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MR.SC.DIAMANTA SOJEVA
PROF.DR. ARMAND KRASNIQI
NGJASHMËRITË DHE DALLIMI NË MES TË KONTRATËS SË KREDISË DHE KONTRATËS SË
HUAS NË TË DREJTËN BANKARE

Abstrakt
Praktikat e biznesit bankar kanë kushtëzuar krijimin dhe modifikimin e një seri kontratave të cilat në
mënyrë specifike rregullojnë marrëdhëniet biznesore në mes të bankës dhe klientëve të saj. Të ndikuara nga këto
marrëdhënie rezulton se në praktikën juridike nga konteksti termonologjik disa kontrata me emërtim të njëjtë të
perceptohet ndryshe. Rast i tillë ka të bëjë edhe me kontratën e huas. Duke e analizuar natyrën juridike të kësaj
kontrate del se ajo në të drejtën civile është më gjithëpërfshirëse dhe objekt i huas, përveç parave ose surrogateve të
saj, mund të jenë edhe sendet e caktuara. Në anën tjetër, kontrata e huas në transasksionet bankare objekt të saj ka
vetëm paratë respektivisht surrogatët e tyre. Dallimet që e karakterizojnë këtë kontratë në punë të caktuara kanë të
bëjnë me objektin e huas. Në anën tjetër, në praktikën e biznesit bankarë termi kredi dhe hua tek kontratat e huas dhe
ajo e kredisë nuk është e dallueshme me qartësinë e duhur. Legjislacioni i krahasuar, duke e përfshire edhe atë
nacional, këtë çështje e rregullojnë me kornizë ligjore për marrëdhëniet e detyrimeve mirëpo, prapë se prapë, mbase
kjo nuk është e mjaftueshme. Meqë kemi të bëjmë jo vetëm me kontrata me dallime të substanciale por edhe
kontratë të njëjtë e cila dallon në pjesën e objektit të kontraktuar doktrina e të drejtës bankare duhet t’i trajtojë këto
elemente në mënyrë që dallimet në mes tyre të jenë të qartë duke përfshire dhe në kuptimet terminologjike.

Fjalët kryesore: kontratë, kredi, hua, ligj, bankë, biznes

TITLE: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THE CREDIT CONTRACT AND THE
LOAN CONTRACT IN THE BANKING LAW

Abstract
The production and consumption of souvenirs is connected far enough to the history of travel and tourism. They
represent an integral part of the touristic experience since tourist buys them in order to have a memory of their travel
experience. Banking business practices have conditioned the creation and modification of a series of contracts that
specifically regulate business relationships between the bank and its clients. As a result of these relationships, it
appears that in the legal practice from the terminological context some contracts with the same designation are
perceived differently. Such case has to do with the loan contract. By analyzing the legal nature of this contract, it
appears that civil law is more inclusive and the subject of the loan, apart from its money or surrogates, may also be
certain items. On the other hand, the loan contract in its banking transactions has only money, respectively their
surrogates. The differences that characterize this contract in certain jobs relate to the subject of the loan. On the
other hand, in banking business practice, the term credit and loans to loan and loan contracts is not clearly
distinguishable with clarity. The compiled legislation, including the national one, regulates this issue with a legal
framework for the relationship of obligations, yet again, perhaps this is not enough. Since we are dealing not only
with contracts with substantive differences but also with the same contract that distinguishes in the part of the
contracted object, the banking law doctrine should address these elements so that the differences between them are
clear by including in terms of terminology.

Key words: contract, credit, loan, law, bank, business
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1.

