gunga (55), që e bartin disa familje me origjinë nga
Gjakova, sipas Korab Gungës (46 vjeç, nga Prishtina) rrjedh nga koha
kur një i parë i tyre rrezohet në kokë dhe për pasojë i del "gunga" dhe i
mbetet nofka (ofiqi) ‘gungani’, e cila pastaj si ‘Gunga’ bëhet mbiemri
i një pjese të familjes që më parë quhej Perjuci. Pjesa tjetër e familjes
edhe sot e mban mbiemrin Perjuci, mbiemër ky i cili mendohet se
lidhet me lagjen e "Paruces" të qytetit të Shkodrës.
Mbiemri Kopalla (37) – Sipas Muhamet Kopallës, nga Obrança
e Podujevës, një paraardhës i kësaj familjeje paska qenë shakaxhi i
dalluar dhe në bazë të tij fillimisht është përdorur thënia "Hajde mos
na qit kopalla si Beqa i mëhallës..." dhe kështu thuhet se është
regjistruar familja e tij me mbiemrin Kopalla. Ja trungu i kësaj
familjeje: Muhameti – Zeqiri – Tahiri – Xheladini – Beqiri/Beqa.
Mbiemri Xhahnemi (18) – Sipas Urim Xhahnemit të parët e tyre
kishin pasur zakon të blejnë shumë dru për dimër e poplli kur i ka parë
se sa shumë dru kanë marrë, kanë thanë “ooo qe paskan bo Xhahnem”
dhe nga kjo u ka mbetur ky llagap, i cili më vonë është shndërruar në
mbiemër.
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2.4.2

Mbiemrat të formuar sipas ndonjë pjese të trupit të njeriut (por
dhe që mund të mos kenë lidhje me to) janë:
Barku, Grushti, Qafa, Koka/Kokaj etj.
2.4.3 Mbiemrat të formuar sipas ndonjë gjësendi të përdorimit të
përditshëm (por dhe që mund të mos kenë lidhje me to, por të
jenë emër i shkurtër i ndonjë të pari, a emër i fshatit të
prejardhjes) janë:
Baraku, Bardaku, Baruti, Bisaku, Çakmaku, Dajaku, Fylli,
Furra,
Gajtani,
Kamishi,
Kaçamaku,
Kapixhiku,
Kapuçi/Kapuqi, Koçani, Krypa (janë marrë me tregtinë e
krypës/kripës), Sheqeri (janë marrë me tregtinë e sheqerit),
Kuburja, Lima, Llulla, Pallaska, Pitarka, Pushka, Shporta.
2.4.4

Mbiemrat të formuar sipas ndonjë shtaze, shpendi a insekti
(por dhe që mund të mos kenë lidhje me to) janë:
Bleta, Bylbyli, Daci, Dashi, Demi (mund të jetë edhe diminutiv
i Ademi), Dreni, Gjeli, Knusi, Kenduesi, Korbi, Luani, Peshku,
Pula (fshat në Shqipëri), Piliqi (turq. zog pule), Shotani,
Taraku, Zogu.
Mbiemri Dashi – Sipas Ismail Dashit (57 vjeç), nga fshati
Stagovë i Kaçanikut, ky mbiemër u ka mbetur, se sipas traditës në anët
e tyre, kur kanë shkuar në ndenja i kanë marrë me vete deshtë për ‘me
i përla’ (për mundje). Trungu i kësaj familjeje: Ismail – Xhezair –
Latif – Shabedin.
Nga Vahide Dashi – Kelmendi prej Peje: Mbiemri na ka mbetur
prej të parëve tanë. Kishte qenë një vëlla me shumë motra dhe dashnia
që kanë pasur motrat ndaj vëllait, nuk e kanë thirrur kurrë në emër,
por “dashi i motrës” dhe nga këtu atij i ka mbetur nofka ‘Dashi’, të
cilën familja më vonë e ka marrë si mbiemër të vetin. Ka mjaft
mbiemra “Dashi”, por familja jonë nuk ka lidhje farefisnore me ato
familje, përveç njërës nga Gjakova.
Mbiemri Peshku – Sipas Emin Peshkut nga fshati Barilevë afër
Prishtinës, me fis Berishë, ky mbiemër u ka mbetur se familja e tyre
kanë zënë shumë peshk në lumin Llap dhe e kanë terur (tharë) kështu
kur ndonjë udhëtar ka kërkuar konak i kanë drejtuar te këta për arsye
ushqimi dhe gjithmonë udhëtarët kanë thanë ‘bonum konak te
Peshku’.
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Mbiemri Shotani – Sipas Bekim Shotanit nga Vushtrria këtë
mbiemër e kanë marrë se kanë pasur shumë shota.
Mbiemri Daci – Sipas Gëzim Dacit: Prejardhja e familjes sonë
është nga fshati Dacaj në Rozhajë prej ku e kemi marrë edhe
mbiemrin. Thuhet se në Dacaj kemi ardhur nga fshati Sellc në
Shqipëri.
2.4.5

Mbiemrat të formuar sipas ndonjë bime a pjese të bimës (por
dhe që mund të mos kenë lidhje me to) janë:
Dushku, Kalaveshi, Karpuzi (turq. ‘Shalqini’), Mollakuqe
(edhe vend në ish Sanxhakun e Nishit), Shalqini, Tërshana.
2.4.6 Mbiemrat të formuar sipas ndonjë kombi tjetër (por dhe që
mund të mos kenë lidhje me ta) janë:
Arapi, Boshnjaku, Çerkezi, Gorani, Malazezi, Malziu,
Maqedonci (sipas vendit prej nga kanë ardhur), Maxhari (edhe
nga fshati Maxharaj, komuna e Klinës), Misiri, Turku, Vllasi.
Në lidhje me prejardhjen e mbiemrit Boshnjaku (425) mbase
është me interes të përmendim këtu mendimin e Idriz Ajetit që ka
dhënë në punimin e tij “Rreth Vehbijes së Tahir efendi Boshnjakut”
(Ajeti, 1917). Ajeti thotë se “autori i Vehbijes Tahir efendi Boshnjaku ka
prejardhje nga Sanxhaku, d.m.th. nga Rrafshnalta e Peshterit, prindërit e të
cilit kanë dalë në këto anë tona në fund të shekullit 17, apo në fillimet e
tetëmbëdhjetëshit”. Por ai, po këtu, e përmend edhe mendimin e Hasan
Kaleshit se mbiemri ’Boshnjaku’ i Tahir efendi Boshnjakut” të ketë
mbetur prejse myderriz Tahiri e kishte bërë zakon të shtegtonte nëpër
vise të Bosnes, për ç’gjë mori emrin Boshnjak.“
2.5. Mbiemrat matronimikë
2.5.1 Etimologjia e mbiemrit Havolli (656)
Familjet Havolli jetojnë ne Fshatin Llapashticë e Epërme në
komunën e Podujevës. Ky fshat është autokton dhe ka afërsisht 500
familje të shtrira ne mëhallë të cilat për nga afërsia e gjakut janë
vëllezër dhe të një fisi (Gash). Sipas gojëdhënës etimologjia e
mbiemrit Havolli rrjedh nga emri i gruas së vejë, Havës, të vëllait më
të madh nga shtatë vëllezërit qe e përbëjnë Llapashticën e Epërme dhe
atë të Poshtme. Ky paraardhës i familjeve të sotme Havolli, është
mobilizuar ne ushtrinë osmane dhe ka marrë pjese në luftërat e
Lindjes se Largët dhe për shkathtësi dhe trimëri luftarake është
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graduar ne komandant. Në njërën prej këtyre luftërave ka humbur.
Gruaja e tij ka mbetur për t’u kujdesur për katër fëmijët jetim, të cilët
kanë filluar të quhen Hava-ogli (djemtë e Havës), prej nga Havolli.
Për t’ia lehtësuar jetën dhe për t’i mundësuar qe t’i rrisë fëmijët jetim
asaj (Havës) pushteti osman ia ka ndërtuar një kullë dhe një mulli në
Podujeve. Mulliri është edhe sot dhe quhet Mullini i Havollit, ndërkaq
kulla është rrënuar në vitin 1942. Mëhallët e tjera, mixhallarët e 4
djemve të Havës, janë: Cakiqi (nga Caka), Hakiqi (nga Haka), Muqiqi
(nga Muqaj) dhe Potera (Ymer Havolli). Edhe Llutolli (Lutoglu, bijtë
e Lutës) janë të një barku me këta (Samir Potera).
2.5.2 Etimologjia e mbiemrit Maraj (269)
Sipas një varianti, të treguar nga Rexhep Maraj, edhe këtu kemi
të bëjmë me matronim. Është gojëdhënë e paverifikuar se gjoja në
Vrellë të Istogut ka ‘zbarkuar’ motra Mara, me vëllezërit Bila dhe
Ndrela, të fisit Kastrat, prej nga mbiemrat Maraj, Bicaj dhe Dreshaj.
Që të gjithë janë kushërinj dhe nuk janë martuar mes vete kurrë.
Shumë më vonë kanë ardhur Krasniqja e Rugovajt etj. Ja dhe trungu i
kësaj familjeje: Rexhepi –Bardhi – Lati – Avdija (Avdiu) – Arifi –
Meta. Edhe varianti tjetër, i treguar nga Milazim Maraj, po nga ky
fshat, është i ngjashëm, vetëm se sipas tij kemi të bëjmë me patronim,
nga vëllai Mari, e jo nga motra Mara. Ky e jep edhe një variant tjetër,
sipas të cilit mbiemri Maraj ka mbetur nga “kodrat e mbuluara
përgjysmë me borë, të quajtura ‘mara’ ose nga bima ‘maraj’ (maraq),
një lloj kopre e egër, e cila përdoret për shërimin e disa sëmundjeve.
2.5.3

Matronime të tjera
Shembuj të matronimeve hasim sidomos në Gjakovë, si p.sh.:
Hasimja (85) – sipas së një të veje, me emri Hasime, e cila i ka rritur e
vetme të tre djemtë e vet, të cilët kanë filluar t’i quajnë ‘djemtë e
Hasimes’ (Ermal Hasimja).
Edhe mbiemri Bedra (62) që e mbajnë disa familje nga Gjakova
dhe më gjerë është matronim – sipas një grua e vejë me emrin Bedrije,
e cila po ashtu i ka rritur e vetme të tre fëmijët e vet (Arllati &
Rogova, 2015, f. 76).
Matronime, me gjasë janë edhe mbiemrat: Naka – nga Nakije,
Feta – nga Fetije, Xhiha– nga Naxhije etj. (Arllati & Rogova, 2015, f.
77/78)
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Matronim mund të jetë edhe mbiemri Foniqi (344). Sipas një
varianti që e tregon Shaqir Foniqi (65? vjeç, nga Prishtina) njëfarë
Mehmeti kishte qenë i martuar me një femër të krishterë (katolike),
me të cilën kishte pasur shumë fëmijë dhe fshati kishin krijuar thënien
‘po shkojmë te djemtë e foneshës”, dhe nga aty u kishte mbetur
mbiemri Fona. Në të kaluarën ‘fandë’ a ‘fanë’ dhe ‘fonë’, sipas
krahinës Fan të Mirditës (emri i vjetër Fandë) të Shqipërisë, janë
quajtur shqiptarët e besimit katolik. Variantet e tjera të prejardhjes së
mbiemrit Foniqi, po dhe Fana (151) e Fanaj (284), Fona (25) e Fonaj
(4) dhe Fonda (23) e Fondaj (71) lidhen me vendin e prejardhjes së
familjeve që bartin këta mbiemra. Familje me mbiemrin Foniqi ka në
Llazicë të Klinës, Arllat të Drenasit dhe në Dobërçan te Gjilanit.
3.

NJËQIND MBIEMRAT MË TË SHPESHTË NË KOSOVË
DHE PËRNDARJA E TYRE GJEOGRAFIKE

Në fund të punimit jepet tabela me 100 mbiemrat e parë në
Kosovë dhe 100 mbiemrat e parë në Shqipëri, të renditur sipas numrit
të paraqitjes në korpuset e marra në shqyrtim.
Nga tabela, shohim se nga dhjetë (10) mbiemrat e parë në
Kosovë (me denduri 6.8‰-29.84‰): Krasniqi, Gashi, Berisha, Shala,
Morina, Bytyçi/Bytyqi, Hasani, Hoxha, Rexhepi, Kastrati, shtatë (7)
prej tyre tregojnë ‘përkatësinë’ fisnore të bartësve të këtyre
mbiemrave, ndaj nuk është çudi që shpesh në organizata të ndryshme
hasim të punësuar disa vetë me mbiemrin Krasniqi a Gashi, por që
nuk janë në lidhje familjare me njëri-tjetrin, madje dhe nga treva të
ndryshme të Kosovës. Në 12-shën e parë hyjnë edhe Thaqi
(4.78)/Thaçi (2.2) dhe Hoti (6.77).
Po ashtu vlen të theksohet se mbiemrat sipas fisit i gjejmë te të
dy konfesionet (mysliman e katolik), që tregon për ndjenjën e
përkatësisë të përbashkët të afërt.
Më poshtë po japim listën e 100 mbiemrave të parë në Kosovë,
të radhitur sipas renditjes alfabetike:
Abazi, Ademaj, Ademi, Ahmeti, Ajeti, Aliu, Arifi, Asllani,
Avdiu, Avdyli, Azemi, Bajraktari, Bajrami, Balaj, Behrami,
Beqiri, Berisha, Bislimi, Brahimi, Bunjaku, Bytyçi, Bytyqi,
Demiri, Elshani, Emini, Fazliu, Gashi, Hajdari, Hajdini,
Halili, Halimi, Haliti, Hasani, Hashani, Haziri, Hoti, Hoxha,
Hyseni, Ibishi, Ibrahimi, Idrizi, Imeri, Islami, Ismajli, Isufi,
Jakupi, Jashari, Kabashi, Kadriu, Kastrati, Kelmendi,
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Krasniqi, Kryeziu, Latifi, Maliqi, Maloku, Mazreku, Mehmeti,
Miftari, Morina, Murati, Musa, Musliu, Mustafa, Neziri,
Osmani, Peci, Pllana, Qerimi, Rama, Ramadani, Rashiti,
Rexha, Rexhaj, Rexhepi, Rrahmani, Sadiku, Sahiti, Salihu,
Sejdiu, Selimi, Selmani, Sinani, Spahiu, Syla, Sylejmani,
Shabani, Shala, Shaqiri, Shehu, Tahiri, Thaçi, Thaqi, Uka,
Ukaj, Veseli, Zeka, Zeneli, Zeqiri, Zogaj
Ndër 100 emrat e parë më të shpeshtë (Caka & Caka, 2009) 37 janë
patronime sipas një paraardhësi, prej të cilëve prijnë:
Bajram (1135), Ramadan (956), Rexhep (830), Shaban (825),
Ali (822), Adem (674), Hasan (661), Ahmet (630), Muharrem
(558), Mehmet (544), Halil (465), Ibrahim (449), Idriz (447),
Hamdi (441), Hysen (441), Sadik (420), Isuf (411), Osman
(405), Kadri (392), Imer (383), Qazim (368), Selim (363),
Tahir (355), Islam (344), Beqir (338), Haxhi (334), Sylë (324),
Sadri (322), Brahim (311), Ramiz (309) etj., emra të shpeshtë
para periudhës 1939.
Nga krahasimi i kësaj liste me listën e 100 mbiemrave të parë në
Shqipëri, të radhitur sipas renditjes alfabetike (Bedollari):
Abazi, Agolli, Aliaj, Alikaj, Andoni, Arapi, Balla, Bardhi,
Basha, Begu, Berberi, Bezhani, Brahimi, Bushati, Cani,
Çaushi, Çela, Dangëllia, Deda, Dede, Dedja, Demiri,
Dervishi, Dibra, Duka, Duro, Elezi, Frashëri, Gjata, Gjergji,
Gjika, Gjoka, Gjoni, Halili, Hana, Hasa, Hasani, Haxhiu,
Hoxha, Hysi, Jaho, Jaupi, Kaleshi, Kamberi, Kanani, Kasa,
Koçi, Kodra, Koka, Kola, Kondi, Kote, Kraja, Kristi, Laçi,
Lako, Laze, Leka, Luarasi, Luka, Madhi, Malaj, Marku, Meçe,
Mehmeti, Mema, Mezini, Muço, Mulo, Murati, Myftiu,
Myslimi, Niko, Nikolla, Osmani, Pano, Papa, Peçi, Prifti,
Rama, Rexha, Ruçi, Saraçi, Shalsi, Shehu, Shtylla, Shyti,
Sinani, Skënderi, Spahiu, Sula, Thanasi, Toska, Treska, Vata,
Xhafa, Xhani, Ymeri, Zaimi, Zeneli,
shohim se në të dy listat na dalin vetëm 15 mbiemra:
Abazi, Brahimi, Demiri, Halili, Hasani, Hoxha, Mehmeti,
Murati, Osmani, Rama, Rexha, Shehu, Sinani, Spahiu, Zeneli.
Nga krahasimi i këtyre listave, shohim po ashtu se në Kosovë
shumica nga 100 mbiemrat e parë janë trerrokësh (74/100), e pasojnë
ata dyrrokësh (21/100) dhe katërrokësh (5/100). Në Shqipëri, ndërkaq,
shumica nga 100 mbiemrat e parë janë dyrrokësh (63/100), e pasojnë
ata trerrokësh (35/100) dhe katërrokësh (2/100).
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PËRFUNDIM
Mbiemrat a emrat familjarë të shqiptarëve në Kosovë kanë
ndjekur rrugën e formimit sikurse te popujt e tjerë evropianë, nga emri
i një të pari të tyre, nga vendi prej nga kanë ardhur ose nga profesioni
a grada që kanë pasur ose nga ndonjë ofiq a ngallap i cili është
shndërruar në emër familjar a mbiemër, por hasim aty-këtu edhe disa
veçanti, si formimi i mbiemrave prej dy a më shumë emrave të
përngjitur, e që tregon vjetërsinë e këtyre mbiemrave, Demjaha
(Demë + Jaha), Hasanmetaj (Hasan + Metë), Prenkolnikaj (= Prenë +
Kolë + Nikë) etj. Kemi pak emra edhe nga emri i ndonjë gruaje të
njohur (matronime), si Havolli (= bijtë e Havës) p.sh. Në Kosovë
haset edhe dukuria e vënies së emrit të burrit emrit të vajzërisë së
gruas, si p.sh. Blerta Deliu-Kodra, Mimoza Kusari-Lila etj.
Një pjesë e madhe e mbiemrave haset në të gjitha trevat e
Kosovës, por disa prej tyre dalin më shumë në një trevë të caktuar, si
mbiemrat me –aj a me dy emra të përngjitur, që janë karakteristikë për
anën e Deçanit, apo mbiemrat me –olli që janë karakteristikë, p.sh. për
fshatin Marec të Prishtinës, ndonëse hasen edhe gjetiu.
Në dallim nga Shqipëria, në Kosovë kemi fare pak mbiemra që
mbarojnë me –e ose –o.
Numri i personave të përfshirë në këtë punim është rreth
1.330.000, prandaj rezultatet e përgatitura në këtë këtë punim kanë të
bëjnë me këtë bazë të së dhënave.

Shënim:
Autorët ftojnë të gjithë ata që dëshirojnë që mbiemrat e tyre të
shpjegohen drejt t’ua dërgojnë autorëve (në adresën elektronike
ali.caka@gmail.com, nebi.caka@gmail.com) variantin e tyre të
shpjegimit të mbiemrave të vet.
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ORIGIN AND REGIONAL DISTRIBUTION OF
KOSOVO ALBANIAN SURNAMES
Summary
Albanians surnames, unlike other European nations, are relatively recent.
During Yugoslav Kingdom the majority of Kosovo Albanians have been forced by
the regime to add to their surnames Slavic suffix, i.e. –iq or –viq. After the Second
World War, Kosovo Albanians have been allowed to change their surnames, and
most of them have done so. Most of the today’s surnames of the Albanians families
in Kosovo are from that time. Surname change is allowed by law even today and we
have cases of surname changes even after the last war in Kosovo, i.e. after 1999.
This paper reviews the surnames from various population registries, accounting for
about 1,500,000 different persons. The paper entails the undertaken classification of
surnames and also presents the list of 100 mostly used surnames in Kosovo, a list
which is compared to 100 mostly used surnames in Albania. Some of the most
characteristic surnames are illustrated by the history of the origin of these surnames
from their own surname carrier. A certain number of persons, both genders, aged 24
to 70, have been surveyed by e-mail, required to provide their own version of origin
of surname or their family name and possibly gave the family tree. It is understood
that all have not responded to this 'invitation'. A number of answers have been given
in this paper, and the other answers will be used in a more comprehensive paper, a
monographic type, on the same topic. The answers in most of the cases are family
“official versions” since respondents were consulted with the other members of the
family, usually father and grandfather, but also oldest uncle. The majority of
respondents have given a family tree that in some cases goes to 15 generations,
which includes a period of 500 years. Some have also given tribal affiliation.
Finally the paper provides a regional distribution of 100 most frequent surnames
of Kosovo Albanians.
Key-words: Albanian surnames, surname classification, origin of family names,
top 100 Albanian surnames

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Kosovë (Caka & Caka)
Mbiemri
Nr. Mbiemri
Krasniqi
51. Bajraktari
Gashi
52. Uka
Berisha
53. Abazi
Morina
54. Azemi
Shala
55. Arifi
Bytyqi
56. Musliu
Hasani
57. Miftari
Kastrati
58. Islami
Hoxha
59. Imeri
Rexhepi
60. Spahiu
Hoti
61. Neziri
Bajrami
62. Ismajli
Kryeziu
63. Halimi
Mehmeti
64. Zogaj
Hyseni
65. Thaçi
Shabani
66. Asllani
Ahmeti
67. Bunjaku
Osmani
68. Rexha
Ramadani 69. Ajeti
Aliu
70. Veseli
Mustafa
71. Shehu
Ademi
72. Murati
Thaqi
73. Zeneli
Salihu
74. Avdyli
Sadiku
75. Emini
Jashari
76. Avdiu
Tahiri
77. Mazreku
Rama
78. Zeka
Ibrahimi
79. Kadriu
Beqiri
80. Jakupi
Syla
81. Pllana
Sylejmani 82. Rrahmani
Kelmendi 83. Sinani
Zeqiri
84. Brahimi
Hajdari
85. Rexhaj
Haliti
86. Balaj
Maliqi
87. Idrizi
Kabashi
88. Demiri
Halili
89. Hajdini
Elshani
90. Ademaj
Sejdiu
91. Behrami
Isufi
92. Hashani
Selimi
93. Musa
Maloku
94. Bislimi
Haziri
95. Peci
Bytyçi
96. Qerimi
Selmani
97. Ukaj
Fazliu
98. Ibishi
Sahiti
99. Shaqiri
Latifi
100. Rashiti

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Shqipëri (Bidollari)
Mbiemri Nr. Mbiemri
Hoxha
51. Mehmeti
Shehu
52. Niko
Prifti
53. Osmani
Çela
54. Pano
Leka
55. Bardhi
Dervishi 56. Cani
Hysi
57. Deda
Rama
58. Demiri
Dibra
59. Hasa
Abazi
60. Kasa
Sinani
61. Mema
Gjika
62. Myftiu
Kola
63. Peçi
Kraja
64. Shtylla
Luka
65. Toska
Duka
66. Treska
Gjoka
67. Ymeri
Murati
68. Zaimi
Kristi
69. Bezhani
Mulo
70. Dedja
Muço
71. Duro
Andoni
72. Kamberi
Hasani
73. Kote
Koçi
74. Laçi
Frashëri 75. Laze
Ruçi
76. Malaj
Zeneli
77. Marku
Papa
78. Hana
Spahiu
79. Shyti
Balla
80. Skënderi
Bushati
81. Berberi
Gjoni
82. Dede
Brahimi
83. Elezi
Kanani
84. Gjergji
Alikaj
85. Jaupi
Arapi
86. Koka
Çaushi
87. Kondi
Halili
88. Luarasi
Thanasi
89. Vata
Xhafa
90. Meçe
Aliaj
91. Nikolla
Basha
92. Rexha
Mezini
93. Saraçi
Sula
94. Xhani
Agolli
95. Dangëllia
Gjata
96. Shalsi
Haxhiu
97. Madhi
Jaho
98. Begu
Kodra
99. Myslimi
Lako
100. Kaleshi

8
3
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38
6
1
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1
1
2
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6
7
1
5
2
1
8
4
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1
3

855
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111
1
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1
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2
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82 1359
46
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1
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2
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8
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31
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9
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6
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6
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2
51
3
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1
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1
9
4
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9
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3
6
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2
1
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2
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5
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28
1
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6
2
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8
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81
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4
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1
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2
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7
34
22
46
36 172
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57
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39
8
16
91
40
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2
7
16
2 384 448
7
60
78
47
70 261
20
81
11
57
80
3
5
30
77
10 294
138
1
2
9
7
1 130
79
25
43 314
10
96
23
53 139 242
38
11
25
61
6 332
1
11
61
78 404

1 1421
2174
1 521
106
703
1037
1 169
71
333
407
137
12 249
186
2 291
237
251
261
168
296
1 373
218
202
109
404
291
275
104
135
323
37
128
233
87
301
44
154
82
65
17
114
160
68
25
164
299
113
144
224
49
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22 771 315
2 523 2373
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38
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16
66 120 225 435 1212 884 314
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2
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87 417
9
64
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4
84 147
77 812 643 218 493
49
41 115 261 418 1158 111 550
24
32
20
33 459 1243 442 520
1
11 201
29 257 897 309 248
1 172
70 609 1187 108 418
124 122 306
84 599 895 250 269
17
36 126 456 977 316 201
103 882 483
54 224 896 247
100
28
21 494 626
80 146
1 107
55 209 292 694 133 144
3
86
18 845 760 120 449
3
23
22 118 514 529
88 441
62 136 210 503 755 313 399
2 177 119
43 319 696 168
49
22
63
54 161 185 792
46 259
57
19
68 445 664
45 301
3
24
84 104 426 657 212
51
136 294 2103
1 482 201
76
103
28 193
88 571 621
33 122
48
4
86 307 382 180 166
16
67
58 108 638 413
98 208
17
10
52
15 247 459
58
83
811 188
1
74 924 282
15
62
65 439 397
72 144
34 616 140
83 924
12
19
9 504 503
6 326
13
52
57
90 423
7 172
3
45
4
53 141 617
57 276
35
1
70 716 516 168
4
82
3 318 553
10 164
75 104
3 138 306
27
27
51
35
59 464 507
79 109
92 130
11 642 568
27 201
20
57
65 142 472
23 158
5
8
32
51 757 530
95
90

716
710
898
40
343
846
1017
90
485
1343
9
981
86
896
769
1337
877
797
1124
911
671
876
160
905
904
863
629
311
457
528
240
510
19
423
265
771
326
14
500
1084
408
512
525
366
204
368
285
648
134

50 1536
144 291
70 399
5 332
3 531
7
5
627 868
3
65
315
77
919 140
43
584 324
2
7
287 880
524 1365
612 388
437 408
261 571
544
33
448 435
409 732
536 850
26
513 515
369 535
184 432
165 378
275 358
280 176
482 503
314 431
699
33
1
42
238 265
380 184
236 288
335
77
2
3
342 605
4
288 211
76 164
288 181
3 505
479 324
294
121
333
89

91
302
157
369

96

61

2

2
17
7

2

24

Malishevë

Zubin
Potok

Zveçan

Vushtrri

7 1359
7 3286
4 1379
4 912
1053
7 1832
51
83
1
18
1 608
54
4
228
72
85
1 1217
58
81
20
94
58
55 100
20 144
47 300
116
76
23 132
79
20
1
30
12
70
12 117
1 190
53 136
3
1
3
43
1
7
87
32
1 118
11 308
21
41
25
833
62
18
1052
9
14
24
12 114
38
17
19
1905
27
3
3
26
1
10

Viti

390
619
17
5
17
63
172
2
252
155
7
424
6
327
397
340
291
83
441
96
173
161
1
273
160
181
42
90
19
45
139
25
15
199
15
44
49
7
217
5
38
109
33
17
117
2
123
179
60
77

Ferizaj

Suharekë

Skenderaj

Prizren

Prishtinë

Podujevë

Pejë

Rahovec

Obiliq

Novobërdë

Lipjan

Leposiviq

Mitrovicë

Kamenicë

Fushë
Kosovë

Klinë

Kaçanik

Istog

Dragash

Gjilan

1776 1503 439
1186 1893 125
1858 869 499
1515 1275 306
1486 735 642
419 820
12
345 180 871
324 581 479
644 756 486
164 212 1698
787 251 180
432 183 1100
377
18 254
358 198 912
116
97 749
174
98 1059
556
89 746
169 121 848
23 221 1208
29
59 1145
109
31 807
120 151 327
787 805
29
189
32 1038
247
17 462
9
35 417
278
60 353
497 212
54
214
54 895
37
61 344
430 117 654
24
43 797
65
16
3
125
35 647
378 331 591
12
33 573
81
42 805
199
7
125
24 456
11 770
19
74 384
229 198 792
57
2 685
107
84 393
61
21 742
5
19
90 115 398
4
81 318
98 117 394
4
34 566

Shtërpcë

1
3
1
6

Gllogovc

Gjakovë

881
121
670
15
887
29
19
33
142
3
22
16

Shtime

39642
39514
30824
18446
18434
10490
9660
9398
9126
9031
8996
8849
8572
8480
8071
8050
7989
7428
7270
7092
7085
6376
6359
6234
5997
5776
5363
5018
4887
4797
4720
4697
4677
4645
4523
4281
4255
4211
4176
4098
4077
3907
3884
3868
3860
3819
3768
3696
3571
3538

Deçan

Mbiemri
KRASNIQI
GASHI
BERISHA
MORINA
SHALA
BYTYQI
HASANI
KASTRATI
HOXHA
REXHEPI
HOTI
BAJRAMI
KRYEZIU
MEHMETI
HYSENI
SHABANI
AHMETI
OSMANI
RAMADANI
ALIU
MUSTAFA
ADEMI
THAQI
SALIHU
SADIKU
JASHARI
TAHIRI
RAMA
IBRAHIMI
BEQIRI
SYLA
SYLEJMANI
KELMENDI
ZEQIRI
HAJDARI
HALITI
MALIQI
KABASHI
HALILI
ELSHANI
SEJDIU
ISUFI
SELIMI
MALOKU
HAZIRI
BYTYÇI
SELMANI
FAZLIU
SAHITI
LATIFI

Gjithsej
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1
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1
1
1
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1
2
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1
1
1
1
2
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1
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3
5
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1
2
1
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1
2
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6
1
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1
1
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2
1
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1
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1
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1
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9
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306
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3
1
1
4
2
1
2
1

1
8
4
1
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1
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6
7

1
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4

204
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4
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3
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4
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2
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4
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1

1

8

205
172
9
141
238
15
77
41
70
176
93
75
85
101
102
91
5
24
180
39
67
145
175
101
92
18
52
103
36
16
212
208
51
4

4
43
2
36
3

22
1
1
11

31
1

28
51
5
80
55
10
4
2
14
139
55
75
71
6
7
7

1
2
30

2
25
40
4
64
11
1
36
18
20
278
10
4
26

217
8
21
2
102
61
497
48
4
4
16
300
27
186
93
324
55
24
18
1
843
214
55
19
1
96

2

1

1

4
194
116
1
2
171
1
116
62
25
5
37
123

4
9

1

33
1
92
555
12
29
1
5

1

1
5

159
3
1

19

1
141
78
14
5

285
260
96
203
180
348
293
169
70
474
455
36
1
20
163
84
132
15
516

242
3
162
9
158

133
324
386
76
23
274
10
89
469
396
7
139
89
14
443
8
24
65
10
60
9
529
147
110
206
5
579

359
193
259
153
24
245
222
102
283
357
105
96
130
5
272
162
162
94
233
2
71
99
78
48
343
147
280
37
1
69
178
140
7
49
124
155
88

4
42
159
50
75
43
54
9
81
32
96
105
100
2
111
6
167
31
119
8
24
79
226
81
17
118
221
1
55
39
121
256
7
7
27
28
330

4
45

466
115

14
87
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1
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8
9
412
90

30
198
613
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163
246
41
45
138
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202
137
43
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1
327
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Malishevë

26
326
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301
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146
226
189
460
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138
251
35
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Potok

2
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301
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176
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295
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3
287
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95
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466
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458
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482
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226
534
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70
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367
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370
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286
249
3
111
231
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1
236
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327
234
316
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1
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340
377

Zveçan

Ferizaj

Suharekë

290
93

98
171
228
61
369
50

206
144
141
10
223
55
139
104
90
228
76

Shtërpcë

82

153
532
527
427
589
586
428
525
293
241
416
362
347
94
195
329
434
394
598
256
192
230
397
218
292
413
10
470
420
287
601
368
228
215
55
128
146
150
450
50
168
249
145
293
65
105
47
221
202
188

Shtime

76
553
259
547
213
348
275
492
311
73
180
130
383

Skenderaj

202
52
101
17
48
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39
55
23
51
153
14
3
214
84
51
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144
41
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46
212
3
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33
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99
4
8
492
6

Prizren
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Rahovec
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Lipjan
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42
124
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2
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5
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348

Leposiviq

1
2
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43
16
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43
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3
1

Fushë
Kosovë

Klinë

Kaçanik

Istog

Dragash
170
25
44
218
45

16
4
20
2

347
31
14
2
11
9
15
2
40
3
1
2

Vushtrri

2

14
36

3
3
6

13
6
11
1
22
3
19
35
35
85
54
25
9

Viti

2
1
25

40
164
45
10
1
174
5
23

19
137

123
1
14

Prishtinë

1
212

58
27
96
11
125
20
113
7
88
71
57
1
473

Podujevë

36
17
4
1
2

56
384
401
755
648
430
301
80
386
420
349
649
5
21
242
668
59
644
300
70
366
131
176
304
129
3
38
390
395

Rahovec

2

302
72
1
6
3
123
78
35
145
130
117
22
5
121
191
18
44
48
5
63
113

Mitrovicë

1
1
15
3
10

99
187
63
11
145
12
142
119
147
29
153
19
5
15
23
281
96
471
10
109
323
38
138
185
17
19
12
241
3
94
10
39
3
62
149
158
122
34
5
219
1

Gjilan

Deçan
31
1

Kamenicë

3493
3492
3455
3444
3431
3382
3363
3336
3232
3211
3159
3147
3077
3025
2929
2875
2862
2861
2819
2797
2702
2671
2629
2617
2589
2555
2505
2482
2464
2413
2407
2389
2353
2319
2267
2242
2234
2224
2195
2142
2125
2097
2065
2019
2018
1982
1971
1936
1916
1911

Gllogovc

BAJRAKTARI
UKA
ABAZI
AZEMI
ARIFI
MUSLIU
MIFTARI
ISLAMI
IMERI
SPAHIU
NEZIRI
ISMAJLI
HALIMI
ZOGAJ
THAÇI
ASLLANI
BUNJAKU
REXHA
AJETI
VESELI
SHEHU
MURATI
ZENELI
AVDYLI
EMINI
AVDIU
MAZREKU
ZEKA
KADRIU
JAKUPI
PLLANA
RRAHMANI
SINANI
BRAHIMI
REXHAJ
BALAJ
IDRIZI
DEMIRI
HAJDINI
ADEMAJ
BEHRAMI
HASHANI
MUSA
BISLIMI
PECI
QERIMI
UKAJ
IBISHI
SHAQIRI
RASHITI

Gjakovë

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Mbiemri

Gjithsej

Nr

60
49

1
1
1

1
18
2

1
1
2
51
2

1402
572
4
61
47

2
50
2
2
1
61
980
2

18
7

11

19
9
4
4
4
1
1

1
5
2

238
198

21
1

1

PROMOVIME

PROMOVIMI I VEPRËS SË TATJANA
HAXHIMIHALIT “ALEKS BUDA – KUJTIME”,
ASHSH, TIRANË, 2014

Hivzi ISLAMI, Kryetar i ASHAK-ut
Kolegë dhe miq të nderuar,
Jemi mbledhur sot këtu në mjediset e Akademisë së Shkencave
dhe të Arteve të Kosovës për ta promovuar një botim të akademik
Aleks Budës, shkencëtarit dhe personalitetit të shquar të gjysmës së
dytë të shek. XX, i cili la gjurmë të thella në jetën shkencore,
arsimore, intelektuale, kulturore dhe kombëtare në Shqipëri dhe në
gjithë botën shqiptare. Vepra e këtij dijetari i kalon caqet e studimit të
historisë shqiptare, të fazave dhe periudhave më të koklavitura të saj,
veçanërisht të mesjetës së hershme, dhe bëhet pjesë e studimeve të
gjera albanologjike-arkeologjike, gjuhësore, etnografike, kulturore, të
artit mesjetar etj.
Me veprimtarinë e tij shkencore dhe kulturën e përgjithshme që
posedonte, prof. Buda për kohën ishte i njohur edhe në suaza
ndërkombëtare. Ishte anëtar i shumë forumeve shkencore dhe
akademike rajonale dhe evropiane. Si figurë poliedrike, me njohjen e
shumë gjuhëve të huaja, me paraqitjet e tij shkencore dhe intelektuale
kudo jashtë vendit afirmoi albanologjinë, Shqipërinë dhe kombin
shqiptar dhe rolin e tij në qytetërimin ballkanik dhe evropian.
Shquhej si organizator i jashtëzakonshëm i punës kërkimoreshkencore dhe në veçanti në organizimin e institucioneve shkencore e
kulturore dhe në ngritjen e historianëve të rinj. E drejtoi me sukses
institucionin më të lartë të dijeve, Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë, nga themelimi në vitin 1972 e deri në fund të jetës së tij në
vitin 1993. Vepra e tij është botuar tashmë në disa vëllime në Tiranë.
Qarqet shkencore dhe intelektuale të Kosovës kishin një respekt
të madh për prof. Aleks Budën jo vetëm si dijetar dhe personalitet me
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kulturë të gjerë, por edhe për paraqitjet e tij publike ndaj zhvillimeve
politike në Kosovë dhe ndaj çështjes së Kosovës. Si polemist i
mprehtë dhe i pa kompromis me bartësit e pikëpamjeve antishkencore
dhe antishqiptare, na kujtohet reagimi i tij me argumentimin shkencor
ndaj shkrimeve të sllavistëve francezë në “Le Monde” të Parisit në
vitin 1981 dhe ndaj librit “Ilirët dhe shqiptarët” të Akademisë Serbe të
Shkencave dhe të Arteve në vitin 1985, ku shtrembëroheshin faktet
historike e të tjera ndaj Kosovës dhe shqiptarëve.
Vepra e prof. Budës, me rezultate të qëndrueshme shkencore,
mbetet pa dyshim burim reference për shumë anë të historisë sonë.
Brezat, pa mëdyshje, do të jenë mirënjohës për trashëgiminë e tij në
fushën e dijeve albanologjike dhe në afirmimin e rezultateve të tyre
jashtë kufijve kombëtarë e ballkanikë. Kudo që gjendej dhe vepronte,
pushtonte me butësinë, optimizmin dhe pamjen prej intelektuali.
Për të gjitha këto dhe arsye të tjera, Akademia e Shkencave dhe
e Arteve e Kosovës, në serinë e veprave të traditës albanologjike, në
vitin 2006 botoi një përmbledhje studimesh e trajtesash historiografike
të prof. Budës në një vëllim prej 600 faqesh, me një tekst studimor si
parathënie të akademik Rexhep Ismajlit. Sot po e përurojmë botimin e
tij me titull “Aleks Buda – Kujtime”, të publikuar nga Akademia e
Shkencave të Shqipërisë dhe të përgatitur nga e bija e prof. Budës, dr.
Tatjana Haxhimihali. Ky botim është një dëshmi e rrugës së bujshme
shkencore, krijuese dhe jetësore të prof. Aleks Budës, si dhe e
zhvillimit të institucioneve shkencore, arsimore dhe kulturore
shqiptare, ku ai luajti një rol të rëndësishëm.
Për veprën do të flasin sekretari i Seksionit të Shkencave
Shoqërore dhe Albanologjike të ASHSH, akad. Jorgo Bulo, Sekretar i
Seksionit të Shkencave Shoqërore të ASHAK-ut, prof. Jusuf
Bajraktari dhe dr. Tatjana Haxhimihali, e cila e ka përgatitur botimin.
Faleminderit!
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Jorgo BULO, Tiranë
Me këtë botim plotësohet seria e kujtimeve të prof. Budës, një
punë disavjeçare e autores Tatjana Haxhimihali, Buda, e cila dhjetë vjet
më parë botoi vëllimin e parë të kësaj serie. Ky korpus kujtimesh, libër i
shkruar me një njohje nga afër të jetës dhe personalitetit të Aleks Budës,
plotëson profilin e tij si Shkencëtar dhe si Njeri dhe paraqet një portret
të vizatuar me ngjyra të gjalla, me dashuri dhe me një stil mbresëlënës,
të një prej kolosëve të shkencës dhe të kulturës shqiptare të shekullit që
shkoi, i njohur ndërkombëtarisht në rrethet e albanologëve si një
personalitet i shquar në fushë të studimeve historike. Ndërsa libri i parë
përfshin kujtimet e fëmijërisë dhe të rinisë duke ardhur deri në vitin
1945, ky libër i dytë, nis nga ky vit dhe vjen deri në fund të jetës së tij.
Objektiviteti dhe besnikëria ndaj fakteve është tipari themelor që
e shquan këtë libër kujtimesh për Aleks Budën, libër që, edhe pse i
përgatitur prej së bijës, i është shmangur subjektivizmit duke i lënë
përshtypjen çdo lexuesi dhe bashkëpunëtori të profesorit se në faqet e
librit takon Njeriun dhe shkencëtarin e vërtetë që ai ka njohur. Kjo është
një vlerë e rrallë e këtyre kujtimeve që e dallon këtë libër nga veprat e
tjera të kësaj natyre që shpesh vuajnë nga subjektivizmi dhe vështrimet
e njëanshme. Për pasojë libri i shërben njohjes së veprimtarisë së
shumanshme të prof. Aleks Budës si shkencëtar, si veprimtar i shquar i
kulturës dhe i arsimit, si një nga protagonistët e jetës shkencore e
kulturore të kohës për ndërtimin e kulturës së re dhe sidomos për
zhvillimin e studimeve albanologjike shqiptare, që falë punës së një
plejade emrash të mëdhenj si Buda, Çabej e të tjerë bënë që qendra e
tyre të zhvendosej nga jashtë, brenda Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë
spikat roli i prof. Budës për ngritjen e një institucioni të tillë si
Akademia e Shkencave dhe e institucioneve të saj, jo vetëm si kryetar i
parë i saj, por si ideator i projekteve madhore shkencore që ngritën lart
prestigjin e albanologjisë si shkencë kombëtare, si historiani që u dha
përgjigje disa prej çështjeve themelore të historisë kombëtare, çështjes
së prejardhjes dhe formimit të popullit shqiptar, të gjuhës e të kulturës
së tij, të autoktonisë së shqiptarëve në trojet e tyre dhe të njësisë etnike
të popullit tonë, të rolit të shqiptarëve në historinë ballkanike, të
formimit të formacioneve shtetërore në shekuj, e të tjera.
Kujtimet e Aleks Budës në këtë kuptim, janë pjesë e historisë së
albanologjisë shqiptare, dhe e institucioneve shkencore që merren me
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historinë, gjuhën dhe kulturën e shqiptarëve, me zhvillimin e këtyre
institucioneve dhe me përpjekjet për ta ngritur nivelin e kërkimit
shkencor në këto fusha në lartësinë që kërkonte koha dhe mendimi
shkencor. Nuk ka projekt madhor në këto fusha, as veprimtari shkencore
ndërkombëtare, mbajtur në Tiranë, si konferencat albanologjike,
konferencat shkencore kushtuar ngjarjeve të mëdha kombëtare, Lidhjes
së Prizrenit, 500-vjetorit të vdekjes së heroit Kombëtar Gjergj Kastriotit –
Skënderbeut, Kuvendit të Studimeve Ilire, Kuvendit për historinë e
formimit të popullit shqiptar, gjuhës dhe kulturës së tij, Kuvendit për
eposin heroik etj., që Aleks Buda të mos ketë dhënë kontributin e tij, jo
vetëm përmes referateve shkencore të mbajtura prej tij në këto
veprimtari, por për të gjithë tematikën dhe përmbajtjen shkencore të tyre.
Kuptohet kontributi i tij themelor në hartimin e veprave të mëdha
përgjithësuese si “Historia e Shqipërisë”, “Fjalori Enciklopedik
Shqiptar”, botimi kritik shkencor i veprave të traditës në suazën e kolonës
“Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar” etj.
Kujtimet e tij janë një dëshmi e gjallë e jetës shkencore gjatë
gjysmës së shekullit që shkoi. Ato na ri sjellin në kujtesë një model të
seriozitetit, të përgjegjësisë dhe të nivelit shkencor të atij brezi
shkencëtarësh përfaqësuar nga Aleks Buda, që u bë garant i këtij
niveli. Kujtimet e Aleks Budës të përmbledhura në këtë libër, si u tha,
i përkasin kryesisht periudhës kur ai ishte aktiv dhe i pranishëm me
mendimin dhe kontributin e tij në jetën shkencore, kulturore e
arsimore, por dhe në jetën shoqërore të vendit. Me interes të veçantë
janë përsiatjet dhe gjykimet e tij prej intelektuali që i përjeton në
mënyrë aktive ngjarjet dhe zhvillimet historike e aktuale, si dhe
vlerësimet e tij për figura dhe personalitete të botës shqiptare dhe të
huaj. Për lexuesin e sotëm, por jo për ata që e kanë njohur nga afër,
është befasues erudicioni dhe kultura e gjerë e këtij punëtori të
palodhur të punës mendore.
Për përgatitjen e këtij libri autorja është mbështetur në arkivin e
familjes Buda, në letërkëmbimin e pasur të prof. Budës, veç të tjerash
me personalitete të botës shkencore shqiptare dhe veçanërisht të huaj,
në kujtime të kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe padyshim në
kujtimet e saj personale. Këto burime, krahas shënimeve të vetë
profesorit, u japin vërtetësi këtyre kujtimeve dhe i bëjnë ato
gjithëpërfshirëse, aq sa është e mundur të përfshihet në një libër një
jetë aq e pasur, siç është ajo e profesor Budës.
Një vend të gjerë në këtë korpus kujtimesh zë Kosova, zënë
mendimet e autorit për historinë dhe rolin e saj në historinë
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kombëtare, zënë përsiatjet e tij për fatin e kësaj pjese të kombit të
mbetur padrejtësisht jashtë kufijve të shtetit shqiptar, siç zënë dhe
përshtypjet e tij nga vizitat në Kosovë, nga takimet me intelektualë
dhe protagonistë të zhvillimeve kulturore, shkencore dhe politike të
atyre viteve dramash, por edhe ndryshimesh të mëdha.
Korife i shkencës së re albanologjike, historian i Mesjetës
shqiptare, i Skënderbeut dhe i Rilindjes Kombëtare, i kulturës dhe i
ideologjisë së saj, mendje dialektike, mjeshtër i analizave dhe i sintezave
të mëdha, i stilit brilant të ekspresivitetit noljan, erudit dhe poliglot,
personalitet poliedrik i kulturës, arsimit dhe shkencës shqiptare,
përfaqësues dinjitoz i albanologjisë shqiptare, në botën shkencore të
jashtme, A. Buda siç është thënë ka qenë një ambasador i shkencës dhe i
kulturës shqiptare në botë.
Vendi i gjerë që zë ky aspekt në libër është një nga vlerat dhe
meritat e veçanta të kësaj vepre. Falë erudicionit, kulturës dhe njohjes
së tij, në takimet ndërkombëtare dhe me ndërkombëtarët, Aleks Buda
si askush i ka shërbyer njohjes së historisë dhe kulturës sonë në botë si
dhe paraqitjes së një imazhi real të historisë së Shqipërisë në arenën
ndërkombëtare.
Aleks Buda me veprën e tij ka nderuar e përfaqësuar Shqipërinë
dhe shkencën shqiptare në aeropagun e shkencës botërore.
Kam pasur rastin të asistoj në disa konferenca shkencore
ndërkombëtare jashtë vendit, ku pa dyshim shkëlqente prania e Aleks
Budës. Ndër to do të veçoja një përshtypje të rrallë nga Kongresi i
Shoqatës Ndërkombëtare të Studimeve të Europës Juglindore
(AIESEE) mbajtur në Ankara në vitin 1979. Në seksionin e historisë
ku zhvillohej një debat i gjallë dhe i nxehtë historiografik, pas shumë
diskutimesh e mori fjalën prof. Buda. Ndërhyrja e tij e argumentuar
dhe me një gojëtari të rrallë u dëgjua me vëmendje nga salla. Pas
fjalës së prof. Budës, drejtuesi i seancës nuk e pa me vend të bënte
konkluzionet, por tha: Argumentit të prof. Budës nuk mund t’i shtoj
asgjë, veç dëshiroj t’i them atij fjalët që nxënësi (Vagneri) në veprën e
Gëtes i thotë Faustit “Me ju mjeshtër është edhe e dobishme, edhe e
këndshme të bisedosh”.
Besoj se edhe për lexuesin do të jetë edhe i dobishëm edhe i
këndshëm, leximi i këtij libri. I dobishëm se prej tij mëson shumë, i
këndshëm se Aleks Buda të tërheq me stilin e tij brilant.
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Jusuf BAJRAKTARI, Prishtinë
Akademia e Shkencave të Shqipërisë nëpërmjet penës së autores
përkushtuar, Tatjana Haxhimihali, ka botuar Kujtimet 2, të kryetarit të
parë të kësaj Akademie-profesor Aleks Buda. Këto kujtime të
mbarështëruara me mjeshtri nga autorja, në një vëllim prej 566 faqesh,
paraqesin një thesar të paçmuar që profesor Buda la trashëgimi për
brezat e ardhshëm dhe për historinë tonë kombëtare.
Në këtë vëllim janë trajtuar disa nga ngjarjet dhe aktivitetet të
cilat profesor Buda i ka veçuar të rëndësishme si për përmbajtjen e
tyre ashtu edhe për mesazhet që transmetohen tek lexuesit. Padyshim
se botimi e nderon Akademinë e Shkencave të Shqipërisë si botues
dhe si institucion të cilit ky personalitet i mendimit shkencor, me
punën e tij vetëmohuese ia ka kushtuar jetën. Po ashtu edhe Akademia
e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës është e nderuar që sot bën
promovimin e kësaj vepre në shenjë falënderimi e mirënjohjeje për
kontributin e jashtëzakonshëm të këtij kolosi të shkencës e të kulturës
tonë kombëtare.
Me këtë rast dua të falënderoj përzemërsisht autoren
Haxhimihali, për punën e saj shumë të vlefshme për të sistemuar e
mbarështëruar me shumë sens një materie kaq voluminoze dhe
interesante, në mënyrë që të përjetësojë dhe të afirmojë kontributet
shkencore t’atit të saj të dashur. Gjithashtu edhe për spikatjen e
mendimeve të profesor Budës në lidhje me bashkëpunimin e dy
Akademive dhe për dashurinë dhe konsideratën që ndjente ai për
kolegët e tij si dhe për popullin e Kosovës.
Çdo lexues i vëmendshëm në këtë përmbledhje kujtimesh do të
mund të mësojë shumë gjëra interesante të cilat Profesori i ka
përjetuar në takimet e tij me personalitete dhe intelektualë të shquar të
kohës si me kancelarin Shtraus, me Gjergj Llukaqin, me Artur
Liolinin, me Viktor Majerin dhe me shumë udhëheqës të shteteve të
shekullit XX.
Me këtë rast, duke vlerësuar mendimet që u thanë sot këtu nga
parafolësit e nderuar të këtij evenimenti, e me qëllim që të mos
përsëritemi dua të veçoj dy, tri përshtypje të mia lidhur me kontaktet e
profesor Budës me Kosovën dhe me intelektualët e saj.
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Duke përshkruar vizitën në Kosovë, ai kujton “Kur vajta për
herë të parë në Kosovë, në muajin maj të vitit 1968, në Simpoziumin
për Skënderbeun, mbeta si i shastisur se sa pak dija për Kosovën. E
dija, por përsëri mbeta i çuditur se nuk e kisha parafytyruar dot një
Shqipëri tjetër po kaq të madhe dhe të afërt sa kjo ku jetojmë.” Ai
shprehet në mënyrë superlative për pritjen e përzemërt që kishte hasur
kudo në Kosovë si në Prishtinë, në Prizren, në Gjakovë, në Kaçanik,
në Rugovë dhe në viset tjera të Kosovës.
Atij dhe delegacionit të profesorit shqiptar ku bënin pjesë: Ndreçi
Plasari, Bujar Hoxha, Mediha Shuteriqi, Dhorka Dhamo dhe Thoma
Murzaku u kishte bërë përshtypje transformimi pozitiv i fshatit kosovar,
i cili në radhë të parë ishte si rezultat i përkrahjes nga emigracioni
ekonomik i saj. Kurse në Shqipëri asokohe ky emigracion cilësohej si
diçka negative. Ai shprehet hapur se “ne po e shihnim me sytë tanë se
pikëpamja jonë që emigracioni na paraqitej si fenomen negativ nuk
qenkësh i tillë.” Vetëm ky konstatim tregon se sa i guximshëm e i matur
ishte prof. Buda në vlerësimet e tij për një fenomen shoqëror që
asokohe PPSH e gjykonte si diçka shumë negative.
Duke folur për kënaqësitë që kishte përjetuar me rastin e
vizitave në Kosovë, në faqen 252 do të shprehet: “Ende nuk e harroj
entuziazmin patriotik që kemi gjetur në Kosovë. Tani e kuptoj pse
paska qenë vatër e patriotizmit të kombit shqiptar edhe nëpër botë.
Gjurmët e kësaj vizitës sime në Kosovë i kam hasur kudo brenda në
Shqipëri dhe jashtë saj. Në Gjermani, Austri, ku kam takuar shumë
kosovarë që më kanë dhënë të njohur nga koha e vizitës sime në
Kosovë.”
Profesor Buda në shumë vende rrëfen për takime të përzemërta
me profesorë të Kosovës si me Idriz Ajetin, Mark Krasniqin, Esat
Mekulin, Ali Hadrin, Fehmi Aganin e me shumë të tjerë, të cilët i kanë
dhënë krah bashkëpunimit të frytshëm midis Kosovës e Shqipërisë në
periudhën 1968-1981.
Në Kujtimet 2 të autores Tatjana Haxhimihali, në faqen 256
bëhet fjalë edhe për vizitën e profesor Budës në studion e piktorit të
njohur Rexhep Ferri, me ç’rast ata kishin pas mendime të kundërta
rreth modernizmit në art. Megjithatë ndahen si miq dhe në shenjë
respekti ndaj familjes patriotike nga periudha e Lidhjes së Prizrenit e
këndej, pas kthimit në Shqipëri ai do të vazhdonte miqësinë me
Shaban Ferrin, t’atin e Rexhepit i cili jetonte në Durrës.
Me sa sinqeritet e dashuri shprehet profesor Buda për Kosovën
shihet edhe nga ky vlerësim i tij:
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“Tani, pas më se 20 vjet, që po sjell në mend këto kujtime, që
s’mund t’i harroj dot kurrë, më mbushen sytë me lot kur kujtoj
dashurinë që kanë treguar atëherë kosovarët ndaj meje. Dashuri që e
ruajnë ende sot, siç tregojnë vizitat e tyre të herëpashershme në shtëpi
tani që jam mbërthyer prej disa vitesh në shtratin e sëmundjes. Më
vjen keq se sa pak kam bërë unë për Kosovën dhe kosovarët në
krahasim me punën e mësuesit tim Skënder Luarasi që ka shkruar një
libër për Isa Boletinin.”
Natyrisht që edhe kosovarët gjithmonë me rastin e vizitave të
tyre janë shpreh me dashuri dhe me respekt, siç shkruan autorja në
f.505 për takimet më Anton Çetën, Ibrahim Rugovën, Hivzi Islamin,
Zekerja Canën, Nuri Bashotën e shumë intelektualëve të tjerë.
Sot në shenj homazhi përkulemi me respekt e dashuri për këtë
figurë të ndritur të mendimit shkencor e të kulturës shqiptare në
përgjithësi. Profesor Aleks Buda do të mbetet krenaria jonë, i
paharruar dhe emër frymëzimi për inteligjencën e re shqiptare.
Ju faleminderit.
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Tatjana HAXHIMIHALI, Tiranë
I nderuar zoti kryetar i Akademisë, i nderuar zoti Ministër i
Arsimit si edhe anëtarë të Akademisë, miq e të ftuar!
Vij me një emocion të veçantë në këtë seli të nderuar të
shkencës së Kosovës. Në këtë Akademi ku rreth 40 vjet më parë, më
1979, im atë Aleks Buda, në emër të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë firmosi të parën Konventë, marrëveshje bashkëpunimi me
Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Një akt domethënës
jo vetëm si manifestim i frymës iluministe evropiane: që e bukura të
triumfojë duhet të kemi akses në arsim, kulturë dhe shkencë. E
kuptuar nga të dyja palët (shqiptarë të Shqipërisë dhe të Kosovës) se
arti dhe kultura na bën të jemi si entitet kulturor unik, por jo vetëm
kaq, u munduan secila palë nga ana e vet, nëpërmjet takimesh
kombëtare e ndërkombëtare t'u jepnin një diapazon më të gjerë, me
synime politike këtyre marrëdhënieve. Duke folur për marrëdhëniet
me Kosovën, shpesh Aleksi thoshte: "më dhemb ta them, por në disa
aktivitete të përbashkëta që kemi pasur me Kosovën, iniciativën nuk e
kemi marrë ne, por kosovarët. Dhe kjo ka të bëjë me politikën që
ndiqte qeveria shqiptare, e cila na izolonte nga Kosova nga frika se
mos bëheshim titistë, revizionistë".
Mirëpo me vajtjen në Kongresin e Studimeve Ballkanike në
Sofje (1966) u krijua një situatë e re. Pjesëmarrës në Kongres midis të
tjerëve ishim ne dhe edhe një delegacion kosovar me Idriz Ajetin e
Mark Krasniqin etj. do të tregonte Aleksi. Por me këta kam qenë
njohur që para Luftës II Botërore në Itali, ku ata studionin dhe unë
përgatitesha si lektor i gjuhës shqipe pranë profesorit të njohur Carlo
Tagliavini në Universitetin e Padovës. Pra pata besim te bashkëpunimi
me profesorët nga Kosova, kur ata na kërkuan ndihmë për të
mbështetur tezat e tyre gjatë punimeve të Kongresit. Çka u bë në
fshehtësi në dy takime në bodrumet e Bibliotekës së Sofjes...Këto
kontakte do të zgjeroheshin më vonë me prezantimin e studiuesve të
rinj kosovarë shumë premtues.
"Skënderbeu përsëri vazhdon të bashkojë shqiptarët" është titulli
i një kapitulli të librit që po promovohet. Me plot mbresa të Aleksit,
përshtypje nga pritjet entuziaste prej takimeve me njerëz të ndryshëm
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në vitin 1968, kur në Prishtinë u mbajt simpoziumi ndërkombëtar për
Skënderbeun, që i dha dhe i jep forcë kombit të vet. Ishte rasti për t'u
takuar me kolegë, nxënës e studentë me njerëz nga populli jo vetëm në
qytete si në Prishtinë, Prizren, Gjakovë po edhe në malësinë e
Rugovës etj., me të cilët, siç ka thënë ai, u miqësova aq shumë, sa do
ta quaja një fitore të madhe njerëzore. Mendoni sa të gjalla e të forta
kanë qenë përshtypjet e tij prej vizitave e takimeve në Kosovë, sa edhe
kështu pas kaq vitesh, të transmetuara nga unë në këtë libër janë
mbresëlënëse, siç vërejnë recensuesit dhe lexuesit e parë. "Këtu (në
Kosovë) më hyri ajo dashuri aq e madhe për vendin dhe kosovarët, që
edhe sot e ruaj si një thesar" do të theksonte përsëri Aleksi.
Nga ana tjetër edhe unë, tregonte im atë, jam përpjekur diçka të
bëj. Mendoj se sadopak kam ndikuar në krijimin e një opinioni pozitiv
me shpjegimet për historinë e Kosovës dhe sqarimin rreth miteve që
qarkullojnë rreth saj. Në ligjëratat që kam mbajtur në Bon, Sarbryken,
Vjenë etj. mbi autoktoninë e Shqiptarëve, apo në bisedat me gazetarë
të huaj (Meier, Fon Kohl, Buchala, Erich etj.) edhe studiues apo të
tjerë të interesuar për çështjen shqiptare, një pjesë prej të cilëve u bënë
mbështetës të çështjes së Kosovës në forumet ndërkombëtare.
Këtu preka disa momente që lidhen me Kosovën, por ka edhe të
tjera...Prandaj ju ftoj ta lexoni librin! Sepse, megjithatë fjala e fundit i
mbetet opinionit publik, siç ndodh në botimet e reja.
Falënderoj parafolësit për mendimet e shprehura dhe pjesëmarrësit me nderimin që treguan me prezencën e tyre në kujtimin për
Aleks Budën dhe librin që u paraqit sot.
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Jusuf BAJRAKTARI, Sekretar i Seksionit të Shkencave
Shoqërore

PROMOVIMI I BOTIMEVE TË SEKSIONIT TË
SHKENCAVE SHOQËRORE TË AKADEMISË SË
SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS
(PRISHTINË, 18 MARS 2015)

1. Anton Kolë Berishaj, anëtar korrespondent
“Shoqëria pa shtet - Studim socio-antropologjik”, 2014.
Autori Berishaj në këtë studim të mbarështëruar në 274 faqe, të
ndarë në 14 kaptina dhe 57 nënkaptina ka aplikuar qasje
multidisiplinare në trajtimin socioantropologjik të një mjedisi shqiptar.
Ky trajtim qartëson tërë kompleksitetin e formave dhe mënyrave të
organizimit vetanak, sistemin specifik të vlerave, lidhjen organike me
traditën dhe normat zakonore, mitin e familjes, vatrës, shtëpisë,
besimin dhe besëtytnitë, komunikimin me grupet e tjera,
destruktivitetin dhe simbiozën që krijon komunikimi i një shoqërie të
vetorganizuar shqiptare. Kjo formë daton që nga vendosja e sistemit të
timarit, që territorialisht dhe nominalisht i përkisnin Perandorisë
Osmane, mirëpo që realisht e organizuan jetën jashtë kontekstit ligjor
të saj, me forma të së drejtës zakonore, që përkon me modelin
segmentar të jetës. Organizimi familjar, barku, vëllazëria, fisi dhe
lidhja fisnore mbështeten mbi bazën e normave të së drejtës së
Kanunit të Lekë Dukagjinit. Sistemi i vlerave, mekanizmat shoqëror
që e kompensojnë funksionimin e shtetit të organizuar politik dhe
ndjenja e përkatësisë së një trungu të përbashkët shndërrohen në
mekanizma homogjenizues, ndërsa ekonomizimi dhe sigurimi i
mbijetesës në ambientin malor shndërrohet detyrimisht në
segmentarizëm shoqëror.
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Libri i Anton Berishajt “Shoqëria pa shtet”, veç rëndësisë
shoqërore për trajtimin e një fenomeni sociokulturor ka edhe vlera të
një modeli të cilin studiuesit e ri të kësaj disipline mund ta përdorin në
projektet e tyre hulumtuese, në mjedise të ndryshme të shoqërisë
shqiptare, ku format e organizimit të jetës mbi normat e traditës kanë
qenë prezente deri në ditët tona.
2. Arsim Bajrami, anëtar korrespondent
“Historia e konstitucionalizmit shqiptar”, 2014.
Studimi monografik “Historia e konstitucionalizmit shqiptar”
paraqet një kontribut shkencor nga e drejta kushtetuese, i cili trajton
konstitucionalizmin shqiptar në harkun kohor 100-vjeçar, përkatësisht
nga viti 1912 e deri më 2012. Konstitucionalizmi shqiptar, sipas
autorit, në esencë tregon emancipimin shtetëror dhe ndërtimin e
traditës shtetërore të kombit shqiptar. Autori problematikën në këtë
studim e vështron duke e hulumtuar konstitucionalizmin si proces
shtetëror në një anë, dhe në anën tjetër, traditën kushtetuese të
Shqipërisë, Kosovës dhe përvojat kushtetuese në Maqedoni.
Studimi kap një vëllim prej 572 faqesh dhe si i tillë paraqet një
kontribut me rëndësi shkencore për konstitucionalizmin. Botimi
ndahet në katër pjesë, të cilat përbëjnë një tërësi unike. Pjesa e parë i
kushtohet zhvillimit të konstitucionalizmit në Republikën e
Shqipërisë, pjesa e dytë atij në Kosovë dhe pjesa e tretë përfshinë
Maqedoninë, përkatësisht hapësirën ku jetojnë shqiptarët. Në pjesën e
katërt
jepen
tendencat
bashkëkohore
në
zhvillimin
e
konstitucionalizmit në kushtet e integrimeve evropiane dhe atyre
kombëtare. Vlerë të veçantë të këtij botimi paraqet shtojca me pjesë
dokumentesh të rëndësishme që autori i ka përzgjedhur me qëllim që
t’u shërbejnë specialistëve të fushës por edhe kureshtjes së opinionit të
gjerë lexues. Libri i Arsim Bajramit është pritur mirë edhe nga rrethet
profesionale kushtuese.
3. Edi Shukriu
“Hyjnesha dardane”, 2014.
Autorja përmes trajtimit multidisiplinar shkencor në këtë studim
sjell në pah njërën nga hyjnitë më të respektuara të panteonit dardan.
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Libri përfshin studimin e kultit dhe të religjionit dardan, si çështje me
shumë interes në kuadër të studimeve ilire dhe të antikitetit të rajonit.
Në të përcillen fazat e zhvillimit të besimit dhe niveli i krijuar i
sistemit religjioz dardan, në të cilin Hyjnesha Dardane fitoi edhe
pozitë superiore në fazat e mëvonshme të besimit dardan. Libri ka 190
faqe dhe përveç parathënies trajton paraqitjen e të gjitha monumenteve
përkushtuar Hyjneshës Dardane, analizën e tyre, si dhe zhvillimin e
besimit dardan në parahistori dhe antikë. Teksti paraqitet me fotografi
cilësore, skica, harta, literaturë dhe indeksin e emrave. Studimi
monografik “Hyjnesha Dardane” e autores Edi Shukriu është një
kontribut i vlefshëm për njohjen e një figure të historisë antike te ne.
4. Ekrem Murtezai
“Hyrje Konceptuale në Filozofi”, 2015.
Në botimin “Hyrje konceptuale në filozofi”, autori Murtezai e
përvijon mendimin filozofik që nga etimologjia e tij, duke e shtrirë
natyrshëm nëpër periudha të cilat jo gjithherë janë të lehta të
përthekohen. Problematikën konceptuale të filozofisë autori e
mbarështëron në 390 faqe tekst, të cilin në aspektin metodologjik e
ndanë në 16 kapituj.
Strukturimi i veprës ndjek kronologjinë e natyrshme të
zhvillimit të mendimit filozofik, duke analizuar kushtet sipas etapave
në të cilat është bërë i mundshëm ky zhvillim prej filozofisë së lashtë
greke e deri te ajo bashkëkohore. Edhe sipas mendimit të recensentëve
të këtij botimi duhet nënvizuar së paku dy çështje:
1.

2.

Vepra ofron qasje të mirëfilltë shkencore, trajtim
kronologjik, sistemim dhe mbarështërim logjik të çështjeve
të ndërlidhura në kohë e në hapësirë dhe
Botimi padyshim përmbushë mungesën evidente të
literaturës së mirëfilltë shkencore për ata që mëtojnë të
njohin kronologjinë, zhvillimin e rrethanave shoqërore e
historike te të menduarit filozofik.
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5. Grup autorësh
“Gërmime dhe studime arkeologjike në Kosovë 2000-2012”, 2014.
“Gërmime dhe studime arkeologjike” është përmbledhje e
punimeve të grupit të autorëve nga Kosova dhe Shqipëria, të cilët kanë
kryer gërmime arkeologjike në territorin e Kosovës nga viti 2000 deri
më 2012. Kjo përmbledhje, përpos hyrjes, ka 17 artikuj si: 10 vjet
kërkime në Kosovë, Vendbanimi prehistorik i Vlashnjes, Tumat e
Llashticës, të Dhëna të reja mbi epokën e bronzit në Kosovë, Varrezat
tumulare dardane të Shqipërisë Verilindore, Simbole Ilire në maskat
prej ari të Ohrit, Mbishkrime të reja Latine nga Kosova, Vështrim mbi
historikun e gërmimeve arkeologjike në Ulpianë, Terma romake e
shek. II-IV në Çiflak, Objekte plastike të periudhës romake, Ndërtimet
mbrojtëse të perandorit Justinian në Provincën e Dardanisë, Të dhëna
të reja mbi mesjetën e hershme në Kosovë, Gërmime të vitit 2004 në
Kalanë e Prizrenit dhe Varreza mesjetare në Banjë të Malishevës.
Përmbajtja e kësaj vepre shtrihet në 398 faqe.
6. Hivzi Islami dhe Arsim Ejupi
“Popullsia dhe vendbanimet shqiptare
Preshevës”, 2015.

të

Luginës

së

Botimi i monografisë prej 640 faqesh, “Popullsia dhe
vendbanimet shqiptare të Luginës së Preshevës” është kontribut i
vlefshëm i dy autorëve, të cilët duke vërejtur mungesën e studimeve të
kompletuara për një entitet të veçantë etniko-politik siç është Lugina e
Preshevës, iu kanë qasur studimit të mirëfilltë të dinamikës, strukturës
së popullsisë dhe vendbanimeve shqiptare. Autorët duke trajtuar me
përkushtim dhe akribi shkencore vendbanimet, tipologjinë dhe proceset
transformuese, ku shqiptarët kanë një shtrirje territorialisht kompakte,
vijnë në përfundim se kjo zonë e trojeve tona ka mbetur në një pozitë
mjaft të vështirë sa i përket perspektivës historike të së ardhmes.
Bashkautorët Islami dhe Ejupi, mbi bazën e të dhënave dhe
fakteve, kanë analizuar dhe shpjeguar ndikimin e një kompleksi
rrethanash në krijimin e një tablloje karakteristike demografike te
popullata shqiptare. Ata vijnë në përfundimin se popullata shqiptare e
Luginës paraqet transicionin e fundit demografik në Evropë. Botimi me
rezultatet e qëndrueshme që kanë nxjerrë autorët mbi bazën e analizës
së të dhënave relevante, argumenteve dhe trajtimit me një metodologji
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bashkëkohore, është i dobishëm për opinionin profesional, posaçërisht
për hulumtuesit nga fusha e shkencës mbi popullsinë. Ky studim mund
të shërbejë si burim informacioni jo vetëm për rrjedhat demografike,
por edhe për problemet e vendbanimeve dhe zhvillimin e përgjithshëm
shoqëror. Botimi, me argumentimin që përmban, përveç vlerave të
qëndrueshme shkencore, do të jetë padyshim edhe në funksion të
sensibilizimit të çështjes së shqiptarëve të Luginës si një problem që
kërkon zgjidhjen e drejtë në të ardhmen.
Autorët studimin e tyre në aspektin metodologjik e kanë
mbarështëruar në parathënie, tetë pjesë të veçanta, rezymeja, literatura
dhe burimet si dhe indeksi i emrave. Studimi është i pajisur me harta
origjinale, me tabela dhe grafikësh të shumta që ilustrojnë dhe
shpjegojnë përmbajtjet e caktuara të tekstit. Ky botim do t’u shërbej
edhe specialistëve të rinj të kësaj fushe si model për trajtimin e temave
të ngjashme.
7. Jusuf Osmani dhe Ramë Manaj
“Ndarja administrative-territoriale e Kosovës 1944-2010”, 2014.
Botimi “Ndarja administrative-territoriale e Kosovës 19442010”, është përmbledhje dokumentesh për ndarjen territoriale të
Kosovës gjatë periudhës 65-vjeçare. Është kjo kohë e ndryshimeve të
mëdha shoqërore e politike në Kosovë, e cila ka determinuar edhe
format e ndarjes administrative e territoriale. Kjo tërësi dokumentesh,
përpos hyrjes, ka këta kapituj: Ndarja administrative-territoriale e
Kosovës pas Luftës së Dytë Botërore, Ndarja administrativeterritoriale e Kosovës në këshilla popullore të rretheve dhe këshilla
popullore të vendeve, Ndarja administrative-territoriale e Kosovës në
këshilla popullore të komunave, rretheve dhe qyteteve, Ndarja
administrative-territoriale e Kosovës në komuna dhe organizimi
territorial pas suprimimit të autonomisë së Kosovës më 1998.
Botimi i këtij dokumentacioni është mbarështuar në një vëllim
prej 325 faqesh, i cili si i tillë paraqet një bazë të mirë dokumentare e
metodologjike për studiues të ri në këtë fushë studimi.
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8. Pajazit Nushi
“Leksikoni i psikologjisë I dhe II”, 2014.
“Leksikoni i psikologjisë” është botim mjaft voluminoz i ndarë
në dy vëllime, që mbarështëron një materie interesante në 1130 faqe.
Vëllimi i parë ka 550 faqe, ndërsa vëllimi i dytë 580 faqe. “Leksikoni”
trajton 5232 zëra të psikologjisë bashkëkohore të nxjerrë nga literatura
e psikologjisë më të re, ku psikologjia kognitiviste dhe psikologjia
fiziologjike ka pasur ndryshime të mëdha. Përmbajtja e këtij teksti
përfshinë zërat e rinj nga zhvillimi i psikologjisë, ndërsa zërave të
përgjithshëm u janë shtuar zërat që bëjnë fjalë për specifikat shqiptare.
Për nga shtrirja përmbajtjesore zërat janë ndarë në tri grupe: zërat e
gjatë, zërat e mesëm dhe zërat e shkurtër. Për secilin nga zërat e gjatë
dhe të mesëm është dhënë literatura burimore e përkthyer edhe në
gjuhën shqipe. Zërat nga psikologjia e motivacionit e iluzioneve, e
motorikës dhe e bazës biologjike të sjelljeve të njeriut kanë ilustrime
grafike. Ilustrime grafike kanë edhe zërat e psikometrisë. Autorët e
zërave janë dhënë në gjuhën burimore me vitet e lindjes dhe të vdekjes
së tyre dhe njëkohësisht emri dhe mbiemri i secilit është transponuar
në gjuhën shqipe. Vepra përmban indeksin e termave, indeksin
antropologjik dhe pasqyrën përmbledhëse të shkollave psikologjike.
“Leksikoni i psikologjisë” i Pajazit Nushit është një studim
analitik, gjithëpërfshirës në fushën e terminologjisë psikologjike. Si i
tillë është një kontribut i rëndësishëm që plotëson vakuumin në
literaturën shkencore në gjuhën shqipe.
9. Revista “Studime shoqërore”, nr. 1, 2014.
Që nga viti 2014 Seksioni i Shkencave Shoqërore i ASHAK-ut
nxori numrin e parë të revistës Studime shoqërore, në të cilën u botuan
studime, trajtesa, recensione dhe kritika nga disiplinat e shkencave
shoqërore. Në këtë numër që kap një vëllim prej 335 faqesh,
kontributet e tyre shkencore i kanë publikuar 16 autorë.
Revista hapet me fjalën e redaksisë, për të vazhduar me studime
dhe trajtesa, ligjëratën inauguruese, tri recensione e kritika dhe
mbyllet me kronikën e ngjarjeve dhe të aktiviteteve të Akademisë për
vitin 2013.

PËRVJETORË

HIVZI ISLAMI: 25-VJETORI I DEKLARATËS
KUSHTETUESE TË 2 KORRIKUT 19901

Të nderuar kolegë dhe miq,
Zonja dhe zotërinj
Jemi mbledhur sot këtu, në mjediset e Akademisë së Shkencave
dhe të Arteve të Kosovës, për ta shënuar dhe kujtuar një nga datat e
rëndësishme të historisë më të re të Kosovës. Pikërisht para një çerek
shekulli, më 2 Korrik 1990, delegatët e tri dhomave të Kuvendit të
atëhershëm të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës - të Dhomës së
Punës së Bashkuar, të Dhomës së Komunave dhe të Dhomës
Shoqërore-Politike -, e shpallën Deklaratën Kushtetuese, që njihet si
Deklarata e Pavarësisë së Kosovës, me të cilën Kosova do të bëhej shtet
në vete në formë të njësisë së pavarur në ish-Federatën Jugosllave.
Deklaratën Kushtetuese e nënshkruan 111 nga gjithsej 190
delegatë të tri dhomave të Kuvendit të Kosovës. Prej 111 nënshkruesve,
83 delegatë janë gjallë: prej tyre 61 delegatë janë në Kosovë dhe 22
janë jashtë Kosovës. Pjesa më e madhe e tyre sot është e pranishme
këtu. Ndërkaq 28 delegatë nuk janë më në mesin e të gjallëve. Midis
nesh nuk është as kryehartuesi i tekstit të Deklaratës, akademik
Gazmend Zajmi.
Ju thërras që me një minutë heshtje t’i nderojmë këta delegatë dhe
të gjithë të tjerët që dhanë kontribut të çmueshëm për shpalljen e
Deklaratës së Pavarësisë për çlirimin e Kosovës dhe për pavarësimin e
saj. Lavdi!
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe anëtarët e
saj i kanë ndjekur me vëmendje dhe kanë marrë pjesë aktive si në
zhvillimet shkencore dhe të artit, ashtu edhe në zhvillimet e tjera me
interes të përgjithshëm për Kosovën. Në momentet më dramatike, ky
institucion doli me një propozim, që do të bëhej me rëndësi të madhe.
1

Fjala e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës Hivzi
Islami, të mbajtur në Akademinë Solemne me rastin 25-vjetorit të Deklaratës
Kushtetuese.
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Nga Kuvendi i kësaj Akademie ka dalë Deklarata mbi çështjet
kushtetuese e dt. 14 qershor 1990 drejtuar Kuvendit të KSA të
Kosovës, të RSFJ-së dhe të RS të Serbisë dhe opinionit të gjerë. Këtë
ditë Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
zgjodhi anëtar nderi të kësaj Akademie nobelisten e njohur Gonxhe
Bojaxhiun – Nënë Terezën, për virtytet njerëzore, moralin e lartë dhe
për kontributin e dhënë për paqe në mbarë botën.
Deklarata Kushtetuese e Kuvendit të Kosovës e 2 Korrikut 1990
ishte një reagim ndaj suprimimit me dhunë të gjendjes kushtetuese dhe
vendosjes së gjendjes okupuese e koloniale në Kosovë, si dhe terrorit
shtetëror ndaj shqiptarëve. Deklaratës Kushtetuese i kishin paraprirë
reagimet e fuqishme gjithëpopullore shqiptare, të prira nga protestat e
minatorëve dhe të studentëve, si dhe Deklarata e përmendur e
Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.
Deklarata e 2 Korrikut 1990 të nesërmen, më 3 korrik, u
publikua në “Fletoren zyrtare” të Kuvendit të Kosovës dhe pastaj u
përligj me dokumente të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës, si
janë Kushtetuta e 7 Shtatorit 1990, që njihet si Kushtetuta e Kaçanikut
dhe Rezoluta për Pavarësinë dhe Sovranitetin e Kosovës mbi bazën e
Referendumit për Pavarësinë e Kosovës të shtatorit të vitit 1991; edhe
te kjo Rezolutë Akademia dha ndihmesën e vet. Ndërkaq më 24 maj
1992 u mbajtën zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. ASHAK në
vitin 2005 i botoi të gjitha aktet kryesore të Kuvendit të Republikës së
Kosovës nga 2 Korriku 1990 e këndej. Nga Akademia u bënë shumë
njoftime dhe protesta të argumentuara shkencërisht lidhur me çështjet
kushtetuese dhe suprimimin me dhunë të gjendjes kushtetuese në
Kosovë drejtuar organeve më të larta të ish-Federatës dhe instancave
relevante evropiane dhe amerikane.
Deklarata e 2 Korrikut 1990 bashkë me dokumentet e zëna në
gojë, lufta paqësore para dhe pastaj lufta e armatosur, u paraprinë
proceseve politiko-juridike të Kosovës deri te pavarësia dhe
sovraniteti i saj më 17 Shkurt 2008 dhe Kushtetuta e Republikës së
Kosovës e 10 Prillit 2008. Ndërhyrja e NATO-s në gjysmën e parë të
vitit 1999 qe po ashtu me rëndësi vendimtare për çlirimin e Kosovës
dhe arritjen e objektivave të përmendura. Brezat luftuan për më shumë
se për Kosovën e pavarur, por fuqia e shqiptarëve dhe konstalacioni i
raporteve ndërkombëtare në këtë fazë të zhvillimeve ishin të tilla sa
nuk mund të arrihej më shumë.
Harku kohor njëshekullor i Kosovës që nga ndarja e dhunshme e
trungut gjeoetnik të shqiptarëve dhe okupimi klasik i Kosovës nga
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Serbia në vitin 1912 karakterizohet me shumë anë të dhimbshme:
spiralja e dhunës sistematike, e krimeve të llahtarshme mbi popullatën
shqiptare dhe dëbimi me mjete gjenocidale, përveç në disa periudha
shumë të shkurtra, nuk pati të ndalur deri në gjysmën e vitit 1999, kur
intervenoi forca më e madhe ushtarake të botë, e cila e parandaloi
gjenocidin masiv ndaj shqiptarëve. Gjendjen e arritur me dhunë dhe
terror ndaj shqiptarëve, mjerisht, e verifikuan të gjitha konferencat
ndërkombëtare, nga Konferenca e Ambasadorëve e Londrës e viteve
1912-1913 e deri te Konferenca tjetër e Londrës për ish-Jugosllavinë e
vitit 1992. Midis tyre ishin disa konferenca të tjera (e Versajës 1919, e
Parisit 1946, e Brukselit 1990, e Hagës 1991). As Konferenca e
Dejtonit e vitit 1995, edhe pse represioni dhe dhuna ndaj shqiptarëve
kishin marrë dimensione të gjera, nuk e tha një fjalë për Kosovën,
kusht ky që e kishte vënë Millosheviqi. Të gjitha këto konferenca e
favorizuan vetëm Serbinë.
Asnjë përmirësim i gjendjes së përgjithshme të shqiptarëve në
Jugosllavinë e Versajës. Përkundrazi, vazhdoi brutaliteti përmes
përndjekjeve, shpronësimeve dhe shpërnguljeve të detyrueshme, të
përcjellë me reformat famëkeqe agrare dhe kolonizimin me element
sllav në gjithë territorin e tyre homogjen etnik, tashmë të copëtuar në
tri banovina (e Moravës, e Zetës dhe e Vardarit). Ndërkaq, në fillim të
vitit 1945 Kosova ishte vënë nën administrim ushtarak, i cili u hoq
vetëm në korrik të këtij viti, kur ajo u fut me forcë ushtarake nën
Serbi/Jugosllavi si “krahinë autonome” (autonomna oblast), me status
politik-konstitucional më të ulët se të Vojvodinës. Me këtë pozitë
mbeti deri në Kushtetutën e tretë të Jugosllavisë (1963), kur u barazua
me Vojvodinën dhe shqiptarët nga statusi i pakicës u avancuan në
kombësi, që do të thotë se përsëri mbetën qytetarë të dorës së dytë.
Territoret e tjera të banuara me shqiptarë mbetën në tri republika të
tjera me të njëjtin status. Pas ndryshimeve të mëdha politike në kreun
e ish-Federatës Jugosllave në vitin 1966, u hapën mundësi për
ndryshime politiko-juridike dhe kushtetuese dhe u nxor Kushtetuta e
vitit 1974, me të cilën u forcua subjektiviteti konstitucional-juridik e
politik i Kosovës në ish-Federatën deri tek e drejta e vetos. Por pas
vitit 1981 pasoi ndërhyrja e vrazhdë politike e policore e Serbisë, e
mbështetur pa rezervë nga organet e ish-Federatës Jugosllave, e
përcjellë nga një represion policor e ushtarak, me qëllim të suprimimit
të kësaj Kushtetute dhe vënies së Kosovës përsëri nën juridiksionin e
Serbisë, gjë që ndodhi në mars të vitit 1989.
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Duke pasur parasysh parimet e proklamuara të bashkësisë
ndërkombëtare me fuqi vendimmarrëse, projekti i lëvizjes politike
shqiptare ishte që problemi i Kosovës të zgjidhej me mjete paqësore
dhe demokratike. Por këto sakrifica të shqiptarëve nuk u shpërblyen
nga bashkësia ndërkombëtare. Me indiferencën ndaj dhunës dhe me
pranimin e gjendjes faktike të krijuar pas suprimimit të autonomisë
federale, Evropa dhe bashkësia ndërkombëtare e pranonin politikën e
aktit të kryer, që e kurajonte Serbinë për sjellje edhe më agresive ndaj
shqiptarëve, të cilët pas shterjes së të gjitha mjeteve demokratike u
detyruan të kalonin nga kursi paqësor në luftë të armatosur, në luftë
çlirimtare. Në përpjekjet dhe luftën paqësore dhe në luftën e
armatosur, përveç rezistencës së brendshme, edhe diaspora jonë luajti
një rol shumë të madh përmes ndihmave materiale, morale dhe
ushtarake dhe ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Edhe sot
remitancat që vijnë nga diaspora janë burim kryesor i të hyrave dhe
përbëjnë rreth 1/3 e buxhetit të Kosovës.
Katër Jugosllavitë, në dimensione të ndryshme hapësinore dhe
politike, ashtu siç u krijuan mbi bazë të politikës hegjemoniste serbe dhe
forcës ushtarake serbe, ashtu edhe u shkatërruan nga veprimi i konceptit
unitarist e militarist. Meritë e shqiptarëve të Kosovës dhe të gjithë
shqiptarëve në ish-Jugosllavi ishte se ditën ta gjenin veten në projektet
dhe proceset e Perëndimit me të cilat u shthur sistemi komunist dhe u
shpërbë ish-Jugosllavia si krijesë artificiale tepër e komplikuar.
Fundi i shekullit XX shquhej për nga brutalitetet dhe barbaritë
deri te ndërmarrjet gjenocidale në ish-Jugosllavi. Edhe Kosova dhe
shqiptarët morën një goditje të rëndë nga regjimi serb. Gjendja e nderë
dhe shumë e dhimbshme për shqiptarët mori fund me hyrjen e trupave
të NATO-s më 12 qershor 1999, në mbështetje të Rezolutës 1244 të
KS të OKB-së, kur Kosova u vu nën protektorat ushtarak (KFOR-i)
dhe civil ndërkombëtar (UNMIK-u). KFOR-i mbeti edhe sot e gjithë
ditën autoritet i respektuar nga qytetarët, ndërsa UNMIK-u, si
strukturë instaloi një administratë jofunksionale dhe korruptive dhe si
e tillë nuk gëzoi respekt. Përgjegjësitë që i mori, siç ishin reformat
demokratike, ndërtimi i institucioneve, zhvillimi ekonomik, procesi i
privatizimit, sundimi i ligjit, pengimi i korrupsionit dhe krimit të
organizuar etj., UNMIK-u nuk i përmbushi. Me një mandat të një
“Sulltanati” dhe si pengues e gllabërues i procesit të privatizimit, edhe
mjetet financiare të Kosovës, të grumbulluara në fonde të caktuara, i
dërgoi në banka të huaja, ku gjenden edhe sot dhe të cilat po gëlltiten
nga kriza globale.
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Sipas Rezolutës 1244 të KS Veriu i Kosovës faktikisht mbeti
edhe sot territor kontestues dhe konfrontues midis Kosovës dhe
Serbisë, duke u toleruar nga UNMIK-u strukturat e Serbisë në veri dhe
bojkotimi i institucioneve të Kosovës në të gjitha nivelet nga serbët
vendorë, të cilëve iu dha privilegje të papara përmes diskriminimit
pozitiv! Pas mossuksesit të UNMIK-ut, një rol në sundimin e ligjit dhe
në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pritej ta luante
EULEX-i, por edhe kjo instancë, e ftuar nga institucionet e Kosovës,
mjerisht nuk u tregua efikase në këtë mision. Përkundrazi, manifestoi
një sërë dobësish. Mirëpo me gjithë dobësitë e faktorit ndërkombëtar
në Kosovë, ta krahasosh praninë ndërkombëtare, veçanërisht pjesën
ushtarake, me pushtimin serb të Kosovës është në anën tjetër të arsyes.
Më 17 Shkurt 2008 Kosova u shpall shtet sovran dhe i pavarur,
por nën mbikëqyrje ndërkombëtare. Në Gjykatën Ndërkombëtare të
Drejtësisë në Hagë më 22 korrik të vitit 2010 Kosova arriti një sukses
të madh, kur kjo Gjykatë gati unanimisht, vendosi që me shpalljen e
Pavarësisë së Kosovës nuk është shkelur e drejta ndërkombëtare. Por
kjo fitore nuk u shfrytëzua sa duhet në procesin e njohjeve
ndërkombëtare nga ana e faktorit politik kosovar, për çka tërhoqi
vërejtjen edhe vetë z. Ahtisari në një takim me përfaqësues të
Akademisë sonë në diçka tjetër vitin 2012.
Ndërkaq, më 10 shtator 2012 ndodhi edhe një kërcim pozitiv: në
Kosovë përfundoi procesi i mbikëqyrjes ndërkombëtare. Të drejtat,
obligimet dhe përgjegjësitë e institucioneve të Kosovës u rritën edhe
më shumë. Problemet dhe sfidat e tyre kryesore mbetën në mbrojtjen e
tërësisë territoriale të shtetit, në zhvillimin ekonomik, në sundimin e
ligjit, në mposhtjen e korrupsionit dhe krimit të organizuar si kushte
kryesore për t’u integruar në BE, etj. BE-ja me 500 milion banorë u
vuri kushte 2 milion banorëve të Kosovës të cilat ishin vështirë të
përballueshme edhe për vendet e zhvilluara të Evropës. Në vitin 2004,
kur flitej për standardet para statusit të Kosovës, një funksionar i lartë
i Stejt Departamentit Amerikan Mark Grossman, i solli 8 standarde
për të cilat ish-funksionari tjetër i këtij Departamenti Morton
Abramovich, tha se i kanë vënë Kosovës kushte të cilat në këtë botë
mund t’i përmbushin vetëm Finlanda dhe Danimarka.
Sot, për turpin e Evropës, vetëm Kosova dhe shqiptarët si
shumicë, më proevroperëndimorët në botë, në lëvizjen e lirë brenda
BE-së së diversifikuar dhe kontrastive në shumë drejtime, mbetën më
të izoluarit! Kosova është e vetmja në Evropë që ka mbetur një vrimë
e zezë sa i përket liberalizimit të vizave – çdo ditë po i vihen kushte
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gjithnjë e më rigoroze dhe kushte shtesë. BE-ja po vepron me
standarde të dyfishta, që popullata jonë po e ndjen si braktisje dhe
mungesë të perspektivës evropiane! Prandaj lufta jonë në përmbushjen
e obligimeve të marra për të vërtetën, për drejtësi e ligj dhe për miq
duhet të vazhdojë më energjikisht.
Fitoret në paqe, në kuptimin e demokratizimit të jetës, të
funksionimit të shtetit të së drejtës, të institucioneve demokratike, të
ekonomisë së tregut, të respektimit të të drejtave të njeriut askund nuk
janë të lehta, ndërsa në Kosovën komplekse dhe nevralgjike këto
fitore janë edhe më të vështira e veçanërisht lufta kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar si dy të këqijat më të mëdha, që gjallojnë tash
e 16 vjet. Fatkeqësisht, pa praninë e faktorit ndërkombëtar, edhe
kështu si është në vëllim dhe në strukturë, u dëshmua se këto dy të
këqija nuk mund t’i çrrënjosim vetë. Edhe në rastin tonë, po t’i
referohemi maksimës së vjetër politike dhe filozofike, rezulton se ata
që janë pjesë e problemit nuk mund të jenë dhe pjesë e zgjidhjes.
12 Qershori 1999, kur hynë trupat e NATO-s në Kosovë, është
ditë historike për Kosovën dhe shqiptarët dhe ditë e ardhmërisë së
tyre. Presidenti Klinton menjëherë pas luftës (1999), në Ferizaj, na la
porosinë: “Ne e fituam luftën, ju fitojeni paqen”! Ky mesazh i tij, i
thellë përmbajtësisht, duhet të jetë udhërrëfyes i përhershëm për ne.
Tash, pas kaq viteve pas çlirimit, po e shohim se sa është e vështirë
lufta në paqe në tërë kompleksitetin e saj.
Është këtu sot rasti që t’i falënderojmë dhe t’u jemi shumë
mirënjohës brezave që luftuan dhe dhanë jetën për lirinë dhe
pavarësinë që po e gëzojmë ne sot. 25-vjetori i Deklaratës Kushtetuese
për nga dimensioni kohor duket një jubile i vogël, por nuk ka asnjë
dyshim se është tejet i rëndësishëm për jetën politike dhe kombëtare të
Kosovës. Prandaj është gjithashtu momenti që t’i falënderojmë
delegatët e Kuvendit të Kosovës të legjislaturës së vitit 1990 për
guximin e pashoq që treguan në momentet kyçe të historisë sonë më të
re, duke e shpallur Deklaratën Kushtetuese më 2 Korrik 1990 dhe me
këtë duke iu hapur rrugë proceseve dhe projekteve të tjera në favor të
pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës. E konsiderojmë të nevojshme
t’i falënderojmë edhe qarqet dhe miqtë ndërkombëtarë, veçanërisht
SHBA-në dhe kryetarët Vilson (1920), Klinton (1999) dhe Bushin e
Ri (2008), që qenë faktorë me rëndësi në të dy pavarësitë - të
Shqipërisë në vitin 1920 dhe të Kosovës në vitet 1999 dhe 2008.
Ju faleminderit!
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HIVZI ISLAMI: 40-VJETORI I THEMELIMIT TË
AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË
KOSOVËS1

Të nderuar kolegë dhe miq,
Presidente Jahjaga, Kryeparlamentar Veseli, Kryeministër
Mustafa,
Të nderuar përfaqësues të institucioneve shkencore, kulturore,
politike dhe publike,
Zonja dhe zotërinj
Jemi tubuar sot për të shënuar 40-vjetorin e themelimit të
Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, një jubile që e
konsiderojmë të rëndësishëm për jetën tonë shkencore, kulturore dhe
kombëtare. Kjo Akademi u themelua në vitin 1975 si nevojë e
pashtyeshme e kohës dhe në rrethana jo edhe aq të lehta kulturore,
shoqërore dhe politike në Kosovë dhe rreth saj. Të gjitha njësitë
federale të ish-shtetit tashmë i kishin themeluar akademitë e
shkencave dhe të arteve, sikurse dhe të gjitha vendet e rajonit. Pas
zhvillimit të hovshëm të arsimit dhe veçanërisht pas themelimit të
Universitetit të Prishtinës në fillim të viteve të 70-ta nevoja për dije,
shkencë, kulturë dhe emancipim shoqëror gjithnjë rritej. Themelimi i
një institucioni të shkencës dhe të artit me emrin Akademi u bë i
domosdoshëm dhe për ruajtjen dhe afirmimin e identitetit politik,
kulturor dhe kombëtar të Kosovës. Mbi bazë të ligjit përkatës të
Kuvendit të Kosovës, ky institucion së pari u themelua si Shoqatë e
Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe pastaj me ligjin tjetër të këtij
Kuvendi në vitin 1978 u shndërrua në Akademi. Në këtë themelatë do
të nxitej, zhvillohej dhe planifikohej puna kërkimore-shkencore dhe

1

Fjala e kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës akad.
Hivzi Islami në ceremoninë e shënimit të 40-vjetorit të themelimit të saj më 18
dhjetor 2015.
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artistike, do të mbrohej dhe avancohej mendimi shkencor dhe e vërteta
shkencore.
ASHAK u themelua sipas modelit të akademive të atëhershme,
që ishte më afër strukturave perëndimore të akademive, pa
monopolizim të jetës shkencore dhe artistike, çfarë e kishin akademitë
e tipit lindor-sovjetik. Ajo kishte rolin e bashkërendimit të punës me
Universitetin e Prishtinës dhe me institucionet e tjera të shkencës dhe
të artit në Kosovë.
Akademia në fillim kishte tri seksione (të Gjuhësisë, të Letërsisë
dhe të Arteve; të Shkencave Shoqërore dhe të Shkencave të Natyrës),
ndërsa më vonë si seksion në vete u themelua Seksioni i Arteve.
Akademia sot i ka këto 4 seksione, një Qendër LeksikografikoEnciklopedike, ka shumë trupa, këshilla, grupe e komisione
profesionale dhe boton revista. Parashihej të themeloheshin disa
institute shkencore-hulumtuese, por për shkak të ndërhyrjeve politike
dhe tendencave të reduktimit të Akademisë, kjo nuk ndodhi. As me
ligjin e vitit 2004, kur pushtetin e kishte UNMIK-u, Akademisë nuk iu
mundësua të kishte institute shkencore-hulumtuese.
Dyzet vjet histori të këtij institucioni mund të mos duken shumë në
jetën e akademive me traditë të gjatë, por për ne janë si katër shekuj, të
përshkuar me shumë specifika, ngritje dhe rënie si rezultat i zhvillimeve
të gjera politike dhe shoqërore në Kosovë dhe në ish-shtetin e
Jugosllavisë. Kthesat e mëdha shoqërore, trysnitë, urrejtjet dhe represioni,
deri te përpjekja për zhbërje biologjike, turbulencat që shembën
shoqërinë kosovare dhe që më në fund sollën çlirimin dhe pavarësinë e
shtetit më të ri në Evropë janë ngjeshur e pasqyruar në ecjen tonë, në
rrugën e mundimshme për të arritur këtu ku jemi. Kjo shoqëri u përball
me sprovat më të egra të ekzistencës, me të ligat e një sistemi çnjerëzor,
kapërceu një luftë çlirimtare, me sakrificat më sublime dhe u rilind për të
dëshmuar se ishte në rrugë të drejtë. Fatin e këtij rrugëtimi e pati dhe
Akademia jonë, sfidat e së cilës ishin dhe mbeten të mëdha në misionin
dhe destinimin për të cilat është themeluar.
Që nga fillimi i vitit 1989 të gjitha institucionet shkencore,
kulturore, politike dhe konstitucionale të Kosovës, përfshirë
Akademinë, do të ballafaqohen me vështirësi të mëdha deri në mbylljen
me dhunë të tyre nga ana e organeve shtetërore të Serbisë. Në muajin
nëntor të vitit 1990 Akademisë iu ndërpre financimi nga buxheti i
Kosovës, ndërsa në vitin 1992 me kërkesën e Akademisë Serbe të
Shkencave dhe të Arteve (SANU) dhe pastaj me ligjin që e miratoi
Parlamenti i Serbisë, ASHAK u mbyll, me ç’rast u përvetësua objekti,
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biblioteka, arkivi dhe pasuria tjetër. Në ato rrethana Akademia qe e
detyruar të veprojë në një shtëpi private, sikurse të gjitha shkollat e
mesme dhe fakultetet (me 450.000 nxënës dhe studentë) që punuan në
rreth 3.000 hapësira si shtëpi-shkolla brenda një sistemi të tërë paralel,
më të madhin që ka njohur historia e rezistencave civile në Evropë.
Rinia, arsimtarët, profesorët, akademikët, intelektualët, shkrimtarët,
gazetarët, punëtorët dhe pastaj e tërë popullata shqiptare e kundërshtuan
këtë gjendje përmes formave të ndryshme të karakterit paqësor.
Ne edhe sot përballemi me mohimin shkurtpamës, me ringjalljen
e memorandumeve që kërkonin zhdukjen tonë. Shembulli i
propagandës irracionale serbo-ruse kundër anëtarësimit të Kosovës në
UNESCO e dëshmoi edhe një herë këtë. Por ne jetojmë në kohën kur
preokupimet e civilizimit bashkëkohor janë më të mëdha se
shpirtvogëlsia urrejtëse, me dilema e brenga të shumta për të tashmen
dhe të ardhmen e njerëzimit.
Duket se civilizimi është në krizë, me shumë divergjenca dhe
përplasje. Popullsia me rritjen dhe përbërjen e saj, industrializimi i
hovshëm, urbanizimi intensiv dhe i pakontrolluar, problemet e
ushqimit, të energjisë, të resurseve natyrore, papunësia, ndotja e
mjedisit, ngrohja globale, terrorizmi, migrimet dhe kriza e refugjatëve
bashkë me zhvillimet e vrullshme teknologjike, ekonomike dhe
shoqërore rreth nesh dhe në botë, me presionet e proceseve të
globalizimit kërkojnë angazhim dhe mobilizim pa vonesë të
potencialeve shkencore e krijuese. Roli i Akademisë mbetet i qartë
dhe i pandryshueshëm para këtyre sprovave, por edhe para
problemeve dhe zhvillimit të përgjithshëm shoqëror të vendit tonë ku
ato ndjehen sot dhe do të reflektohen nesër.
Në këtë fazë të ndërlikuar dhe të rëndë të transicionit në të cilën
gjendemi, pritjet e opinionit të gjerë nga Akademia ndonjëherë janë
më të mëdha se mundësitë dhe detyrat e saj. Duke mos e kuptuar këtë
fakt jo rrallë na kërkohet të luajmë rolin e analistit apo opinionistit të
mediave, me prononcime ad hoc për çështje të ndryshme të
zhvillimeve aktuale politike e shoqërore, të arbitrit për eliminimin e
defekteve të funksionimit të institucioneve demokratike dhe të
sundimit të ligjit. Akademia në asnjë rast nuk mund të involvohet në
diskutimet e politikës së ditës. Duke mbledhur rreth vetes
shkencëtarët, ekspertët dhe elitën e krijimtarisë artistike, dijen dhe
vizionin e tyre ajo mund t’i vërë në dispozicion të zhvillimit të
mendimit kritik shkencor dhe artistik dhe të ofrojë zgjidhje për shumë
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çështje madhore të shoqërisë, por vetëm mbi bazë të argumenteve
shkencore dhe jashtë ritmeve të ndodhive ditore.
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës nuk do ta
ndjekë kurrë modelin e Akademisë Serbe, e cila me veprimet e saj i
shkaktoi tragjedi të mëdha miliona njerëzve. Roli i saj la një njollë të
errët, të pashlyeshme në historinë e këtij institucioni, por edhe të
shoqërisë serbe, i paparë në akademizmin botëror gati 400-vjeçar.
Akademia i priu zhvillimeve kyçe të Kosovës, që cilësohen
kthesa historike të saj: nga Kuvendi i kësaj Akademie ka dalë Deklarata
mbi çështjet kushtetuese e dt. 14 qershor 1990 që menjëherë u përligj
me dokumente të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës çfarë janë
Deklarata Kushtetuese e 2 Korrikut 1990, që u hartua nga akademikët,
dhe aktet e tjera konstitucionale-politike. Pas luftës Akademia me
vetiniciativë ka pasur shumë prononcime publike dhe ka botuar një varg
studimesh dhe librash shkencorë për statusin e Kosovës, për bisedat e
Vjenës 2005-2007, për Veriun e vendit, për Kushtetutën, për Luginën e
Preshevës, për Planin e Ahtisarit, për decentralizimin dhe rikomponimin
territorial të Kosovës, për trashëgiminë kulturore, për regjistrimin e
popullsisë, pastaj ka dhënë kontributin e saj për hyrjen e Kosovës në
UNESCO, duke i ofruar argumentimin shkencor drejtuesve të
organizatës dhe të gjitha delegacioneve të saj, sikundër që iu
kundërpërgjigj propagandës agresive të Akademisë Serbe për të
penguar Kosovën në këtë organizatë, duke i njoftuar të gjitha akademitë
e botës për rolin keqbërës të këtij institucioni, përfshirë shkatërrimin e
trashëgimisë kulturore të popujve të tjerë. Të gjitha këto Akademia i ka
bërë me argumente shkencore dhe me kohë nga viti 2000 deri më sot.
Botimet dhe prononcimet janë në dispozicion të institucioneve dhe të
opinionit publik.
Paralelisht me këto, Akademia zhvilloi një bashkëpunim të
dendur ndërkombëtar jo vetëm në kuadër të asociacionit të akademive
evropiane (All European Academies, ALLEA) dhe Panelit
Ndërkombëtar të Akademive (IAP), por edhe në kontakte të
drejtpërdrejta me akademitë e rajonit dhe të Evropës, me mjaft
probleme në lëvizjen e lirë të akademikëve, sikurse të gjithë
qytetarëve të Kosovës. Njëkohësisht, Akademia zhvilloi një
bashkëpunim të gjerë me të gjitha institucionet e vendit dhe me
Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në veçanti.
Me mundësitë ekzistuese financiare dhe të kuadrove, për këto 40
vjet Akademia realizoi shumë projekte shkencore dhe artistike, botoi
qindra vepra nga fusha të ndryshme të shkencave dhe të arteve,
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organizoi tubime shkencore, konsulta, ekspozita, koncerte etj. Me
vëllimin prej 0.7% të BVP (hapësira evropiane shkon drejt 3%-shit) sa
ndahen për shkencë dhe hulumtime në gjithë Kosovën, është e
vështirë të synohet një shoqëri e dijes dhe e zhvillimit. Edhe në një
mjedis të ngarkuar me probleme ekonomike, sociale dhe politike,
çfarë është Kosova, duhet të gjenden rrugë përmirësimesh për
investime në këtë sferë në mënyrë që t’i afrohemi më shpejt rrjetit
efektiv dhe dinamik hulumtues evropian dhe procesit të njohur
“Research and Developement” (“Hulumtim dhe zhvillim”).
Përvjetori që po shënojmë është dhe një rast ta kujtojmë jo
vetëm rrugëtimin e këtij institucioni, të arriturat dhe sukseset, por edhe
humbjet. Që nga themelimi ne humbëm 28 anëtarë që lanë një
kontribut të vlefshëm në shkencë dhe në art; vetëm në këtë vit
humbëm pesë anëtarë të çmuar, midis tyre dhe nënkryetarin tonë.
Humbjet në njerëz na kanë ndjekur hap pas hapi vitet e fundit. Por jeta
dhe puna vazhdojnë tutje. Preokupimet mbeten ato të ruajtjes së
parimeve dhe misionit që kësaj Akademie ia ka besuar shoqëria. Është
gjithashtu rasti të mendojmë për iniciativat dhe programet e reja sipas
nevojave dhe prioriteteve të zhvillimit shkencor e social dhe
rrjedhimisht të afirmimit të kësaj themelate më të lartë të shkencës dhe
të artit para proceseve dhe sfidave shumëdimensionale akademike,
shkencore dhe krijuese në planin kombëtar, evropian dhe botëror.
Orientimi në resurset dhe kuadrot e reja për punë shkencore
hulumtuese dhe krijimtari artistike është joshës. Çdo katër vjet ne
përtërijmë radhët me anëtarë të rinj duke zgjedhur më meritorët. Ligji
për Akademinë, që tashmë u miratua në Kuvendin e Republikës së
Kosovës mundëson të zbresim moshën e anëtarëve të rinj, me qëllim
përtëritjen e kuadrit që vitet e fundit po imponohet me rezultate të
rëndësishme nga fushat e ndryshme të shkencave dhe të arteve. Kjo
garanton të ardhmen dhe perspektivën tonë.

FADIL HOXHA NË KONTEKSTIN HISTORIK

Akademi përkujtimore kushtuar 100-vjetorit të lindjes
së Fadil Hoxhës (15.3.1916 - 22.4.2001)
Gjakovë, më 19 mars 2016

Jusuf Bajraktari, anëtar korrespondent i ASHAK-ut
Të nderuara zonja dhe zotërinj,
Të nderuar akademikë dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës,
të Komunës së Gjakovës, të Bashkësisë së Bajram Currit.... me
qytetarët e Malësisë së Gjakovës, të qytetit dhe të rrethinës së
Gjakovës
Shënimi i 100-vjetorit të lindjes së njërit prej figurave më të
shquara të historisë moderne të Kosovës, 15 vjet pasi që pushoi zemra
bujare e një politikani dhe shtetari fisnik siç ishte Heroi i Popullit Fadil
Hoxha, është padyshim ngjarje që meriton respektin e veçantë për faktin
se Kosova dhe posaçërisht Gjakova, si çerdhe liridashëse dhe kopsht i
kultivimit të virtyteve më të mira të vlerave njerëzore e patriotike, po e
kujton birin e saj të merituar në këto kohë të mugëta të zvetënimit të
humanitetit e të nderimit për të merituarit. Pra, Gjakova si një qytet me
traditat më pozitive, përkundër sfidave me të cilat ballafaqohet në
realitetin e kundërthënieve aktuale shoqërore e politike, e gjen rastin për
të shënuar me një akademi, këtë jubile simbolik, ashtu siç e ka merituar
biri i saj i devotshëm Fadil Hoxha.
Sot pa dyshim se e ndiejmë mungesën e madhe të intelektualëve e
të veprimtarëve të shquar dhe të njohësve të jetës dhe veprës së Fadil
Hoxhës si: Vehap Shita, Pajazit Nushi, Mark Krasniqi, Esat Stavileci, dhe
së fundi dje na la edhe sekretari i SHVLANÇ-së, Sadri Kabashi, të cilët
me angazhimet dhe kontributet e tyre e nderonin opinionin e Gjakovës në
këso raste kujtimesh e përkujtimesh.
Pikërisht, sot në Gjakovë duhet të thuhet se ka ardhur koha që në
bazë të argumenteve dhe fakteve historike të trajtohet roli i figurave dhe i
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personaliteteve që në të kaluarën tonë kanë lënë gjurmë e dëshmi të forta,
të cilat pasqyrojnë veprimtarinë e tyre jetësore e politike. S’ka dyshim se
figura e Fadil Hoxhës është në krye të listës së personaliteteve që
personifikojnë periudhën 50-vjeçare të historisë së Kosovës në regjimin
komunist në ish-Jugosllavi. Prandaj edhe interesimet dhe interpretimet e
rolit të tij janë trajtuar nga këndvështrime të ndryshme dhe në të shumtën
e rasteve me nota të subjektivizmit të tepruar nihilist, çka për mendimin
kritik historiografik nuk për përkon me të vërtetën dhe aq më pak me
realitetin shoqëror të Kosovës.
E themi këtë konstatim mbështetur në studimin “Mjerimi i
historizmit” të njërit ndër mendjet më të ndritura të shekullit 20, Karl
Popperit, i cili duke cituar Xhon Millin konstaton si vijon: “Gjendjet e
shoqërisë janë... si moshat e ndryshme të një trupi fizik – ato janë kushtet
jo të një apo pak organeve ose funksionimeve, por të tërë organizmit”. Po
ashtu në këtë drejtim duhet të na motivojë edhe themeluesi i doktrinës së
historisë – Herodoti me maksimën e tij “se vetëm e vërteta duhet shquar
pavarësisht interesave në të cilën jeton dhe mund të ketë personi që
shkruan për ngjarjet historike”. Sot nëpërmjet kësaj Akademie nga
Gjakova po e dërgojmë një mesazh rasti si për historianët, politologët,
politikanët aktivë të jetës sonë shoqërore e ekonomike dhe përgjithësisht
te njerëzit e letrave, që sa më parë të çlirohen nga ngarkesat me ngjyrime
politike, të cilat apriori helmojnë mjedisin shoqëror me tendenca
retrograde–përçarëse të rajoneve kosovare. Kosova është një tërësi dhe
çdo ndarje mbi çfarëdo baze qoftë është e dëmshme për perspektivën e
saj. Burimet e shumta dokumentare që rrëfejnë jetën e Fadil Hoxhës dhe
kohën e tij na japin të drejtë të konkludojmë se të arriturat por edhe
gabimet e mundshme të bëra nga ai, paraqesin një tërësi (materie)
interesante për historinë. Ato argumentojnë përkushtimin e tij për dy
çështje fondamentale: 1) për idenë e bashkimit të viseve shqiptare në një
shtet, që ka qenë dhe është ëndrra e të gjithë patriotëve tonë dhe 2) për
ngritjen dhe avancimin e Kosovës në shkallën e barazisë me të tjerët në
ish-Jugosllavi në aspektin pragmatik, sipas rrethanave të kohës që i është
imponuar.
Se çfarë figure ishte, çfarë roli luante, ç’rëndësi e ç’ndikim kishte
karshi situatave dhe gjendjes së përgjithshme në Kosovë kur ai ishte në
pushtet, është një punë që i takon perspektivës së hulumtimeve shkencore
në të ardhmen. Mund të thuhet se botimet e derisotme na ofrojnë të dhëna
e në disa raste edhe përgjigje që për opinion janë mjaft interesante. Ato
konsistojnë para se gjithash në çështjen e marrëdhënieve shqiptarojugosllave; në çështjen e shpërnguljes së shqiptarëve në Turqi dhe
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qëndrimin që e ka mbajtur Fadil Hoxha ndaj saj; rreth Procesit të
Prizrenit; aksionit të mbledhjes së armëve; rreth Plenumit të Brioneve;
rreth diskutimeve kushtetuese të viteve të 70-ta të shekullit 20 dhe të
ngjarjeve të tjera të mëvonshme të cilat pak a shumë janë ende të freskëta
për shumicën e njerëzve që merren me studimin e kësaj periudhe
historike.
Që të pasqyrohet në mënyrë më reale roli i figurës së Fadil Hoxhës
sigurisht që nuk mjaftojnë vetëm këto botime të derisotme. Duhet
vazhduar me hulumtimin e burimeve të proveniencave të ndryshme, ku
do të duhej patjetër të përfillet parimi i profesionalizmit të paanshëm dhe
i njohjes së thellë të periudhës, ngjarjeve dhe proceseve shoqërore, duke
bërë krahasimin e të dhënave të ndryshme të shkruara dhe të atyre që
fshihen në labirintet e arkivave e që flasin për zhvillimet politike në
Kosovë e më gjerë në Ballkan. Kurrsesi ky problem kaq madhor, nuk
mund të jetë objekt i spekulimeve meskine të ditës, të matrapazëve
pseudointelektualë e tekanjozë, të cilët nuk lënë gjë pa njollosur e
katranosur, ashtu siç e kanë biografinë e tyre të përlyer.
Zonja dhe zotërinj të nderuar
Iniciativa e Komunës së Gjakovës dhe e kryetares së saj znj.
Kusari-Lila për ngritjen e shtatores së Fadil Hoxhës në vendlindjen e tij
në Gjakovë e nderon atë dhe Kosovën përgjithësisht. Prandaj ky projekt
duhet përfunduar sa më parë që është e mundur, duke afirmuar të
kaluarën tonë historike dhe ata që i kanë kontribuar afirmimit të qenies
sonë shoqërore dhe kombëtare.
Fadil Hoxha është njeriu, luftëtari, komandanti, politikani dhe
burrështetasi që me punën, përkushtimin dhe veprën e tij jetësore i dha
vulë një periudhe historike për më shumë se 50-vjeçare, por që me vlerat
e saj tejkalon suazat kosovare dhe ato kombëtare. Është pa dyshim një
nga figurat e mëdha shqiptare të shekullit që lamë pas. Pra, është
personalitet shumëdimensional, që hyri dhe do të mbesë në historinë e
Kosovës përgjithmonë.
Nëse realisht i vlerësojmë kushtet dhe rrethanat historike nëpër të
cilat kaloi Kosova në vitet e thyerjeve të mëdha, duhet të thuhet se janë të
rrallë personalitetet që u kanë bërë ballë sfidave të panumërta në mënyrë
aq stoike si Fadil Hoxha. Ai shpresonte dhe ishte i bindur se nëpërmjet
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, si pjesë e Koalicionit
Ndërkombëtar Antifashist, do t’i shërbente idealit të kahershëm të
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popullit të Kosovës “... i cili, si gjithmonë, ashtu edhe sot dëshiron me u
bashkue me Shqipninë”, vendim ky i miratuar me Rezolutën e
Konferencës së Bujanit, si një akt historik i pakapërcyeshëm deri më sot,
e ku, siç dihet botërisht, roli i Fadil Hoxhës ka qenë vendimtar. Ndërkaq,
ky do të jetë mëkati i pafalshëm i tij nga qarqet shoviniste serbomëdha,
gjatë gjithë ekzistencës së ish-Jugosllavisë, për çka do të kërcënohej e
shantazhohej nga armiqtë e Kosovës.
Fadil Hoxha edhe pas Luftës së Dytë Botërore, kur gjendja e
Kosovës u keqësua tragjikisht si pasojë e dhunës dhe e kurtheve të
imponuara nga hegjemonizmi serbo-jugosllav, nuk u dorëzua. Ai me
shokët e tij zgjodhi atë që e zgjedhin njerëzit e përgjegjshëm, dhe vendosi
të qëndronte me ata që mund ta vazhdonte betejën. Siç do të shprehej
profesor Besim Bokshi, vendosi të qëndronte e të vepronte për të zbutur
sadopak goditjen e dhunës me besim për një stinë më të mirë drejt së
ardhmes së popullit të tij. Fadil Hoxha në mbrojtje të interesave të
popullit të vet do të angazhohet për emancipim, zhvillim kulturo-arsimor
dhe ekonomik të Kosovës, si mjeti më efikas për të sfiduar shtypjen,
pabarazinë dhe projektet antishqiptare. Ai në veçanti, u angazhua dhe
ndihmoi me bindje të plotë procesin e shkollimit e të perfeksionimit të
kuadrove të të gjitha profileve, aq shumë të nevojshme për Kosovën, fatet
dhe ardhmërinë e saj.
Fadil Hoxha ishte konsekuent e parimor për të luftuar shpërnguljen
e shqiptarëve dhe presionin që bënte pushteti jugosllav në vitet ’50 të
shekullit të kaluar, për deklarimin e tyre si turq, si një nga mjetet për
spastrimin etnik të Kosovës.
Në kohën kur shovinizmi serb, gjoja në emër të barazisë e të
zemërgjerësisë serbe, deklarohej me demagogji se “shqiptarët në Kosovë
duhet të ndihen si në shtëpinë e vet” ishte ky Fadil Hoxha, i cili pati
guximin për të reaguar publikisht e me dinjitet kundër tezave
antishqiptare, duke botuar një vepër me titull simbolik “Jemi në shtëpinë
tonë”. Siç do të shihet, lajtmotiv i kësaj vepre është qëndrimi i
palëkundur dhe konstatimi suprem i autorit se “shqiptarët janë zot shtëpie
në shtëpinë e vet”, shprehje kjo që afirmonte autoktoninë e shqiptarëve
dhe të drejtën e vetëvendosjes së tyre si rrugë e mundshme e shpëtimit
për rrethanat e asaj kohe.
Atij i takon një meritë e veçantë në procesin e afirmimit dhe të
unifikimit të gjuhës letrare shqipe. Ai nuk hezitoi që nëpërmjet profesor
Fehmi Aganit t’u sugjeronte intelektualëve të njohur të kohës dhe
institucioneve kosovare që të angazhoheshin sinqerisht rreth organizimit
dhe përkrahjes së idesë për unifikimin e gjuhës letrare shqipe, si mjet i
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rëndësishëm i afrimit të shqiptarëve. Po ashtu ai do të jetë iniciatori
kryesor edhe për shënimin e 500-vjetorit të vdekjes së Heroit Kombëtar –
Skënderbeut (1968); 100-vjetorin të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1978),
si dy nga ngjarjet kulmore të jetës kulturore e shkencore në Kosovën e
viteve ‘70. Këto e shumë fakte të tjera flasin për vizionin e një politikani
patriot e modern, i cili diti dhe punoi me durim në interes të sendërtimit të
kauzës së popullit që i takonte. Me një fjalë, roli i Fadil Hoxhës në
tejkalimin e prapambetjes kulturoro-arsimore të shqiptarëve në ishJugosllavi përgjithësisht e atyre të Kosovës, veçanërisht ishte i madh dhe
i admirueshëm. Motiv dhe preokupim i tij dhe i bashkëmendimtarëve të
tij të merituar për zhvillimin dhe emancipimin e popullit shqiptar do të
bëhet deviza “Nga Abetarja deri tek Universiteti dhe Akademia e
Shkencave dhe e Arteve të Kosovës”, e cila, siç u provua nga rrjedhat
historike, është një nga idetë më fisnike që e ngritën në piedestalin e
nevojshëm dëshirën e një populli të vendosur për të gjakuar lirinë dhe për
të sendërtuar pavarësinë e Kosovës.
Largpamësia dhe dashamirësia ndaj atdheut dhe popullit të tij
kujtojmë se mund të pasqyrohen realisht edhe në angazhimin e tij tash e
45 vjet më parë për realizimin e idesë së lidhjes së Kosovës me
Shqipërinë përmes hekurudhës Prizren-Durrës, si arterie e një rëndësie të
veçantë që do të ndikonte në shkurtimin rrugëve të integrimeve
ekonomike, shpirtërore e kulturore të kombit shqiptar përballë sfidave të
kohës. Për këtë dhe shumë veprime të tjera pragmatike më ka folur disa
herë profesor Pajazit Nushi, i cili ishte një bashkëpunëtor i afërt i tij, në
bisedat tona për të kaluarën.
Besoj se është me rëndësi të kujtoj me këtë rast edhe një ngjarje që
profesor Mark Krasniqi e ka treguar para disa vitesh në Akademi. Sipas
rrëfimit të tij ishte kjo kohë e diskutimeve intensive për ndryshimet
kushtetuese të viteve ’70. Pas një takimi në Beograd, ku u zhvillua një
përplasje e fortë midis delegacionit të Serbisë të kryesuar nga Drazha
Markoviqi dhe atij të Kosovës të udhëhequr nga Fadil Hoxha (anëtar i të
cilit ishte edhe profesor Marku), në mëngjes me trenin ‘Akropolis’
zbresin në Fushë-Kosovë ku Fadilin e prisnin për ta takuar dy persona,
njëri prej të cilëve ishte Spasoje Gjakoviqi ish-shef i UDB-së për Kosovë.
Ata e thirrën Fadilin veçan dhe, sipas gjestikulacioneve, biseda ishte tepër
e ashpër dhe acaruese. Pasi u kthye Fadili më thirri, thoshte profesori, që
të hyjë në veturën e tij zyrtare. Sapo u ulëm, me një zë mjaft shqetësues
mu drejtua: “Mark, në Kosovë kurrë nuk mund të jemi të qetë pa u
bashkue me Shqipërinë”.
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Të gjitha faktet e ilustrojnë profilin e tij të një politikani aktiv e
shumë të guximshëm në kontekstin historik. Në mënyrë të veçantë ky
virtyt i ndjenjës patriotike mund të provohet edhe me shprehjen e tij të
mëvonshme dhe gatishmërinë që ai, edhe përkundër moshës 83-vjeçare,
do të ishte i gatshëm për të ngjeshur armët për t’iu bashkuar radhëve të
UÇK-së, në kërkim të lirisë së Kosovës sipas shembullit të idhullit të tij,
patriotit të madh Bajram Curri.
Në fund, dua të theksoj se në bazë të gjithë asaj që kanë shkruar
shumë autorë, bashkëluftëtarë e bashkëkohanikë të Fadil Hoxhës, pa
dallim se a e donin atë personalisht, sikurse edhe kundërshtarët politikë, e
kanë pranuar faktin se ai ishte një personalitet i fuqishëm, i formuar
politikisht e moralisht, i vendosur për të luftuar për pikëpamjet e tij. Këto
vlerësime bile janë pranuar edhe nga oponentë të tij të shumtë nga
politikanë serbë.
Ndërkaq, fatkeqësisht, ka mendje të krisura nga radhët e
shqiptarëve që sot në mënyrën më të padenjë e atakojnë me shpifje
malicioze Fadil Hoxhën. Të tillëve duhet shtruar një pyetje praktike: Se a
thua vallë më shumë ka përparuar Kosova kur udhëhiqej nga Fadili me
garniturën e tij, e ku kishte përballë Serbinë, apo në këto vitet e pasluftës,
ku potencialet intelektuale dhe parakushtet e tjera ishin shumëherë më të
favorshme. Në veçanti kur të kihet parasysh përkrahja nga bota e
qytetëruar dhe Bashkësia Ndërkombëtare e prirë nga SHBA dhe
Bashkësia Evropiane, që po e përkrahin Kosovën me të gjitha mjetet.
Besoj se krahasimi është i qartë për secilin që ka një grimë
sinqeritet në veten e tij. Prandaj, historia më në fund, nuk mund të
vlerësojë dëshirat hipotetike, por të arriturat konkrete në të gjitha fushat e
zhvillimeve shoqërore, politike dhe ekonomike të një vendi. Natyrisht, se
edhe meritat dhe përgjegjësitë duhet të gjejnë adresimet përkatëse. Por,
këto duhet të jenë të argumentuara dhe te vendosura në kontekstin kohor
të realitetit historik. Andaj, për të mos u zgjatur më shumë sesa lejojnë
rrethanat e këtyre rasteve jubilare, mund të thuhet me plot gojën e
ballçelë se Fadil Hoxha ishte dhe do të jetë, sot, dje dhe nesër një figurë
që admirohet sinqerisht nga populli shqiptar.
Ju faleminderit.

RECENSIONE

Kristaq PRIFTI, “Popullsia e Kosovës 1831-1912”, Botim i
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Shtëpia botuese
“Kristalina-KH”,Tiranë, 2014, f.1061
Historiani i shquar shqiptar akademik Kristaq Prifti është i
njohur për kontributin e rëndësishëm që ka dhënë për historiografinë
shqiptare në përgjithësi, e në veçanti për historiografinë e Kosovës e të
viseve të tjera shqiptare jashtë kufijve të Shqipërisë së sotme. Së fundi
ai begatoi këtë historiografi me veprën historike-demografike
“Popullsia e Kosovës 1831-1912”, e cila përbën interes të veçantë
shkencor për Kosovën e trojet e tjera shqiptare në ish Jugosllavi, si
dhe për historiografinë demografike të vendeve ballkanike. Në fakt,
autori përmes kësaj vepre vëllimore ia ka dalë t’u japë studiuesve dhe
opinionit të gjerë një studim krejtësisht shkencor për popullsinë e
Kosovës në shek. XIX dhe në fillim të shek. XX.
Konsiderojmë se veprën e akademik Kristaq Priftit e bëjnë me
vlerë të qëndrueshme e me interes historiografik e demografik faktorët
që janë parakusht i një studimi të mirëfilltë shkencor. Komponenti i
parë është shfrytëzimi i lëndës burimore nga fondet e shumta arkivore.
Dy prej arkivave ku është vjelë lënda kryesore për shkruarjen e veprës
janë arkivat e njohura të Turqisë: Arkivi i Kryeministrisë në Stamboll
dhe Arkivi Shtetëror në Ankara. Këto dokumente janë me interes të
veçantë për veprën e tij, sepse janë dokumente autentike të dala nga
zyrat përkatëse të Perandorisë Osmane të kohës. Krahas këtyre
arkivave, ai ka shfrytëzuar edhe një mori dokumentesh të tjera nga
fondet e arkivave të tjera, siç janë: Arkivi Qendror i Bukureshtit,
Arkivi i Punëve të Jashtme të Francës në Paris, Arkivi i Punëve të
Jashtme i Vjenës, Arkivi i Punëve të Jashtme i Italisë në Romë, Arkivi
i Malit të Zi në Cetinë, Arkivi i Institutit të Historisë në Tiranë, Arkivi
i Kosovës në Prishtinë, Arkivi Qendror Shqiptar në Tiranë, Arkivi
Qendror Shtetëror i Sofjes, Arkivi Diplomatik i Sekretariatit Federativ
të Punëve të Jashtme në Beograd, Arkivi i Punëve të Jashtme në
Londër etj. Po kështu janë shfrytëzuar edhe burime statistikore, të dala
nga konsujt e huaj, që kanë shërbyer në qytete të ndryshme të
Shqipërisë, e në qytete të tjera të Perandorisë Osmane. Së dyti, autori
ia ka dalë të shfrytëzojë një gamë të gjerë të lëndës bibliografike, që
trajton demografinë historike nga autorët turq, evropianë, të vendeve
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të Ballkanit, përfshirë edhe rezultatet e këtij lëmi me interes shkencor
të autorëve shqiptarë. Dhe, së treti, gjithë kjo lëndë i është nënshtruar
konfrontimit e krahasimit të hollsishëm, dhe analizimit të saj për të
dhënë mbi këtë bazë vlerësime të qëndrueshme, që konsiderojmë se
mund t’i bëjnë ballë me sukses kritikës shkencore.
Suksesi i autorit për finalizimin e kësaj vepre ka rezultuar pas
një pune sistematike rreth 20-vjeçare, duke ia dalë ta përcaktojë me
sukses strukturën etnike, fetare e sociale të popullsisë së Kosovës, dhe
mbi këtë bazë ka sjellë përfundime objektive e të qëndrueshme. Po
kështu, veprën e bëjnë të vlefshme e të qëndrueshme edhe probleme të
tjera që janë trajtuar dhe janë argumentuar si një tërësi e studimit
shkencor. Një kualitet tjetër i veprës padyshim është edhe njohja nga
autori e osmanishtes, si një ndihmesë e madhe për të hulumtuar dhe
për të studiuar lëndën kryesore arkivore në arkivat e përmendura të
Republikës së Turqisë.
Akademik Kristaq Prifti monografinë “Popullsia e Kosovës
1831-1912” e ka parë të arsyeshme ta trajtojë përmes tetë kapitujve, të
paraprirë nga parathënia e hyrja e të pasuar nga epilogu, burimet,
literatura kryesore dhe treguesi i emrave gjeografikë dhe të njerëzve.
Vepra konkretizohet nga shumë tabela statistikore lidhur me
strukturën fetare dhe etnike të popullsisë sipas njësive më të mëdha
administrative-territoriale, të elajeteve, apo pashallëqeve, me
sanxhaqet e kazatë përkatëse, si dhe strukturës etnike të popullsitë së
qyteteve të Kosovës. Në këto tabela është pasqyruar struktura etnike e
fetare e gjitha grupacioneve: shqiptarëve, serbëve, bullgarëvemaqedonë, turqve, boshnjakëve, vllehëve, romëve dhe hebrenjve.
Monografia është ilustruar edhe me faksimile të dokumenteve të
hulumtuara si dhe me harta të trojeve etnike shqiptare e të Vilajetit të
Kosovës të prodhuara nga institucionet përkatëse të Perandorisë
Osmane.
Fillimisht i bëhet një vështrim zhvillimit kritik të bibliografisë së
demografisë historike, si degë e pavarur e shkencave historike dhe
bibliografisë së regjistrimeve të popullsisë së Perandorisë Osmane të
shek. XIX, që i ka shërbyer autorit si burim kryesor për hulumtimin e
strukturës së popullsisë. Analizohen të dhënat e defterëve osmanë, të
quajtura “Tahrir defterleri” të shekujve XV-XVI dhe regjistrat e
përgjithshëm të popullsisë - Nửfus defterleri të shek. XIX dhe fillimit
të shek. XX. I bëhet, po kështu, vështrim kritik sallnameve osmane
(vjetarëve statistikorë), që kanë të bëjnë me popullsinë në Perandorinë
Osmane, rrjedhimisht për popullsinë e Kosovës. Flitet gjithashtu për
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studimet e demografike që janë botuar nga autorë të ndryshëm në
Perandorinë Osmane, duke veçuar studiuesit: E. Z. Karal, N.Akbajar
Omar Lutfi Barkan, Kemal Arpad. Më tej i bëhet një vështrim
autorëve evropianë e ballkanikë që kanë shkruar për këtë problem, si:
W. Stoney, Ubiçini, E. Bore, M. Todorova, Nikolla Mihov, M.
Todorov, Vasil Konçev, J. G. Hahn, A. Boue, V. Berar, Peter Barld e
të tjerë. Flitet edhe për autorët serbë, që janë marrë me këtë problem,
si: S. Gopçeviç, P. Orloviç, H. Jaxhivasileviç, J. Cvijiç etj. Ai vlerëson
po kështu edhe kontributin e autorëve shqiptarë, si: S. Pulaha, M.
Tërnava, M. Frashëri, H. Islami, S. Rizaj, E. Pllana, J. Drançolli, R.
Abdyli, etj.
Në fillim të çdo kapitulli trajtohet problemi i reformave
administrative në Perandorinë Osmane, rrjedhimisht ndarjes
territoriale-administrative të Kosovës përgjatë shek.XIX dhe në fillim
të shek.XX. Në kapitujt e veprës kushtuar këtij problemi rezulton se
në fillim të shek.XIX shumica dërmuese e trevës së Kosovës ishte në
përbërje të Ejaletit të Rumelisë, Sofjes, Silistrisë, Vidinit, Shkupit, siç
quheshin njësitë më të mëdha territoriale-administrative të Perandorisë
Osmane, me njësitë përbërëse të tij, siç ishin: sanxhaqet e kazatë, pas
ndryshimeve që u bënë në sanxhakun e Shkupit në vitet ’40 të
shek.XIX. Ndërsa, pas formimit të elajetit, rrjedhimisht pashallëkut të
Shkupit, me qendër në Prizren, kazatë verilindore të Kosovës, siç ishin
ato të Nishit, Leskocit, Kurshumlisë dhe Jenipazarit bënin pjesë në
elajetin e Bosnës. Popullisa e Kosovës sipas ndarjes territorialeadministrative të viteve ’50 të shek.XIX ishte e ndarë midis Ejatetit të
Nishit, Ejaletit të Shkupit dhe Ejaletin të Rumelisë. Sipas regjistrimit
të popullsisë të vitit 1862 territori i Kosovës përfshihej në Ejaletin e
Shkupit, Ejaletin e Nishit, dhe atë të Bosnes.
Në ndarjen territoriale-administrative të vitit 1871 kur u
themelua Vilajeti i Prizrenit, i cili njohu një përforcim ndër vite deri
më 1876, ky vilajet përfshinte brenda kufijve të tij shumicën e
territoreve të Kosovës dhe ishte një vilajet i veçantë në Turqinë
Evropiane.
Është me interes të vihet në dukje se Vilajeti i Kosovës u
themelua në janar të vitit 1877, me reformën e Mithat Pashës,
kryeministër i Perandorisë Osmane.Themelimi i këtij vilajeti rezultoi
pas përfundimit të Konferencës së Ambasadorëve të Fuqive të Mëdha
në Stamboll (dhjetor 1876), në të cilën Rusia insistonte me ngulm
krijimin e një Bullgarie të Madhe, për të jetësuar kështu synimin e saj
të vjetër për dominimin e Ballkanit. Mirëpo ky hap i Mithat Pashës u
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konsiderua se kështu ishte përmbushur kërkesa e Rusisë për krijimin e
Bullgarisë së madhe. Kjo qe arsyeja që ky pasha pas pak do të dënohej
me vdekje e të ekzekutohej me urdhër të sulltan Abdyl Hamidit II. Por
Kristaq Prifti hedh poshtë këtë supozim, sepse sipas tij Vilajeti i
Kosovës “si emërtim dhe kufijtë e këtij vilajeti i përgjigjeshin emrit
Kosovë si një nocion etniko–gjeografik, i njohur dhe i përdorur prej
shekujsh, si dhe shtrirjes hapësirore të saj, kufirit etnik të shqiptarëve
në lindje e në të gjitha drejtimet tjera”.
Dihet se më këtë reformë territoriale-administrative Perandoria
Osmane synonte centralizimin e vendit, sipas shembullit të reformave
franceze, që kishin rezultuar me formimin e departamenteve të këtij
vendi, për të parandaluar shpërbërjen e mëtejshme të perandorisë,
rrjedhimisht shkëputjes së pjesëve të saj nga trysnia e Rusisë.
Themelimi i Vilajetit të Kosovës ishte i një rëndësie të madhe,
sepse për herë të parë brenda Kosovës u përfshinë të gjitha trojet
etnike shqiptare. Kristaq Prifit ia ka dalë të heqë dilemat që kanë
dominuar lidhur me njësitë përbërëse të Vilajetit të Kosovës. Ka pasur
mendime se në përbërjen e tij ishin sanxhakët e Prishtinës, Prizrenit,
Shkupit, Nishit, Jeni pazarit dhe Dibrës me kazatë përkatëse. Autori ia
ka dalur ta sqarojë këtë dilemë nga studimi i konsullit austro-hungarez
në Shkodër, Lipih si dhe “Memorandumit për Shqipërinë”, të cilësuara
nga ai si “studime me interes të veçantë për Vilajetin e Kosovës”.
Sipas hulumtimeve të këtij konsulli rezulton se Vilajeti i Kosovës nuk
kishte në përbërjen e tij sanxhakun e Dibrës, por atë të Pirotit, dhe
kishte një shtrirje prej 33.900 km2 e ishte më i madhi nga tre vilajetet
e tjerë shqiptare (i Shkodrës, i Manastirit dhe i Janinës), si dhe njëri
ndër vilajetet më të mëdha në Perandorinë Osmane. Kryeqyteti i tij
fillimisht ishte Prizreni, më pas Prishtina dhe së fundi Shkupi.
Autori në kuadër të ndarjes territoriale-administrative të
Kosovës ka vënë në dukje se me luftën ruso-turke (1877-1878), e cila
shpërtheu midis P.Osmane dhe Rusisë pak muaj pas themelimit të
Vilajetit të Kosovës, si dhe vendimet që rezultuan pas kësaj lufte nga
Fuqitë e Mëdha në Kongresin e Berlimit (qershor-korrik1878), këtij
vilajeti iu shkëputën trojet e sanxhakut të Nishit, rrjedhimisht kazatë e
Prokuples, Kurshumlisë, Leskocit dhe Nishit me një popullsi pothuaj
me shumicë shqiptare, si dhe kazaja e Vrajës me një popullsi të
konsiderueshme shqiptare. Ndërsa në viset e pushtuara ushtria serbe
kreu masakra e gjenocid mbi popullsinë shqiptare të atyre krahinave,
që pati si rrjedhojë shpërnguljen e rreth 200.000 shqiptarëve dhe e një
pakicë turke e boshnjake nga këto treva, duke kaluar në Vilajetin e
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Kosovës e pjesërisht edhe në vilajete të tjera të Perandorisë Osmane,
sidomos në atë të Stambollit.
Pas këtyre ndryshimeve Vilajeti i Kosovës kishte në përbërjen e
tij katër sanxhaqe: i Prishtinës, Shkupit, Jenipazarit dhe të Dibrës, me
njësitë përkatëse. Në Sanxhakun e Prishtinës bënin pjesë kazatë e
Prishtinës, Pejës, Vushtrrisë, Gjilanit dhe Preshevës. Në saxhakun e
Shkupit bënin pjesë kazaja e Shkupit, Kumanovës, Shtipit, Pallankës,
Radovishit, Koçanës dhe Kratovës. Në sanxhakun e Prizrenit bënin
pjesë: kazaja e Prizrenit, e Kalkalendenit (Tetovës), e Gajkovës, e
Lumës dhe e Gucisë. Ndërsa në sanxhakun e Dibrës bënin pjesë
kazaja e Dibrës së Sipërme, e Dibrës së Poshtme, e Elbasanit dhe e
Matit. Në sanxhakun e Jenipazarit bënte pjesë kazaja e Jenipazarit, e
Senicës, e Prijepoles, e Mitrovicës, e Jenivaroshit, e Prijepoles, e
Tashlixhes, e Tërgovishtes (Rozhajës), e Beranës, e Akovës dhe e
Mojkovcit. Në ndarjet e mëvonshme administrative territoriale të
Vilajetit të Kosovës u shkëput sanxhaku i Dibrës, i cili iu bashkëngjit
vilajetit të Manastirit, ndërsa Vilajetit të Kosovës iu shtua sanxhaku i
Tashlixhes.
Siç lë të kuptohet nga vetë titulli i veprës, pjesa dërmuese e saj i
kushtohet popullsisë së Kosovës. Autori ka argumentuar se me
konceptin Kosovë nënkuptohet territori i Vilajetit të Kosovës që nga
mesjeta e deri më 1912, i cili që nga antikiteti e deri në shek.XVI
njihej me emrin Dardani, ku shqiptarët përbënin shumicën e popullsisë
së Kosovës. Popullsia e saj, sipas tij, i qëndroi romanizimit, përballoi
edhe invazionet e Perandorisë Romake, u qëndroi sulmeve të fiseve të
gotëve, vizigotëve, hunëve dhe fiseve sllave, që sipas tij, kjo provincë
“është njohur me të drejtë si një premisë themelore e etnogjenezës së
popullit shqiptar, sepse në këtë trevë në mesjetën e hershme u mbrujt
kombësia shqiptare” (88). Po kështu ai ka konstatuar se çështja e
etnogjenezës së dardanëve është e lidhur sipas tij me vazhdimësinë
iliro shqiptare në gjithë Ilirinë e Jugut dhe në Dardani. Ai duke iu
referuar autorëve të huaj ka provuar se shqiptarët në Dardani ishin
popull autokton “popullsi origjinale”, siç e ka quajtur Hahn, dhe jo
vetëm në “Serbinë e Vjetër” (Kosovë), por edhe në krahinat ndërmjet
Shqipërisë Perëndimore dhe Vardarit.
Shqiptarësia e Vilajetit të Kosovës provohet në çdo kapitull të
monografisë me një mori argumentesh: Në kapitullin e parë kur flitet
për popullsinë e Kosovës të vitit 1831 flitet gjerësisht për kufijtë
etnikë të Kosovës (fq.57-79); në kapitullin e dytë kur flitet për
shqiptarët (fq.79-99), kur flitet për regjistrimet e popullsisë të vitit
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1831 (137-142), për regjistrimet e popullsisë në vitet ’40-’50 të shek.
XIX (fq.242-311), kur flitet për popullsinë sipas regjistrimeve të
viteve ’60-’70 të shek. XIX (362-279), për regjistrimin e popullsisë
sipas sallnameve të Vilajetit të Kosovës 1883-1893 dhe regjistrimeve
të popullsisë së viteve 1896-1900 (500-707), 1902-1904 (871-881)
dhe 1905-1907 (896-1017).
Ndonëse autori e ka pasur shumë vështirë të përcaktojë
strukturën etnike të popullsisë së Kosovës për faktin se në statistikat
zyrtare osmane (defterët, rrjedhimisht sallnametë) popullsia e
Perandorisë Osmane është dhënë sipas përkatësisë fetare: myslimane
dhe të krishterë dhe jo sipas kombësisë. Megjithatë, autori ia ka dalë ta
zgjidh këtë problem duke shfrytëzuar edhe burime të tjera statistikore
të vendeve ballkanike dhe evropiane, të dioqezave (eparkive) të kishës
bullgare (ekzarkiste) dhe të dioqezave të kishës serbe (patriarkiste), të
hartave të ndryshme, të studimeve të autorëve osmanë, bullgarë, serbë,
rumunë, grekë e evropianë, si dhe të dhënave të konsujve të huaj në
qytetet e ndryshme shqiptare. Kjo gamë e gjerë burimesh të
proveniencave të ndryshme i është nënshtruar analizës së hollësishme
për të ardhur tek rezultati sa më objektiv dhe i qëndrueshëm
shkencërisht i kësaj strukture, për çka autorit i detyrohet një meritë e
veçantë. Kështu, ia ka dalë me sukses ta përcaktojë në mënyrë
objektive, si rrallë kush, strukturën etnike të popullsisë së Kosovës,
dhe mbi këtë bazë të sjellë përfundime objektive e të qëndrueshme.
Një dokument me interes të veçantë për strukturën etnike autori
e konsideron studimin e konsullit austro-hungarez në Shkodër, Hahn
“Promemorja për Shqipërinë” më 1877, në kohën e sapothemelimit të
Vilajetit të Kosovës. Sipas tij, konsulli Hahn, sado që ka pasur si
qëllim kryesor të evidentojë popullsinë shqiptare e katolike si dhe atë
sllave, ky dokument “ka vlerë të veçantë për të njohur strukturën
entike, jo vetëm të popullsisë shqiptare, por edhe të bullgarëvemaqedonë, siç i quan ai, si dhe serbëve, e për të njohur strukturën
etnikë të gjithë vilajetit, të sanxhaqeve e të kazave të tij”.
E paraqitur në shifra, struktura etnike e popullsisë së Kosovës
sipas regjistrimit të vitit 1831 ishte si më poshtë: shqiptarë 40.60%,
kundrejt bullgarëve-maqedonë 35.60%, serbëve 15%, turqve 6.40%,
romëve 2.14%, si dhe e një pakice simbolike e hebrenjve. Shqiptarët
myslimanë e katolikë na kazanë e Nishit përfaqësoheshin me 10.15%
të popullsisë, kundrejt serbëve që kishin 86%, e pakicave të tjera të
papërfillshme. Ndërsa në qytetin e Nishit shqiptarët myslimanë e
katolikë përfaqësoheshin me 39% të popullsisë së përgjithshme. Në
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kazanë e Leskocit shqiptarët përbënin 28% të popullsisë, ndërsa në
qytetin e Leskocit 33.3% të numrit të përgjithshëm të popullsisë.
Shqiptarët e dominonin kazanë e Prokuples me 74.84% të popullsisë
së përgjithshme dhe kazanë e Kurshumlisë më 84.73%. kundrejt
popullsisë serbe. Shqiptarët në kazanë e Vrajës përfaqësoheshim me
22.62% të popullsisë, kundrejt bullgarëve-maqedonë dhe serbeve e
minoriteteve të tjera. Ndërkaq, shqiptarët e dominonin qytetin e Vrajës
me 58% të popullsisë së përgjithshme. Kazaja e Pallankës (Kriva
Palanka) dominohej nga bullgarët-maqedonë dhe pakicës turke. Edhe
kazaja e Kratovës dominohej nga bullgarët-maqedonë, ndërsa qyteti i
Kratovës dominohej nga turqit me 50% të popullisisë, kundrejt
bullgarëve-maqedonë me 45.8%. Kazaja e Kumanovës dominohej nga
bullgarët-maqedonë me 83% të numrit të përgjithshëm të popullsisë
17.35%. Por popullsia shqiptare dominonte pjesën perëndimore të
kësaj kazaje (sikurse edhe në kazatë e Preshevës e të Vrajës).
Shqiptarët në kazanë e Shkupit përbënin shumicën e popullsisë 50%,
kundrejt bullgarëve-maqedonë, serbë, turq, romë, vllahë e hebrenj,
ndërsa në qytetin e Shkupit shqiptarët përfaqësoheshin me 64.57%
kundrejt popullsive të tjera të përmendura më sipër. Kazaja e
Radovishtit banohej nga shumica bullgare-maqedone me 58.3%,
kundrejt popullsisë turke me 41.6% e minoriteteve të tjera. Kazaja e
Shtipit banohej nga shumica bullgare-maqedone me 58%, kundrejt
turqve me 41.3%. Edhe kazaja e Koçanës kishte strukturë të ngjashme
etnike, e cila dominohej nga bullgarët-maqedonë me 60.1%, kundrejt
35.5% të popullsisë turke. Kazaja e Qyprilisë (Velesit) banohej nga
shumica bullgare-maqedone me 71.14, kundrejt turqve me 26.66%.
Kazaja e Kalkalendenit (Tetovës) banohej me shumicë shqiptare prej
58.22%, kundrejt bullgarëve-maqedonë, me 39.48%. Ndërsa qyteti i
Tetovës përfaqësohej me 75.32% nga shqiptarët dhe 24.68% nga
bullgarët-maqedonë. Kazaja e Kërçovës banohej nga shumica e
bullgarëve-maqedonë 68.87%, kundrejt shqiptarëve me 30%. Ndërsa
Qyteti i Kërçovës banohej me shumicë shqiptare me 70%, ndërsa
bullgarët-maqedonë përfaqësoheshin me 19%. Kazaja e Prishtinës
banohej nga shumica shqiptare me 71.51% dhe popullsia serbe me
22.73%. Ndërsa në qytetin e Prishtinës shqiptarët përbënin 80% të
popullsisë, kundrejt 20% të popullsisë serbe. Kazaja e Novobërdës
(Gjilanit) banohej nga shumica shqiptare me 57.44% dhe serbët me
34.15%. Qyteti i Novobërdës banohej me shumicë shqiptare me
85.3%. Kazaja e Prizrenit banohej me shumicë shqiptare prej 76.76%,
kundrejt popullsisë serbe, turke, rome e vllahe. Shqiptarët në qytetin e
Prizrenit përfaqësoheshin me 79.20% të popullsisë së përgjithshme,
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kundrejt serbëve me 15.48%. Kazaja e Tërgovishtës (Rozhajës)
banohej nga shumica shqiptare 52.04%, kundrejt serbëve me 47.95%.
Qyteti i Rozhajës banohej nga shumica shqiptare. Edhe kazaja e
Bihorit banohej nga shumica shqiptare, prej 52.12% kundrejt serbëve,
me 46.87%. Kazaja e Pejës banohej nga shumica shqiptare (60.18%),
kundrejt serbëve e pakicave të tjera etnike. Ndërsa qyteti i Pejës
banohej me shumicë shqiptare (79%). Në kazanë e Gjakovës
shqiptarët përbenin shumicën dërmuese të popullsisë (92.38%),
kundrejt minoritetit serb (2.67%). Edhe në qytetin e Gjakovës
shqiptarët përbënin shumicën e popullsisë (89.14%). Kazaja e
Jenipazarit banohej po kështu me shumicë shqiptare (73.61%).
Është me interes të jepet pasqyra e strukturës etnike të
popullsisë së vilajetit të Kosovës sipas regjistrimit të viteve 19051907. Autori Kristaq Prifti edhe për këtë regjistrim ka shfrytëzuar disa
fonde të Kryeministrisë së Turqisë, statistikat e ndryshme të vendeve
evropiane, si dhe një fond të gjerë të literaturës relevante, që kanë të
bëjnë për këtë problem. I ka marrë në konsideratë vetëm burimet dhe
literaturë që i ka konsideruar të qëndrueshme, hedh poshtë literaturën
desktruktive, me prapavijë politike, sidomos të autorëve të vendeve
fqinje. Kështu me Sanxhakun r Prihtinës, sipas tij shumicën e
popullsisë e përbënin shqiptarët myslimanë e katolikë, me 54.32%,
serbët zinin vendin e dyte me 17.83%, bullgarët-maqedonët 15.51%,
dhe turqit 5.85%, boshnjakët 4.54%. Romët, hebrenjtë dhe vllehtë
përbënin një përqindje simbolike. Në sanxhakun e Shkupit, shqiptarët
kishin shumicën në kazanë e Shkupit (57.35%), kundrejt popullsisë
bullgare-,maqedone (30.31%) dhe popullsisë serbe (7.59%). Pasonin
pakicat etnike si: hebrenjtë, romët dhe vllehtë. Qyteti i Shkupit
banohej me shumicë shqiptare (62%), bullgarët-maqedonët (27%),
serbët, romët, vllahet e hebrenjtë kishin një përqindje të vogël. Në
kazanë e Kumanovës shumicën e popullsisë e përbënin bullgarëtmaqedonë (40.42), pas tyre vinin shqiptarët (37.32%), dhe serbët
(20.37%), si dhe një numri të vogël vllehësh, romësh e hebrenjsh. Në
qytetin e Kumanovës shumicën e popullsisë e përbënin shqiptarët
myslimanë (47.61%), pas tyre vinin bullgaro-maqedonët (29.76%) dhe
serbët (14.68%), të pasuar nga numër i vogël i kombësisë vllahe, rome
e hebreje. Kazaja e Shtipit dhe e Radovishtës banoheshin me shumicë
myslimane, ndërsa kazaja e Kaçanikut banohej me shumicë dërmuese
shqiptare (99.18%). Në sanxhakun e Prishtinës shqiptarët përbënin
shumicën e popullsisë (70%), serbët (28.19%), pasonin me një
përqindje të vogël boshnjakët, turqit vllehët dhe hebrenjtë. Edhe në
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Sanxhakun e Prizrenit shqiptarët ishin shumicë (82.38%), të pasuar
nga serbet (12.54%) dhe bullgarët-maqedonë (12.54%). Në sanxhakun
e Pejës shqiptarët përbënin 85.22% të popullsie, serbët 13.57%, etj.
Dhe në sanxhakun e Tashlixhes boshnjakët myslimanë kishin
shumicën 54%, të pasuar nga serbët 45.28% dhe nga kombësitë e
tjera.
Struktura e mësipërme e popullsisë në Kosovë është përafërsisht
e ngjashme edhe në regjistrimet e tjera të popullsisë, e shprehur në
tabelat përkatëse përgjatë gjithë regjistrimeve të viteve 1831-1912.
Përjashtim bëjnë trevat e pushtuara nga Serbia e Mali i Zi dhe njohja e
tyre me vendimet e Kongresit të Berlinit (trevat e sanxhakut të Nishit
dhe trevat e pushtuara nga Mali i Zi) kur ato u zbrazën pothuaj
plotësisht nga shqiptarët, si rrjedhojë e dhunës dhe e gjenocidit të
ushtrive serbe e malazeze për të detyruar dëbimin prej andej të
shqiptarëve e për të krijuar tokat e pastra etnike serbe e malazeze.
Mbi këtë bazë akademik Kristaq Prifti ka argumentuar se kufijtë
etnikë veriorë të Kosovës nga gjysma e parë e shek. XIX shkonin deri
“midis Vrajës, Kratovës e Kurshumlisë”, rrjedhimisht deri atje ku flitej
gjuha shqipe në krahinën e Kolashinit, mbi Plavë e Guci, mbi
Rozhajë, Suhodoll, krahina në perëndim e jugperëndim të Novi
Pazarit. Kufiri etnik verilindor shtrihej deri në kazatë që vareshin nga
sanxhaku i Nishit, Pirotit, Trenit, Prokuples, Leskocit, Kurshumlisë e
Vrajës, deri në Pçinj. Ai duke u mbështetur në burimet relevante
argumenton se brenda kufirit etnik shqiptar përfshihej Kosanica,
Toplica, Jabllanica, Pusta Reka, Gërdelica, Masurica deri në Pçinjë.
Rrjedhimisht, shqiptarët shtriheshin me shumicë deri në zonën
perëndimore të Leskocit, Vrajës, në trevën e Bujanocit, Preshevës,
Kumanovës, në Fushëgropën e Shkupit, në trevat në lindje të Pollogut
e deri te rrafshlarta e Krushevës; ndërsa në perëndim kufijtë e
Kosovës përfshinin Lumën dhe Malësinë e Gjakovës.
Duke folur për kufijtë etnikë të Kosovës, autori me të drejtë e
trajton atë si një provincë historike, me strukturë me shumicë etnike
shqiptare ndër shekuj, e që rezulton si e tillë edhe pas themelimit të
Vilajetit të Kosovës (1877) e në vijimësi deri më 1912. Ai, duke u
bazuar në kriteret e njohura etnike, argumenton se shqiptarët përbënin
shumicën e popullsisë të kësaj hapësire, ku flitej gjuha shqipe si mjet
komunikimi. Duke ndjekur kriteret e metodologjisë së etnografëve e
historianëve, si dhe studiuesve të tjerë të shek. XIX e të atyre të
fillimit të shek. XX si dhe në mbështetje të provave të qëndrueshme
dokumentare, autori ia del të argumentojë se shqiptarët formuan
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konceptin “Shqipëri” si një koncept gjeopolitik dhe etnik, ashtu siç
formuan këtë koncept serbët (“Serbi”), bullgarët (”Bullgari”), grekët
(”Greqi”) etj. Autori ka nxjerrë përfundime të qëndrueshme se
provinca e Kosovës përgjatë mesjetës identifikohej me provincën e
Dardanisë historike, e cila përfshinte brenda kufijve të saj edhe pjesë
të Panonisë të trevave lindore ilire, me kryeqendër Shkupin (Skupin).
Në këtë kuadër autori ka atakuar gjerësisht tezën e njohur të
historiografisë serbe e maqedonase, që mohojnë autoktoninë e
shqiptarëve në Kosovën, se kinse këta na ishin ardhacakë nga
Shqipëria e Veriut dhe se kishin zënë trojet e braktisura të serbëve
ikanakë në Hungari (1689, 1690, 1737-1738) dhe, se ishin vendosur
aty nga pushtuesit osmanë. Ai ka dalë ta hedh poshtë këtë tezë përmes
argumenteve të qëndrueshme arkivore e bibliografike, si dhe të
rezultateve të historiografisë shqiptare e të huaj, duke e konsideruar
këtë tezë si të paqëndrueshme, tendencioze e të sajuar për qëllime
politike. Ka provuar se shqiptarët në provincën e Kosovës përbënin
gjatë gjithë periudhave historike shumicën dërmuese të popullsisë.
Kjo provincë, sipas tij rezulton të ishte e banuar me shumicë
shqiptare, përjashtuar krahinat lindore të Nishit, të Leskocit, Vrajës
dhe viset e sotme të Maqedonisë Qendrore e Lindore, si dhe trevat në
veri të Novi pazarit, ku shqiptarët deri në vitet e Krizës së madhe
lindore (1878-1881) përbënin pakicën e popullsisë kundrejt serbëve e
boshnjakëve. Sipas tij, edhe pas shkëputjes së pjesëve veriore të
Kosovës, si rrjedhojë e Luftës ruso-turke dhe Kongresit të Berlinit,
Kosova përbënte një provincë administrative e politike të Turqisë
Evropiane (Rumelisë), që ishte njëkohësisht provinca më e madhe
shqiptare dhe një nga më të mëdhatë e Perandorisë Osmane. Në këto
treva në shek. XIX dhe në fillim të shek. XX. bashkë me viset e tjera
shqiptare perëndimore e jugore kanë formuar konceptin “Shqipëri”, se
vendi që quhet nga serbët “Serbi e Vjetër” ishte e populluar nga
shqiptarët “(V. Berard, fq.59). Gjithnjë sipas tij, rezultonte që territori
i Kosovës nga fillimi i shek. XIX. përputhej afërsisht me provincën e
dikurshme të Dardanisë.
Akademik Kristaq Prifti me këtë botim të kompletuar ia ka dalë
me sukses të argumentojë se struktura e popullsisë shqiptare në
Vilajetin e Kosovës realisht duhej të ishte më e lartë, sepse shqiptarët i
shmangeshin regjistrimeve të Perandorisë Osmane për shkak të
taksave që duhej të paguanin, si dhe për t’iu shmangur detyrimit të
shërbimit ushtarak. Autori ka argumentuar se shqiptarët ortodoksë
përbënin diku një pakicë në trevën e sotme të Maqedonisë, sidomos në
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Shkup etj, që do të shprehej në rritjen e përqindjes së përgjithshme të
shqiptarëve në vilajet (regjistrimi i popullsisë së Vilajetit të Kosovës
për vitet 1896-1900), e që këto argumente provohen edhe nga një
elaborat i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Maqedonisë,
rrjedhimisht Institutit të Historisë së Maqedonisë në Shkup.
Akademik Kristaq Prifti në mbështetje të rezultateve pozitive e
të qëndrueshme shkencërisht të autorëve të huaj, sidomos të konsujve
të huaj të akredituar në disa qytete të Shqipërisë ia ka dalë të hedhë
poshtë tezat e historianëve, gjeografëve e demografëve serbë për të
ashtuquajturën “Serbi e Vjetër” (“Stara Srbija”). Siç dihet, përmes
kësaj teze synohej të imponohej ky term i paqëndrueshëm në
diplomacinë evropiane, të eklipsohej kështu termi “Dardani”, i njohur
si i tillë përgjatë gjithë mesjetës.
Akademik Kristaq Prifti ka kontestuar në këtë vepër, po kështu
tezën e propagandës serbe, maqedone e bullgare për kinse qenien e
popullatës së Gorës në jug të Prizrenit e në Maqedoni si “maqedonemyslimane”, e cilësuar në kategorinë e ashtuquajtur “myslimanë
sllavë”, e më pas e përfshirë në konceptin “kombi maqedon
mysliman”. Ai ka hedhur poshtë këtë tezë antishkencore të autorëve
sllavë (bullgarë e maqedonë) dhe ka ardhur në përfundimin se populli
i Gorës, si dhe ai i trevave në Maqedoni, nuk ishte me origjinë sllave,
porse ai ishte me origjinë dardano-ilire, duke argumentuar se
“goranët” edhe sot kanë tradita të përbashkëta me trevat tjera shqiptare
përreth, si dhe kanë elemente të përbashkëta etnografike me Lumën
për qenien shqiptare ndër shekuj të Gorës e të Opojës autori i referohet
rezultateve të historiografisë shqiptare, si dhe shënimeve të konsullit
italian në Shkodër A.Stanier, i cili këtë ka provuar edhe me një varg
argumentesh të sferës antroponomike, toponomike etj. Në këtë kuadër
Kristaq Prifti hedh poshtë po kështu, edhe përpjekjet e Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë dhe të zëdhënësve të saj si
Nijazi Limanovski, i cili rezultoi se ishte agjent i sigurimit shtetëror
jugosllav dhe me porosinë e atij rrjeti e të ASHAM në vitet ’80 të
shek. të kaluar në mënyrë senzacionale doli fuqishëm më tezën e
“maqedonëve myslimanë”, e cila shkonte në dëm të strukturës etnike
shqiptare në Maqedoni.
Akademik Kristaq Prifti, që është i njohur për qëndrimin e tij
parimor e objektiv kundrejt problemeve të trajtuara, edhe në këtë
vepër nuk bie pre e ndonjë informacioni të pakonfirmuar nga burime
të tjera, që do të ishte në favor të strukturës etnike shqiptare. Kështu,
ai qëndron në lartësinë e detyrës prej shkencëtarit. Ndërkaq, përmes të
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dhënave të qëndrueshme shkencërisht ia jep përgjigjën e merituar
tendencave subjektive të autorëve të vendeve ballkanike, që përmes
statistikave të sajuara e të përzgjedhura me prapavijë politike kanë
synuar gjithnjë të shtrembërojnë realitetin shkencor. Ato i hedh poshtë
përmes argumenteve të shumta arkivore bibliografike dhe të raporteve
të shfrytëzuara të konsujve të huaj, që me një përkushtim shembullor i
ka shfrytëzuar në këtë vepër.
Përsa u tha më sipër, mund të përfundojmë se akademik Kristaq
Prifti me monografinë “Popullsia e Kosovës 1831-1912” ka dhënë një
kontribut të rëndësishëm për argumentimin e strukturës etnike të
Kosovës, me një mori të dhënash, në monumentin në kontinuitetin
historik. Me këtë botim të ngjeshur argumentesh autori e plotëson dhe
e fuqizon historiografinë shqiptare përballë tezave tendencioze të
vendeve fqinje. Vepra përbën interes të veçantë për historiografinë
dhe demografinë e Kosovës dhe të trevave shqiptare në Maqedoni, në
Luginën e Preshevës e në pjesën jugore të Sanxhakut të Jenipazirit për
periudhën që e ka objekt trajtimi. Sigurisht se kjo vepër do të shërbejë
si një pikë referimi në studimet e mëtejshme jo vetëm në studimet
historike por edhe të disiplinave të tjera të shkencave shoqërore.
Ramiz Abdyli
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Noel MALCOLM “Agjentët e Perandorisë”, Penguin Books,
2015
Shqiptarët mu në mes të
përplasjes globale të kohës- pak
a shumë kështu mund të
përmblidhet në syzhe motoja e
librit të fundit të historianit të
njohur Noel Malcom: “Agjentët
e perandorive…”.
Dy familje shqiptare e
shumë perandori dhe forca
politike të kohës, rajone e mbretëri
që nga Perandoria Otomane,
Mbretëria e Spanjës, Perandoria
Habsburge, Vatikani, Venediku,
Dubrovniku, Mbretëria Polake,
Moldova etj. janë familjet fisnike
Bruti e Bruni që i lidh origjina,
martesat, statusi dhe fati në një
kohë të turbulluar kur lojaliteti e
sovraniteti janë në një përpëlitje
historike mu në arenën që
përfshinë shqiptarët këndej dhe andej Adriatikut e Jonit, Maltës,
Dardaneleve, duke iu dhënë atyre rol shumë më të madh në histori se që
shqiptarët me historiografinë tyre apo të tjerët kanë arritur ndonjëherë të
spikatin e shpjegojnë.
Të dyja familjet janë nga Ulqini i Arbërisë venedikase që një
shekull e gjysmë së bashku me Shkodrën dhe pjesën bregdetare në
rripin e detit kishte qenë qendër e zhvillimeve të rëndësishme
gjeopolitike të kohës në tërë Mesdheun. Brutit dhe Brunët detyrohen
pas një rezistence ku luajnë rol prominent, të shpërngulën në hapësirat
venedikase dhe në një përpëlitje të hatashme pasi që Ulqini bie nën
otomanët, të penetrojnë në rolet nga më të ndryshmet duke qenë
protragonistë të diplomacisë dragomane, spiunazhit dhe
kontraspiunazhit duke kryer shërbime (Bartolomeo Bruti dhe pinjollë
tjerë) që nga të qenit pjesë e diplomacisë venedikase deri në shërbim
të mbretërisë nga më të fortat katolike të kohës, Spanjës, duke
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involvuar vetë mbretin, letërkëmbnimet me mbretëreshën britanike,
titullin fisnik të Polonisë, dorën e djathtë të Princit të Moldovës,
statusit fisnik në Koprin e sotshëm të Sllovenisë ku u vendosën këto
familje. Krejt këto Bruti me vëllezër dhe nipa, që shkojnë në disa
gjenerata, arriti t’i bënte edhe duke iu falënderuar edhe lidhjes
shqiptare, që duke qëndruar një kohë të gjatë në Stamboll, ku
ndërlidhja farefisnore me kryevezirin Sinan Pasha arriti të ketë akces
aty ku asnjë nga perëndimorët as që kishte ëndërruar. Rivalitetet e
lobive ballkanik, shqiptarë e sllavë në kryeqendrën e Perandorisë
Otomane, që silleshin rreth Mehmet pasha Sokolloviqit (të vëllait të
kryepshkopot serb Makarie) dhe Sinan Pashës nga Luma që ka ngritur
Kacanikun në Kosovë, duke qenë i vetmi zyrtar që 5 herë ka qenë
kryeministër dhe 3 herë kryeushtarak i forcës më të madhe të kohës, e
sjell edhe më shumë në mënyrë plastike e inteligjente vlerësimin e
Noel Malcom për shqiptarët në ngjarjet e mëdha të kohës në Europë.
Shto kësaj edhe rolin e Brunëve, nga të cilët del kryqtari fisnik i
vetmi në rendin e Shën Gjonit të Jeruzalemit në Maltë, si dhe oficerit
të forcave të papatit në luftën e njohur të Avinjonit në Francë, të tërë
tablos i jep një zbulim të faktorit shqiptar në Mesdhe e Evropë të
kohës, në fundet e mesjetës dhe lindjes së kohës moderne. Në fakt,
Brunët janë pjesëmarrës direkt në betejën më të madhe detare që e ka
përcaktuar për shekuj me radhë balancin gjepolitik të kontrollit të
Mesdheut, në betejën e njohur të Lepantos ku Kristofor Bruni merr
pjesë si konditor, oficer i lartë i anijes luftarake të Papës, ndërsa në
anën tjetër, në një fatkeqësi gjen fundin e jetës ungji i tij arqipeshkvi i
Tivarit, i cili vritet gabimisht si rob lufte në anijen otomane.
Për më tepër, Malcolm nga fundi i librit pretendon se njëra nga
veprat më të mirinformuara të renesancës për Pertandorinë Otomane të
Lazzaro Soranzos është mbështetur pikërisht në një vepër tjetër që ka
mbetur e harruar në pluhurin arkivor, e që i takon pikërisht Antonio
Brunit, bashkëkohanikut dhe njeriut që ka bashkëpunuar me të. Kjo
vepër, për cilin Malcom mendon se është bërë diku kah viti 1598, për
të përbënë veprën e parë për shqiptarët të shkruar nga një shqiptar.
Vepra përmban informacione të shumta demografike, gjeografike,
shoqërore e politike për Shqipërinë e shqiptarët e asaj kohe, në të cilën
ad verbatim është mbështetur autori i njohur Soranzo, që ka gjetur disa
edicione e ribotime në Evropë për një kohë të gjatë. Vepra është bërë
me kërkesën e kardinalit Cinzio që ka kërkuar mundësi për intervenim
në Ballkan, sidomos në Shqipëri në shekullin e XVI për t’i larguar
otomanët. Antonio Bruni pikërisht në këtë dokument që duket se ka
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qenë direkt në duart e Vatikanit sugjeron një kujdes kur përgatiten
plane të tilla që vënë në rrezik gjendjen e popullsisë në Shqipëri e
Ballkan kur ndërmerren këso projekte të pamenduara mirë.
“Agjentët e Perandorisë…” flet për një Evropë që, duke lënë
mesjetën, futet në modernizëm, ku konfliktet ndërmjet Perëndimit e
Lindjës fillojnë në Mesdhe e shtrihen gjer në Evropën Qendrore e
Lindore, duke përfshirë Polninë e principatat rumune, duke zbërthyer
prapaskena brenda vetë dy taborreve që e bëjnë kuptimin e kësaj historie
si tepër komplekse. Në perëndim, jo rrallë rivalitetet në mes Francës e
Spanjës, apo forcës në rritje protestante detare të Britanisë ndërthurren
deri tek luftërat dhe paqen ndërmjet otomanëve e habsburgëve, për të
lehtësuar luftërat në tetaro tjetër, sikurse Persia. Në shumë nga këto
beteja, që nga Lepanto në det e deri te fushat e Panonisë dhe Moldavisë
apo Persisë shpesh hasen shqiptarët edhe si faktor luftarak - madje janë
në të dyja anët e frontit. Por Malcolm zbulon se ndërthurrja e shqiptarëve
në këto tablo panevropiane është më e thellë edhe në politikë, diplomaci,
tregti, lirim skllevërish, spiunazh, etj.
Vepra në fjalë, pra, është një histori e kohërave të turbullta që
kanë përcaktuar fatin e Evropës për shekuj, e përcjellë përmes një sage
të dy familjeve të ndërlidhura fisnike shqiptare, që përmes një lidhjeje
të faktorit të kudogjendur shqiptar, këndej e e andej perdes së
politikës, fesë e civilizimeve krijon histori.
Malcom, me punën e tij dhe stilin përimtësues ngrit në një
sintezë më të lartësuar nga punimet emblematike të Braduelit mbi
Mesdheun dhe të Halil Inalcikut mbi balancin e trekëndëshit të
forcave gjeopolitike të kohës: Perandorisë Osmane dhe forcave
katolike e protestante të Evropës.
Malcom edhe një herë, duke sjellë një kryevepër me stil brilant
në tregun botëror akademik, që tashmë ka njohur dhjetëra recensione
të shkëlqyera, i rizbulon paktheyshëm shqiptarët në arenën e madhe
historike të kohës.
Ylber Hysa
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Muhamed MUFAKU, “Nga historia e shqiptarëve të
Egjiptit gjatë shekujve XV-XX”, Akademia e Shkencave dhe
e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2016, f. 169.
Prof. Muhamed Mufaku është pa dyshim një nga studiuesit më
serioz që ka trajtuar probleme të historisë së shqiptarëve në botën
arabe përgjithësisht dhe të shqiptarëve të Egjiptit veçanërisht. Ai ka
filluar të merret me këtë problematikë të historisë shqiptare që nga viti
1974 dhe prej atëherë e deri më sot ka botuar një varg kontributesh
shkencore në gjuhën shqipe, por edhe në arabishte, duke afirmuar
kështu vlerat historike shqiptare dhe të disa prej figurave të shquara
shqiptare që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë arabe.
Si shqiptar, i lindur dhe i rritur në Damask, ka jetuar dhe vepruar
për shumë vjet në Prishtinë, ndërsa pas vitit 1990 e deri më sot jeton
dhe punon si profesor universiteti në Jordani, pa u shkëputur kurrë nga
Kosova. Ka pasur kushte më të mira për të hulumtuar në arkivat dhe
bibliotekat e Egjiptit, Jordanisë, Sirisë dhe të Turqisë. Projekti i tij për
historinë e shqiptarëve të Egjiptit, që po e prezantojmë, është
mbështetur në burime dokumentare të vendeve të sipërpërmendura.
Autori ka nxjerr të dhëna nga kronikat dhe veprat e historianëve
egjiptianë të cilët bëjnë fjalë për rolin e shqiptarëve brenda harkut
kohor pesëshekullor.
Në studimin “Nga historia e shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekujve
XV-XX” trajtohen aspekte të ndryshme të historisë së shqiptarëve në
Egjipt, metodologjikisht të mbarështëruara si vijon: Parathënie (9-12);
Prania e shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekullit XV (13-21); Prania e
shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekullit të parë të sundimit osman (23-35);
Prania e shqiptarëve të Egjipit gjatë shekujve XVIII-XIX në bazë të të
dhënave të historianit egjiptian Al Xhabarti (37-58); Mehmet Ali Pasha
midis Egjiptit dhe Shqipërisë (59-79); Mehmet Ali Pasha në thesarin
popullor shqiptar (81-92); Kolonia shqiptare në Egjipt dhe roli i saj në
Rilindjen Kombëtare (93-107); Princi Fuad kandidat serioz për fronin e
Shqipërisë më 1912-1913 dhe mbret i Egjiptit më 1922 (109-119); Teqja
bektashiane e Kajros si çerdhe e shqiptarëve gjatë viteve 1886-1965
(121-134); Vitet e Mbretit Ahmet Zogu në Egjipt (1946-1955) (135-147);
Shtojca me dokumente e fotografi të vendeve e të figurave të shqiptarëve
të Egjiptit (148-151); Materiale në formë të një leksikoni të vogël me të
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dhëna biografike për figurat e njohura të shqiptarëve të Egjiptit. Ka
përfundimin, rezymenë në frëngjisht dhe burimet e literaturën.
Botimi i autorit Mufaku jep një pasqyrë të denjë si për praninë e
shqiptarëve në Egjipt, ashtu edhe për lëvizjet, veprimtarinë e tyre dhe
rolin e disa figurave shqiptare si komandantë ushtrie, valijë dhe
sadriazemë në Perandorinë Osmane.
I pari nga këto personalitete që sundoi dhe mëkëmbi Egjiptin për
10 vjet (1525-1534) ishte Sylejman Pasha. Ai si vali i Egjiptit la gjurmë
të pashlyera në sferën e rregullimit administrativ dhe urbanistik të këtij
vendi. Shumë xhami, midis të cilave më e njohura është Al Sulejmania
(1528) dhe në afërsi të saj Kompleksi i Medresës së parë në Kajro, me
tri qendra tregtare, të cilat do t’i mbulonit shpenzimet për mirëmbajtjen
dhe funksionimin e këtyre institucioneve. Të gjitha këto monumente
ruhen edhe sot e kësaj dite si vlera të rralla të kulturës arabe, të cilat u
ngritën në kohën e sundimit të këtij shqiptari.
Valiu i dytë që shërbeu në Egjipt ishte Muhamed Pashë
Dukagjini (1550-1554), i cili për këto katër vjet ishte vali i Halepit, ku
ngriti një kompleks shumë të madh të monumenteve fetare,
ekonomike dhe shoqërore. Në kohën e tij Halepi përjeton lulëzimin e
vet si qendër tregtare rajonale dhe ndërkombëtare.
Shqiptari nga Topojani i Prizrenit që u bë valiu i tretë në Egjipt
ishte Sinan Pasha. Ai u bë një nga figurat më të njohura të Perandorisë
Osmane gjatë shekullit XVI. Në saje të aftësive të tij politike e
ushtarake do të mbetet edhe njëri ndër sadriazemët (kryeministrat) që
shërbeu pesë mandate në Perandorinë Osmane. Sinan Pasha është
kontribuesi kryesor shqiptar sa i përket ndërtimeve ekonomike dhe
monumenteve kulturore deri me daljen në skenë të Mehmet Ali Pashës
me 1805. Edhe valitë e tjerë shqiptarë që sunduan në Egjipt si Sermin
Mehmet Pasha dhe valiu Ahmet Pashë Arnauti (1649-1651) lanë
trashëgiminë e tyre të çmuar në rrjedhat politike, ekonomike e
ushtarake të këtij vendi me histori të begatë.
Autori Mufaku i ka rezervuar një vend të veçantë figurës
qendrore të shqitparëve Mehmet Ali Pashës, themeluesit të Egjiptit
modern (1805-1849). Ai në këtë pjesë të studimit të tij shpjegon me
argumente të bollshme aftësitë e një strategu ushtarak dhe veprimet e
zgjuara diplomatike të një burrështetasi modern në dobi të krijimit të
Egjiptit të pavarur. Po ashtu ka analizuar edhe përpjekjet e tij të
vazhdueshme për të nxitur dhe koordinuar kryengritjet e shqiptarëve
kundër Perandorisë Osmane, së pari me Mustafa Pashë Bushatliun
(vjeshtë 1831), e pastaj edhe me kryengritësit në jug të Shqipërisë në
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krye me Zylfitar Budën dhe Tafil Buzin (në verë të vitit 1831 dhe në
pranverë të vitit 1832).
Si rezultat i ndikimit të konjukturave politike të Fuqive të
Mëdha me 1840-1841 Mehmet Aliut iu njoh e drejta e sundimit në
trashëgimi në Egjipt. Ai përderisa ishte gjallë (1849) luftoi me
konsekuencë për zhvillimin e përgjithshëm të Egjiptit sipas modelit
evropian. Synimet zhvillimore të Mehmet Ali Pashës për krijimin e
Egjiptit si një shtet modern e të fuqishëm ekonomikisht, do ta
realizojnë sipas konceptit të tij të bijtë dhe nipat Ibrahim Pasha e
sidomos Ismail Pasha (1863-1879). Ata u përpoqën që Egjipti të bëhet
pjesë e Evropës, pikërisht në kohën kur u zgjerua Kolonia shqiptare në
Egjipt si një bazë e fuqishme e Rilindjes Kombëtare Shqiptare.
Në këtë lidhshmëri kauzale të faktorit të brendshëm dhe të
jashtëm politik, autori fokuson edhe ndikimin e Mehmet Ali Pashës e
të dinastisë së tij në rrjedhat e historisë shqiptare, gjë që sipas
mendimit tonë, i thyen skemat ideologjike të ndarjes artificiale të
aristokracisë shqiptare, e cila në historiografinë tonë shpeshherë pa të
drejtë është etiketuar si antikombëtare. Pra, ky studim paraqet një
arritje tjetër të autorit në aspektin metodologjik të trajtimit real të
ngjarjeve e të figurave historike te ne.
Autori Muhamed Mufaku nuk ka lënë pa e trajtuar në mënyrë
meritore edhe rolin e Kolonisë shqiptare në Egjipt dhe të Teqes
bektashiane të Kajros në përkrahjen e çështjes shqiptare (1886-1965).
Në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX kolonitë
shqiptare ishin organizuar në shumë qytete të Egjiptit si në Kajro,
Aleksandri, Fajum etj., duke luajtur rol të rëndësishëm në jetën
ekonomike (tregti dhe industri), por edhe në administratën shtetërore
edhe në jetën civile dhe ushtarake të vendit.
Kolonitë shqiptare dhe Teqja bektashiane u bënë vatra të
rëndësishme të veprimtarisë botuese dhe letrare si dhe të asaj
patriotike në të cilat u dalluan emrat e njohur të intelektualëve si
Thimo Mitko, Spiro Dine, Filip Shiroka, Andon Zako Çajupi e shumë
të tjerë. Edhe në periudhën midis dy Luftërave Botërore vala e
shpërnguljes së shqiptarëve me motive ekonomike u rrit dukshëm. Në
vitin 1934, sipas të dhënave që citon autori, në Egjipt kishte rreth 1015 mijë shqiptarë. Në mënyrë të veçantë Egjipti do të bëhet vend i
emigracionit politik shqiptar në periudhën pas Luftës së Dytë Botërore
(1946-1952), që u ndikua edhe me vendosjen e Mbretit Zogu I me
pasuesit e tij dhe kundërshtarë të regjimit komunist.
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Mbreti Zogu I gjeti mikpritjen vëllazërore te Mbreti Faruk,
stërnip i Mehmet Ali Pashës së famshëm, i cili i siguroi atij tretmanin
e një monarku të ligjshëm, gjë që i ishte mohuar nga vendet evropiane
ku kishte qëndruar nga prilli i vitit 1939, kur Shqipëria u pushtua prej
Italisë. Oferta e Mbretit Faruk do t’i shërbejë Mbretit Zog për
konsolidimin e emigracionit politik antikomunist të Shqipërisë e të
Kosovës me viset e tjera shqiptare për të luftuar për një Shqipëri
demokratike. Vendosja e Mbretit Zog në Egjipt (1946-1955) e ringjalli
aktivitetin patriotik të shqiptarëve të Kolonisë së Egjiptit. Me Mbretin
Zog u bashkuan edhe shumë shqiptarë të elitës politike, ushtarake e
kulturore të kohës edhe nga Jordania, Siria dhe Libani, me shpresë për
rikthim në Shqipëri. Mirëpo, siç thotë autori, të gjitha këto shpresa do
të veniten me grushtshtetin e oficerëve egjiptianë të 23 korrikut 1952,
me ç’rast u përmbys monarkia dhe Mbreti Faruk u detyrua të largohet
nga froni, ndërsa në qershor të vitit 1953 u shpall regjimi republikan
në krye të të cilit u vu Abdel Gamal Naseri. Ai do krijojë një regjim
represiv, i cili nacionalizoi firmat e huaja dhe për pasojë do të ndiqen
shumë tregtarë, në mesin e tyre edhe shumë shqiptarë në krye me
Mbretin Zog.
Botimi “Nga historia e shqiptarëve të Egjiptit gjatë shekujve
XV-XX” i Muhamed Mufakut është një studim i thuktë që zgjeron
njohuritë e lexuesve shqiptarë, por edhe që nxit kërshërinë e
studiuesve të rinj për t’u marrë me aspekte të veçanta të kontributeve
të kolonive shqiptare në Lindjen e Mesme. Më këtë botim
historiografia shqiptare do të plotësojë vakumin e njohurive për një
pjesë vitale të diasporës shqiptare që ka kontribuar në forcimin e
identitetin shqiptar gjatë historisë.
Prof. Mufaku me përkushtim dhe akribi shkencore hulumtoi,
sistemoi dhe sintetizoi çdo të dhënë të vlefshme nga burimet arkivore
të shfrytëzuara si dhe të vjela me kujdes nga literatura historiogarfike
nga gjuhë të ndryshme (arabe, angleze dhe franceze) për veprimtarinë
politike, ushtarake, ekonomike dhe kulturore të shqiptarëve në Egjipt
dhe në Perandorinë Osmane në një periudhë rreth pesëshekullore. Ky
studim është një kontribut shumë i rëndësishëm për historiografinë
shqiptare dhe si një model që qëndron larg ndikimeve ideologjike,
duke lënë hapësirën e nevojshme për interpretimet e pavarura të
lexuesit shqiptar.
Hivzi Islami

IN MEMORIAM

ESAT STAVILECI (1942-2015)
(In memoriam)

Lajmi i 15 gushtit për ndarjen nga jeta e profesor Stavilecit jehoi
dhimbshëm në Kosovë, Shqipëri dhe gjithandej viseve shqiptare. Në
këto momente dhembje e pikëllimi të thellë të familjes Stavileci që e
humbi njeriun e tyre të dashur, kolegët dhe personeli i Akademisë
humbën mikun e çmuar, Universiteti dhe studentët e shumë gjeneratave
që kishin fatin të dëgjojnë ligjërimet e këtij pedagogu të shquar, sot
ndjejnë peshën e rëndë të kësaj humbje të pakompensueshme. Prandaj
fjalët dhe shprehjet për të gjetur ngushëllimin na mungojnë.
Akademik Esat Stavileci lindi në Gjakovë me 11 korrik 1942. Aty
e kreu shkollimin fillor dhe të mesëm. Studimet e rregullta i vijoi në
Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku u diplomua më 1965
dhe si njëri ndër studentët më të dalluar të gjeneratës u zgjodh asistent
për lëndët juridike-administrative, ndërkohë që vijoi studimet
pasuniversitare në Fakultetin Juridik të Universitetit të Zagrebit dhe në
Fakultetin Ndërkombëtar për Studime të Larta të së Drejtës
Krahasimore në Strasburg të Francës. Aty u laureua magjistër i
shkencave juridike–administrative, specialist për të drejtën krahasimore.
Për dy vjet bëri specializime të veçanta në Francë, Itali, Holandë dhe
Venezuelë. Doktor i shkencave juridike u promovua në Fakultetin
Juridik të Universitetit të Sarajevës me 1974. Prej vitit 1965 punoi në
Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ndërsa nga viti 1979 e
deri në vitin 2007 kur u pensionua ishte profesor ordinar pranë atij
fakulteti. Më vonë punoi në Programin studimor për master dhe atë të
studimeve doktorale.
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Profesor Stavileci ushtroi funksione të rëndësishme shoqërore dhe
publike brenda dhe jashtë fakultetit. Ishte zëvendësdekan, shef i Katedrës
së Shkencave Juridike-Administrative, drejtor i studimeve
pasuniversitare në Fakultetin Juridik, drejtor i Entit për Kërkime Juridike,
kryeredaktor i revistës Shkencore “Përparimi” dhe “E drejta - Pravo”,
kryetar i Shoqatës Krahinore për Teori dhe Praktikë Administrative,
kryetar i Shoqatës së Pavarur të Juristëve të Kosovës dhe themelues i
revistës “Vjetari”. Përveç që mbajti leksione në Fakultetit Juridik të
Prishtinës, u angazhua si profesor edhe në Degën e Historisë të Fakultetit
Filozofik të Prishtinës dhe në Fakultetit Juridik të Universitetit Shtetëror
të Tetovës, në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, në
Universitetin e Tiranës, në Universitetin e Sofjes, të Jenës dhe në
Universitetin Amerikan në Blagoevgrad të Bullgarisë. U specializua në
disa qendra universitare të botës, mori pjesë në shumë konferenca
shkencore brenda dhe jashtë Kosovës.
Akademik Esat Stavileci për punën e tij shkencore u nderua me
shumë shpërblime e mirënjohje, ndër të tjera me Shpërblimin e
Dhjetorit më 1978; me çmimet “Intelektual i vitit i Kosovës” më
2007; “Intelektual Shqiptar i vitit” më 2009; Qytetar nderi i Gjakovës
me 2007; Anëtar i ASHAK-ut prej vitit 1996 dhe me shumë vlerësime
të tjera shoqërore.
Krijimtaria e akademik Esat Stavilecit shtrihet në shumë fusha të
interesimit shkencor, veçanërisht në fushën juridike-kushtetuese; në
fushën e sistemeve politike krahasimore; në fushën e administratës
dhe të administrimit publik në përgjithësi; në fushën e terminologjisë
juridike dhe në atë të metodologjisë së shkencave shoqërore dhe
juridike në veçanti.
Me rastin e promovimit të kompletit të veprave të prof. Esat
Stavilecit, akademik Pajazit Nushi, para dy vitesh vlerësoi se veprat e
tij në mesazhin frymëzues që kanë, bartin te lexuesi një botë drejtësie,
madje në një vend populli i të cilit kishte përjetuar me dhjetëra e
qindra vite shtypje, dhunë dhe dëbime, por ku kishte filluar të ndizen
rrezet e para të lirisë njerëzore e kombëtare. Përmbajtja e këtyre
veprave, thotë akademik Nushi, ka për synim krijimin e një vendi ku
sundon drejtësia dhe shteti ligjor, temë kjo e cila edhe sot e kësaj dite
është mjaftë aktuale.
I shprehim falënderimin tonë të sinqertë për 34 vepra të botuara
si dhe Kompletin e 20 veprave të zgjedhura nga fushat e dijes që ai i lë
si trashëgimi e çmuar intelektuale për brezat.
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Që nga vepra I “Kosova në ish-Jugosllavi” e deri te Vepra XX
“Disa vrojtime të autorit ...”, akademik Esat Stavileci e trajton me
vizionin e tij kreativ, me përkushtim dhe me argumente të bollshme
shkencore Kosovën dhe kombin shqiptar si një binom të pandashëm
në fazat e zhvillimeve shoqëroro-politike, juridike dhe ushtarake ndër
vite e dekada.
Kjo trashëgimi e pasur shkencore që akademik Stavileci i ka
lënë mendimit shoqëror dhe kulturës shqiptare në përgjithësi janë një
kujtim i përjetshëm dhe ngushëllim i madh për familjen dhe të gjithë
neve që sot nderojmë me përulësi shëmbëlltyrën e tij prej intelektuali
e humanisti.
Veprimtaria e pasur si nga forma, ashtu edhe nga përmbajtja
shkencore dhe kombëtare akademik Esat Stavilecin e bën një emër të
veçantë e të paharruar të kulturës e të shkencave juridiko-politike ndër
shqiptarët.
Jusuf Bajraktari
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MARK KRASNIQI (1920-2015)
(In memoriam)

Më 28 gusht 2015 në Qendrën intensive të QKUK-së të
Prishtinës, vdiq njëri nga personalitetet më të shquara në fushën e
shkencës dhe të kulturës shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit XX
dhe fillimit të shek. XXI, anëtari i rregullt i Akademisë së Shkencave
dhe të Arteve të Kosovës dhe njëri nga doktorët e parë të shkencave në
Kosovë, akademik Mark Krasniqi. U shua dijetari, intelektuali,
profesori, organizatori i punës shkencore-hulumtuese dhe i
institucioneve arsimore e shkencore të Kosovës dhe veprimtari i
spikatur i çështjes sonë kombëtare, që la gjurmë të thella në jetën e
gjithëmbarshme të Kosovës dhe të botës shqiptare.
Lindi më 19 tetor 1920 në fshatin Gllaviçicë (Shëngjon) afër
Pejës, ku e kreu shkollën fillore, kurse gjimnazin e mbaroi në Prizren
në vitin 1941. Prej vitit 1941-1943 ka studiuar letërsinë në
Universitetin e Padovës (Itali), ndërsa në vitet 1946-l950 studioi
gjeografinë dhe etnografinë në Universitetin e Beogradit, ku u
diplomua në vitin 1950. Në vitet 1945-1946 punoi si gazetar-redaktor
në gazetën “Rilindja” në Prizren, ndërsa në vitet 1947-l949 si gazetarredaktor në Radio-Beograd (Redaksia e emisioneve në gjuhën shqipe).
Në vitet 1950-1961 punoi fillimisht si asistent e pastaj si
bashkëpunëtor shkencor në Akademinë Serbe të Shkencave në
Beograd. Në vitin 1960 mbrojti doktoratën në Fakultetin Filozofik të
Universitetit të Lubjanës në temën “Savremene društveno-geografske
promene na Kosovu i Metohiji”. Në vitet 1961 u zgjodh profesor
inordinar dhe pastaj ordinar në Fakultetin Juridik-Ekonomik të
Prishtinës, ku punoi deri në vitin 1981, kur pushteti serb e përjashtoi
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nga procesi mësimor. Gjatë karrierës së tij ushtroi detyra të ndryshme:
të prodekanit dhe të dekanit të Fakultetit Juridik-Ekonomik, të
nënkryetarit e të kryetarit të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës, të kryetarit të Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës dhe të
kryetar të Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës. Ka botuar
dhjetëra libra shkencorë e letrarë dhe shumë tekste publicistike e
shkollore dhe ka përkthyer disa romane e përmbledhje poezish.
Duke qenë pjesë përbërëse e lagjes së vogël, por të fortë
intelektualësh, dijetarësh dhe patriotësh të Kosovës, sikurse Esad
Mekuli, Idriz Ajeti, Ali Hadri, Anton Çeta, Gazmend Zajmi, Dervish
Rozhaja, Hilmi dhe Fehmi Agani e të tjerë, me punë, mund dhe guxim
të pashoq akademik Mark Krasniqi dallohej në ngritjen, organizimin
dhe zhvillimin e arsimit të lartë, të institucioneve shkencore dhe të
veprimtarive kulturore e shoqërore të Kosovës. Këto angazhime ishin
pashmangshmërisht të lidhura me luftën e tij për barazi, çlirim dhe
afirmim kombëtar të shqiptarëve. Këtij brezi i takon pa dyshim dhe
merita për ngritjen e institucioneve dhe të kuadrove për Universitetin e
Prishtinës, i cili luajti një rol të madh në përmbushjen jo vetëm të
funksionit arsimor, shkencor dhe edukativ, por u bë dhe faktor i
fuqishëm integrativ i shqiptarëve në gjithë ish-Jugosllavinë. Prof.
Mark Krasniqi drejtoi me sukses për shumë vjet disa institucione të
rëndësishme shkencore e kulturore të Kosovës, nga ato universitare
deri te Shoqata e Shkrimtarëve dhe Akademia e Shkencave dhe e
Arteve e Kosovës.
Me rezultatet e pakontestueshme në fushën e shkencës, para së
gjithash të asaj gjeoetnografike, të mbështetura në fuqinë e
argumenteve dhe të dhënave shkencore, prof. Marku arriti ta gjurmoi
thellë kulturën materiale dhe shpirtërore të shqiptarëve dhe ta pasqyroi
objektivisht realitetin e ndërlikuar dhe kompleks hapësinor dhe
shoqëror të Kosovës, duke u bërë emër edhe jashtë suazave
kombëtare. Deri në paraqitjen e tij në fillimet e viteve të 50-ta të
shekullit XX, epërsinë e studimit shoqëror-gjeografik dhe etnografik
të Kosovës e kishin antropogjeografët, historianët dhe etnografët
serbë, trajtimet e të cilëve përshkoheshin thellë nga të pavërteta,
gjysmë të vërteta, shtrembërime dhe paragjykime deri te ato shoviniste
dhe raciste.
Në rrethana tepër të rënda të kohës nuk ishte aspak lehtë për
studiuesin shqiptar që të merrej me këto çështje, e lëre më t’i
kundërshtonte pikëpamjet e bollshme antishqiptare, të thyente klishetë
e metodologjisë klasike të shkollës tashmë me traditë të gjatë, të
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drejtimit antropogjeografik të Cvijiqit dhe ithtarëve të tij, madje duke
qenë brenda Akademisë Serbe të Shkencave dhe punonjës shkencor i
saj. Në fillim të viteve të 60-ta kaloi të punojë si profesor në fakultetet
e para të Prishtinës, në kohën kur hegjemonizmi serbomadh ishte
tërbuar dhe me ngulm kërkonte që Kosova të kundrohej vetëm si
çështje serbe. Pas ndjekjes së disa studiuesve dhe veprimtarëve
shqiptarë, në adresë të prof. Markut pasuan shantazhet dhe kërcënimet
më brutale, duke u hapur një fushatë e gjerë, e paparë deri atëherë në
gjithë botën objektive shkencore. Kulminacioni arriti në mars të vitit
1966, kur u sulmua rëndë libri i tij shkencor, i botuar tre vite më parë,
që në fakt ishte doktorata e tij e mbrojtur në Universitetin e Lubjanës
në vitin 1960 nën drejtimin e shkencëtarit dhe akademikut të njohur
slloven Anton Melik. Ky botim i kishte vënë bazat për studime të
mëtejme në disa fusha të shkencave sociale-hapësinore dhe kulturorehistorike. Profesori ishte ndër shqiptarët e rrallë në Kosovë që i
përgjohej telefoni nga organet policore në kohën e Rankoviqit.
Akademik Mark Krasniqi e jetoi një jetë me plot peripeci, duke
përjetuar rrugëtimin e rëndë dhe kompleks të Kosovës edhe si
dëshmitar edhe si pjesëmarrës i tij, me të gjitha ngritjet dhe rëniet;
rrethanat ishin të tilla që asnjë ditë shkolle nuk e bëri në gjuhën
shqipe. Gjithmonë duke qenë optimist – deri në minutën e fundit të
jetës nuk pushoi të kontribuojë në fushën e shkencës dhe të çështjes
kombëtare dhe në këtë front pa dyshim doli fitues. Të gjitha energjitë
intelektuale, fizike dhe emocionale për kaq këto dekada të jetës i la në
dispozicion të shkencës, të krijimtarisë dhe të çështjes kombëtare
shqiptare. Gjithë veprimtaria e tij shkencore, letrare, publicistike dhe
publike përshkohet me mesazhe të qarta optimizmi dhe qëndrese.
Mesazhi i fundit në librin që doli nga shtypi vetëm një ditë para
vdekjes ishte – “Mos hiqni dorë kurrë nga Bashkimi Kombëtar”!
Edhe pse në moshë të shtyrë, në dobi të kauzës sonë, në vitet e
90-ta të shekullit 20 u vu në krye të një partie politike shqiptare, duke
u bërë pjesë e “Alternativës” së atëhershme shqiptare me dr. Rugovën
si prijës. Për punën dhe kontributin e tij, në vitin 2003 nga Presidenti
I. Rugova u dekorua me “Medaljen e Artë të Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit”, ndërsa në vitin 2014 presidenti i Shqipërisë B. Nishani ia
dha çmimin “Nderi i Kombit”.
Duke marrë pjesë aktive në studimin e shumë çështjeve
shoqërore-kulturore dhe në zhvillimin e mendimit ashkencor, prof.
Marku merrte pjesë aktive në afirmimin dhe emancipimin e
shqiptarëve në hapësirat ballkanike e më gjerë. Jo vetëm në

Studime shoqërore 3

409

krijimtarinë shkencore, letrare dhe publicistike, por edhe në procesin e
emancipimit social, kulturor, politik dhe nacional të shqiptarëve, me
ndjenjën e përgjegjësisë shoqërore-kombëtare, gjithnjë u prononcua
dhe pati guximin ta thoshte atë që e mendonte. Si intelektual i orëve të
para, me ndjenjë të fortë individualizmi, mbeti brenda synimit
kolektiv për emancipim dhe përparim të kombit shqiptar dhe pjesë e
kujtesës së tij kolektive. Me kurajon dhe thellësinë shkencore,
intelektuale e krijuese që kishte, ishte reagues i pavonuar ndaj shumë
dukurive dhe proceseve të ndjeshme dhe të dëmshme për shkencën,
shoqërinë dhe interesin kombëtar. Njihej si polemist i mprehtë me
bartësit e pikëpamjeve antishkencore dhe antishqiptare. Vepra e tij
shkencore në përgjithësi mbetet për shumë çështje burim reference.
Vdekja e tij është një humbje e madhe për shkencën dhe
kulturën shqiptare, për kolegët dhe miqtë nga Kosova dhe e gjithë bota
shqiptare. Por me rrugën e bujshme dhe komplekse shkencore,
intelektuale e publike dhe trashëgiminë e begatshme, profesor Mark
Krasniqi la gjurmë të pashlyeshme në jetën shkencore, kulturore,
kombëtare dhe shoqërore të shqiptarëve në gjysmën e dytë të shekullit
XX dhe në fillim të këtij që po e jetojmë.
Hivzi Islami
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PAJAZIT NUSHI (1933-2015)
(In memoriam)

Pa u mbushur 20 ditë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës u ballafaqua tri herë me vdekje. Pas humbjeve të
akademikëve Esat Stavileci dhe Mark Krasniqi, vdiq anëtari i rregullt i
ASHAK dhe nënkryetari i saj, akademik Pajazit Nushi. U nda nga jeta
psikologu dhe doktori i parë i shkencave psikologjike në Kosovë,
profesori, edukatori, intelektuali, drejtuesi i suksesshëm i veprimtarive
shoqërore dhe i shumë institucioneve arsimore, shkollore dhe
pedagogjike të Kosovës, humanisti dhe personaliteti i shquar në lagjen
e figurave të spikatura në fushën e shkencës, të arsimit dhe të kulturës
shqiptare në Kosovë dhe jashtë saj për më se gjysmë shekulli.
Pajazit Nushi lindi në Gjakovë në vitin 1933, ku kreu shkollën
fillore dhe të mesme. Pas përfundimit të Shkollës Normale të
Gjakovës i ndoqi mësimet në Fakultetin Filozofik të Universitetit të
Beogradit, ku u diplomua në Degën e Psikologjisë më 1955. E deshi
shumë Gjakovën arsimdashëse dhe patriotike, por për shkak të
nevojave tjera në nivel të Kosovës, shpeshherë të ngutshme, punoi
shumë pak atje. Qyteti i lindjes megjithatë nuk e harroi dhe e shpalli
“Qytetar Nderi”.
Në vitin 1958 e dha provimin shtetëror për profesor të
psikologjisë dhe psikologjisë pedagogjike pranë Ministrisë së Arsimit
të Republikës së Serbisë dhe me këtë rast u shpall profesor i rendit I.
Doktoroi në Fakultetin Filozofik të UP-së në temën “Zhvillimi i
terminologjisë psikologjike dhe baza semantike e përcaktimit të saj në
gjuhën shqipe”. Në vitet 1956-1995 punoi profesor i psikologjisë në
Shkollën Normale të Prishtinës, pastaj në Shkollën e Lartë
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Pedagogjike të Prishtinës dhe profesor i psikologjisë në Fakultetin
Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Krahas mësimdhënies ka
ushtruar edhe funksione administrative-profesionale: Drejtor i Entit
Krahinor për Përparimin e Arsimit dhe të Edukimit, ndihmëskryetari i
Këshillit Federativ për Arsim e Kulturë të ish-Federatës Jugosllave.
Ishte edhe nënkryetar i Këshillit Ekzekutiv të Kuvendit të Krahinës
Socialiste Autonome të Kosovës dhe përgjegjës për veprimtaritë
shoqërore, redaktor i Enciklopedisë së Jugosllavisë (redaksia për
Kosovën) dhe anëtar i grupit hulumtues të RSFJ-së në konceptimin e
projektit “Televizioni edukativ”.
Si nënkryetar i Qeverisë së Kosovës në vitet e 70-ta të shekullit
të kaluar luajti një rol të veçantë për themelimin e Akademisë, anëtar
korrespondent i së cilës u zgjodh në vitin 2000, ndërsa anëtar i rregullt
në vitin 2008. Në periudhën 2008 – 2011 ushtroi funksionin e
sekretarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore të saj, ndërsa nga 1
janari 2012 u zgjodh nënkryetar i Akademisë, të cilin funksion e
ushtroi deri ne vdekje. Krahas obligimeve në Akademi, ku me
përkushtim punoi deri në minutin e fundit të jetës, ushtronte edhe
detyra tjera me rëndësi arsimore, shkencore dhe humaniste në Kosovë.
Pas luftës ushtroi detyrën e kryetarit të Këshillit për Mbrojtjen e të
Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Prishtinë, ndërsa në vitet e
fundit të jetës ishte dhe rektor i Kolegjit Universitar “Iliria”.
Janë të njohura studimet dhe kontributet e profesor Nushit në
rrafshin teorik dhe empirik nga psikologjia e përgjithshme, psikologjia
sociale, psikologjia e religjionit, terminologjia e psikologjisë,
psikologjia pedagogjike, etnopsikologjia, leksikologjia shqipe dhe
sfera e metodologjisë hulumtuese të psikologjisë. Si hulumtues e
studiues i zellshëm dhe si pendë shumë produktive ishte një shfaqje e
re në këto shkenca te ne, duke u ngritur dhe afirmuar edhe jashtë
kufijve të Kosovës dhe hapësirës etnike shqiptare. Nga këto fusha na
la shumë vepra, studime e trajtesa. Sapo e mbaroi dhe e botoi në
Akademi veprën kapitale “Leksikoni i psikologjisë” në dy vëllime të
mëdha.
Nuk ka dyshim se pa profesor Pajazit Nushin shkencat
psikologjike te ne do të ishin shumë të varfra, mbase edhe të panisura.
Me vdekjen e tij qarqeve shkencore dhe akademike iu këput një krah i
fortë. Si kontribues i madh në çdo nivel të jetës publike dhe shoqërore
u shqua në mbrojtjen e qenies kombëtare dhe kulturore në kohën e
jetës sonë autonome, por edhe më vonë, në kohë shumë të rënda për
Kosovën dhe shqiptarët, kur bashkë me të tjerët, u vu në ballë të
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mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut dhe pastaj në instancën
qeveritare për të pagjeturit. Për punën e tij shkencore, arsimorepedagogjike dhe kulturore mori shumë mirënjohje dhe dekorata.
Sentenca e lashtë se njeriu vlen aq sa e pranojnë të tjerët gjen
shprehje pikërisht te profesor Pajazi Nushi. Nuk kishte mjedis, pa
dallim kohe, moshe dhe përkatësie tjetër, ku ai nuk pranohej dhe fjala
e tij nuk dëgjohej e respektohej nga të gjithë deri te njerëzit e
rëndomtë, sepse edhe ai e respektonte dhe e dëgjonte çdo mendim të
tjetrit dhe me ndërhyrjet e tij thellësisht njerëzore, çdo bisede i jepte
ton qetësues dhe çdo problemi rrugëzgjidhje. Toleranca, dashuria dhe
njerëzia ishin veçori të dalluara të prof. Pajazitit, sikundër dhe raportet
e tij me kolegë dhe bashkëpunëtorë. Me mirësinë, idetë dhe njohuritë
që posedonte për shumë çështje, veçanërisht nga shkencat sociale, nga
zhvillimet kulturore dhe humaniste, në çdo kohë ishte i gatshëm të
ofronte ndihmë për aq sa ishte e mundur, veçanërisht ndihmë për
kolegët, bashkëpunëtorët dhe studentët në punën e diplomave në
studimet themelore, në studimet pasuniversitare dhe në doktorate. I
përgjegjshëm në paraqitje publike dhe në veprime, kudo që gjendej e
vepronte, pushtonte me butësinë, optimizmin dhe fjalën e tij të ngrohtë
e të urtë. Optimizmi i tij gjithnjë hapte rrugë për shpresa dhe ardhmëri
të lumtur edhe për Kosovën dhe shqiptarët. Kishte karakter të tillë të
fortë që, ndonëse e dinte natyrën e sëmundjes, kurrë nuk qe ankuar
këto muajt dhe ditët e fundit. Deri më 13 korrik ishte aktiv në punët e
Akademisë. Punën e kishte mbi të gjitha; të gjitha energjitë fizike dhe
intelektuale i la në dispozicion të punës shkencore dhe të zhvillimit e
emancipimit të shoqërisë. Në të gjitha këto kontekste patëm fatin dhe
ishim krenarë që e njohëm dhe bashkëpunuam me të.
Vdekja e prof. Pajazit Nushit është një humbje e madhe për
familjen, të gjithë kolegët dhe miqtë e tij, për Akademinë dhe
shkencën, për shoqërinë tonë. Trashëgimia që la pas profesor Nushi e
bëjnë emrin e këtij shkencëtari, profesori, edukatori, intelektuali dhe
humanisti të mbetet gjallë për breza të tërë.
Hivzi Islami
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ALEKSANDËR STIPÇEVIQ
(1930-2015)
(In memoriam)

Viti 2015 ishte vit kur u nda nga jeta një nga studiuesit e
mëdhenj, në veçanti të botës shqiptare e kroate. Data e lindjes në
Arbanas të Zarës (Kroaci) i dihet, 10 tetor 1930, dihet dhe kur pushoi
dhe zemra e tij në Zagreb, 1 shtator 2015, siç dihet se vepra e tij ngel e
pavdekshme, e krijuar nga mendja, shpirti dhe dora e tij që vendosi
themele të qëndrueshme të studimeve ilirologjike, arbanase, kroate
dhe të historisë së librit e bibliotekarisë.
Të flitet për Stipçeviqin nuk është dhe aq e lehtë, aq më tepër se
ishte arkeolog që nuk gërmoi në terren, por hulumtimi nëpër një mori
të librave të ndryshëm e bëri sa ilirolog e historian, aq edhe bibliolog,
bibliograf, albanolog, bibliotekist, eseist etj. Diplomoi në arkeologji
në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Zagrebit (1954) dhe doktoroi
në Fakultetin Filozofik të Zarës me tezën “Simbolizmi religjioz te
ilirët” (1977). Nuk u ndal asnjëherë duke studiuar artin dhe religjionin
e ilirëve, bibliografinë dhe historinë e librit dhe të bibliotekave, duke u
fokusuar edhe në çështjet e censurës dhe fatit të librit në shoqëri. Ishte
autor i parë i sintezës mbi artin ilir dhe për ilirët, e cila përjetoi 9
botime në kroatisht, anglisht, shqip dhe italisht. Duke kërkuar rrënjët
shkroi dhe për arbanasët e Zarës, enklavën arbërore që nuk e harroi
gjuhën dhe që i dha edhe kulturës dhe shkencës kroate e botërore
personalitete të shquara.
Stipçeviq punoi fillimisht në Muzeun Arkeologjik të Zarës dhe më
pas në Institutin e Shkencave Historike në Zarë. Në vitin 1957 u bë
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udhëheqës i Degës për Libra të Shtypur në Bibliotekën Nacionale dhe
Universitare të Zagrebit, nga viti 1974 udhëhoqi Bibliotekën e
Akademisë së Shkencave dhe Arteve (JAZU), ndërsa nga viti 1983 ishte
kryeredaktor i Leksikonit biografik kroat të Entit Leksikografik Jugoslav
“Miroslav Kërlezha”. Në vitet 1970-1973 ligjëroi lëndën Hyrje në
arkeologji në Fakultetin Filozofik të Prishtinës, nga 1971 Hyrje në
historinë e librit dhe bibliotekave në studimet posdiplomike të
bibliotekarisë, dokumentacionit dhe informatikës të Universitetit të
Zagrebit, më 1987 në Drejtimin e Shkencave Informative të Universitetit
të Zagrebit ligjëroi lëndët Historia e librit dhe bibliotekave, Bibliografia
dhe Sociologjia e librit dhe bibliotekave. U zgjodh profesor ordinar i
Universitetit të Zagrebit (1987), ku shërbeu deri në pensionim (1997).
Drejtoi Katedrën për Bibliotekari (1987-1996) dhe Drejtimin për
Shkencat Informative (1992-1995) të Fakultetit Filozofik në Zagreb.
Ishte kryetar i Shoqatës së Bibliotekistëve të Kroacisë (1967-1973),
Nënkryetar i Shoqatës së Bibliotekistëve të Judosllavisë (1967-1969), si
dhe anëtar i Këshillit botues të edicionit “Annual Bibliography of the
History of the Printed Books and Libraries” (Den Haag. 1973-1999).
Kryesoi Këshillin e Biliotekës së Republikës së Kroacisë (1992-1997)
dhe ishte anëtar i Matica Hëvratska (1962), i Shoqatës së Akreologëve të
Kroacisë (1966), PEN Qendrës Kroate (1985), i Këshillit për të drejtat e
njeriut dhe të bashkësive entike e nacionale në Kuvendin e Kroacisë
(1993-1996). Nga viti 1968 nisi veprimtarinë botuese të Shoqatës së
Bibliotekistëve kroat dhe ishte kryeredaktor i botimeve shoqërore të saj
deri në vitin 1984. Në vitin 1983 u zgjodh anëtar i jashtëm i Akademisë
së Shkencave dhe Arteve të Kosovës dhe nga viti 2001 u bë anëtar i
Accademia Marchigiana di Scienze, Lettere ed Arti (Anconi).
Botoi një numër librash të çmuar në gjuhë të ndryshme, si “Arte
degli Illiri” (1963), botimi anglisht më 1963), “Priručnik za uređenje
diskoteka” (1964), koautor me L. Caniqin dhe J. Zhivkoviqin), “Gli
Illiri” (1966), Shqip më (1967), “Bibliographia Illyrica” (1967.
Suplementet u botuan më 1974, 1978, 1984), “Iliri - povijest, kultura,
život” (Zagreb 1974, 1989, 1991. Anglisht: 1977. Shqip: 1980, 1990,
2002), “Bibliografija antičke arheologije u Jugoslaviji” 1-2 (1977),
“Kultni simboli kod Ilira” (1981; Shqip: 1983, 1990, 2002), “Povijest
knjige” (1985); Shqip: 1988, 2000; Arabisht: 1993; Persisht: 1994),
“Cenzura u knjižnicama” (1992), “O savršenom cenzoru” (1994. Shqip:
2002), “Interpretime albanologjike” (1994); “Kako izbjeći cenzora”
(1997), “Priča o Hrvatskom biografskom leksikonu” (1997), “Sudbina
knjige” (2000), “Socijalna povijest knjige u Hrvata” I-III (2004-2008).
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Akademia Kroate e Shkencës dhe e Arteve e shpalli librin më të mirë të
vitit më 2008; “Tradicijska kultura zadarskih Arbanasa“ (2011);
“Kultura tradicionale e arbëneshëve të Zarës” më 2013, si dhe mbi 200
artikuj në gjuhë të ndryshme.
Për punën e palodhshme mirënjohje të shumta, si Kukuljevićeva
povelja za rad u knjižničarskoj struci (1983), Medalja e Artë “Naim
Frashëri” (2001), Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića
(1998), Shpërblimi i qytetit të Zagrebit (2004), Shpërblimi i qytetit të
Zarës për vepër jetësore (2004), Kartën e Fakultetit Filozofik të
Universitetit të Zagrebit (2006), Mirënjohjen e Kryetarit të Shqipërisë
"Skenderbeg" (2015).
Duket se dijetari Aleksandër Stipçeviq nisi rrugëtimin “kulturor”
që i ri, sidomos kur në fshehtësi iu lejua që të merrte në shtëpi disa
libra “fashist“ të bibliotekës dikur të pasur të Zarës e që i ka lexuar e
ruajtur me xhelozi si: Komedia hyjnore e Dantes në origjinal, veprat e
Sofokliut, Euripidit e Eskilit të përkthyera në italisht, Agricola e
Tacitit në latinisht me komentime në italisht, si dhe librat e autorëve të
tjerë antike, siç ishin Ciceroni, Livi e Ovidi. Bazat e krijuara e bënë të
formësohet si personalitet i pakompromis dhe i shquar në fushën e
shkencës dhe të kulturës. Kontributi i tij dhe veprat e botuara ngelin
udhërrëfyes për gjeneratat e shumta dhe e bëjnë të përjetshme punën e
palodhshme dhe veprën e tij jetësore.
Edi Shukriu
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BEP JUBANI (1935-2014)
(In memoriam)

Bep Jubani ishte një ndër arkeologët më aktiv në fushën e
arkeologjisë të Shqipërisë, vizionar dhe person me karakter të
palëkundur. U lind në Shkodër në vitin 1935 dhe në vendlindje kreu
arsimin fillor dhe të mesëm. Studimet për arkeologji i kreu në
Universitetin e Shën Pjetërburgut, për ta nisur punën në Institutin e
Arkeologjisë (Shqipëri). Kërkimet arkeologjike i zhvilloi kryesisht në
Shqipërinë e Veriut, duke u nisur nga gërmimet në qytezën e Gajtanit
si një hulumtim i parë intensiv i një qendre të fortifikuar parahistorike,
pastaj në Kamnik të Kolonjës, Bujan të Tropojës, Krumë, Kënetë e
Çinamak të Kukësit, Rosujë, Shkrel të Shkodrës, Perlat të Mirditës
etj.. Ekspeditat përnjohëse i bëri kryesisht në Shqipërinë e Veriut dhe
të Mesme dhe evidentoi qendra të shumta arkeologjike.
Si person vizionar dhe duke parë dëmin e madh që i vinte
Shqipërisë nga dyzimi politik, më 1975 i shkroi letër vendimmarrësve
të Partisë së Punës të Shqipërisë, ku kërkoi që liria e fjalës të sigurohej
me Kushtetutë. Si pasojë, u dënua si “njeri shumë i rrezikshëm për
shoqërinë”, arkeologëve iu ndalua që t’ia citonin emrin, ndërsa
botimeve të tij iu hoq emri apo u zëvendësua me emra të tjerë. Në
vitin 1990, pas shumë pengesave, mbrojti disertacionin e doktoratës
me titull “Kultura tumulare e dardanëve alpinë”. Studimet i përqendroi
dhe në çështjet historiko-kulturore të dardanëve, duke zbuluar një
kuadër historik të ri për kulturën dardane e cila kishte arritur nivel
zhvillimi të lartë. Qysh më 1969 trajtoi disa pikëpamje për tiparet e
përbashkëta të riteve të varrimit të ilirëve të trevave jugore e veriore të
Shqipërisë në botimin "Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve" (Universiteti
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Shtetëror i Tiranës). Duke pasur parasysh se në Shqipëri nuk njihej në
nivel të duhur metoda studimore e qeramikës dhe paraqitja grafike e
saj, ai i kushtoi vëmendje të veçantë zbulimit, klasifikimit, datimit dhe
botimit të qeramikës së periudhave të ndryshme.
Bep Jubani u mor dhe me shpjegimin e përmbajtjes historike dhe
botëkuptimore të objekteve arkeologjike edhe përmes të dhënave
etnografike, siç është studimi i prejardhjes dhe përmbajtjes etnike të
xhubletës. Botoi “Bibliografinë e arkeologjisë dhe të historisë së lashtë
të Shqipërisë” (1970), si dhe artikuj të shumtë studimor arkeologjik dhe
për historinë e lashtë të Shqipërisë, përfshirë dhe çështjet e binomit
Dyrrah-Epidamn apo monedhat ilire me etnikonin Labiatan të zbuluara
në Kukës. U angazhua në përgatitjen e botimit “Burime antike për ilirët
dhe Ilirinë” dhe është bashkautor i disa teksteve universitare dhe
parauniversitare të historisë. Është ndër themeluesit e revistës shkencore
“Iliria” dhe anëtar i Këshillit Kombëtar për ripunimin e Historisë së
Shqipërisë. Mori pjesë në një numër të madh kuvendesh e sesionesh
shkencore të arkeologjisë në vend dhe pas zhvillimit të proceseve
demokratike në Shqipëri edhe në simpoziume ndërkombëtare
(Gjermani, Rumani etj.), si edhe në projekte të përbashkëta me Italinë
dhe Greqinë. Kontributi i arkeologut Bep Jubani për ilirologjinë është
mjaft i gjerë dhe origjinal, andaj botimet e tij janë bërë literaturë e
pashmangshme në shkencën e arkeologjisë.
Edi Shukriu
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