Hyrje

Përveç kontratave që rregullojnë marrëdhëniet e qarkullimit të mallrave dhe të shërbimeve nga sferat e caktuara
biznesit, në masë çdo herë e më të madhe paraqiten edhe kontratat bankare. Në bazë të këtyre kontratave rregullohet
në mënyrë specifike qarkullimi i parave dhe i disa shërbimeve më të veçanta të natyrës bankare. Këto punë banka i
realizon për klientë të vet. Qarkulli i pagesave si në të kaluarën po ashtu edhe sot konsiderohet si segment i
ndejshëm dhe i ndërlikuara bankar. Punët që i realizon banka konsiderohen punë juridike - biznesore posaçërisht kur
në cilësi të komitentit paraqitet personi juridik gjegjësisht personi me subjektivitet biznesor.
Metoda hulumtuese ose rishikimi i literaturës ka përfshirë procesin e mbledhjes së materialeve dhe formave të
kontratave nga sfera e legjislacionit kosovar. Vështirësia më e madhe ka qenë mungesa e punimeve të ngjashme dhe
diferencat në legjislacione për temën e trajtimit në nga konteksti krahasues. Hulumtimi i elementeve për secilën
kontratë ka qenë një proces i cili e ka shoqëruar çështjen renditjes së zërave bibliografikë në funksion të hartimit dhe
shkrimit të këtij punimi. Analiza juridike e kontratave të kredisë dhe huas është plotësuar më tej me anë të metodën
përshkruese.
Nëpërmjet kësaj metode janë pasqyruar aspektet e përmbajtjeve termonologjike të kontratave. Për këto rrethana dhe
për këtë arsye studimi metoda përshkruese ishte mjet i domosdoshëm për sqarimin e termave dhe koncepteve të
ndryshme, nga aspekte ligjore në atë praktike, duke realizuar njohjen me pjesën teorike dhe përqasjen me realitetin.
Kontrata bankare në shumicën e rasteve janë kontrata formale. Kjo për faktin se për lidhjen e tyre kërkohet forma
më shkrim. Në praktikë ka vende siç është Franca ku këto kontratat bankare mund të konsiderohen edhe
konsensuale. Kontrata bankare për nga tipologjia janë edhe kontrata athezione për shkak se ato kontraktohen në bazë
të kushteve të përgjithshme e të njohura të afarizmit bankar të cilat paraprakisht janë të shtypura në formularë të
posaçëm. Në këtë mënyrë palët më së shpeshti e lidhin kontratën të cilën e ka të hartuar - shtypur banka dhe ajo
konsiderohet e lidhur në momentin kur ta nënshkruajnë palët kontraktuese. Por, edhe të këto kontrata, sikurse të
kontratat për qarkullimin e mallrave, është e mundshme që, gatë negociatave, brenda tyre të futën edhe dispozita apo
klauzola të veçanta, me të cilat në disa raste të caktuara përjashtohet përgjegjësia e bankës ose e komitentit klientit.1
Krijimi i një kontrate bankare është një nga operacionet më të njohura të cilat banka i kryen si pjesë e aktiviteteve të
saj. Në kudër të këtyre marrëdhënieve çdo herë banka del si një nga palët e kontratës. Në Kosovë ka aktualisht ka
një numër relativisht të madh të bankave dhe institucione tjera financiare që kryejnë transaksionet të caktuara
nëpërmjet lidhjes së kontratave bankare. Lëndë e kontratave bankare zakonisht është rregullimi i qarkullimit të
parave dhe letrave me vlerë si dhe kryerja e shërbimeve të caktuara në lidhje me transaksionet e pagesave. Ato janë
komplekse, formale,të lidhur me afatet dhe duhet të lidhet në formë të shkruar. 2
Kontratat bankare gjerësisht më të përdorur janë kontratat e kredisë të cilat banka nëpërmjet fondeve të caktuar ju vë
në dispozicion komitentëve - klientëve të bankës. Komitentët - klientët për shfrytëzimin e tyre paguajnë interes dhe
pas përfundimit të afatit të shfrytëzimit ia kthejnë bankës. Në këtë garë globale financiare vend të rëndësishëm zënë
pikërisht kredia dhe huaja si forma më të vjetra të financimit.3
Më qëllim të përcaktimit të kuptimeve të qarta në mes të kredisë dhe huas është e nevojshme që bëhet dallimi në
mes tyre, Kjo për faktin se në praktikë jo rrallë këto dy kuptime përdorën si sinonime. Është e nevojshme të
theksohet se, edhe pse bëhet fjalë për kuptime pothuajse të ngjashme, megjithatë ato kanë ndryshime të caktuara. Në
mënyrë të veçantë çdo kredi njëkohësisht është hua por, në anën tjetër, huaja, në raste të caktuara, nuk është e thënë
të jetë kredi.
2.

KONTRATA PËR HUAN (MUTUM)

Kuptimi dhe elementet. Kontrata për huan është kontratë e së drejtës së detyrimeve në bazë të së cilës krijohen
marrëdhënie juridike në mes të huadhënësit dhe huamarrësit me çfarë, huadhënësi detyrohet ndaj huamarrësit që t'ia
dorëzojë shumën e caktuar të të hollave ose sasinë e caktuar të sendeve të tjera të zëvendësueshme në pronësi,

1
2
3

Cranston R., Principles of baniking law, second edition, Oxford New York 2002, fq. 133
Helewitz A., H Basic Contract Law for Paralegals 8th Edition, Printed in the USA 2015 Capter 1
Harald Herrmann,. Law of Banking Contracts and Credit Securities, Chapter 2, marrë në: http://www.nwir.de/archiv/NWIR15/Chapter%202.pdf
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ndërkaq huamarrësi detyrohet që ta kthejë këtë shumë pas kalimit të afatit të caktuar gjegjësisht të kthej të njëjtën
shumë të parave, përkatësisht të njëjtën sasi të sendeve të të njëjtit lloj dhe cilësi.4
Huapërdorja dhe huaja shpeshherë shihen si të njëjta edhe pse fjala është për dy marrëdhënie të ndryshme
kontraktore. Huapërdorja është kontrata me të cilën huazuesi zotohet t’ia japë tjetrit sendin për ta përdorë pa pagesë,
ndërkaq kjo marrëdhënie krijohet kur huazuesi ia jep sendin e caktuar tjetrit, kurse ky detyrohet që pas një kohe të
caktuar ta kthejë sendin e huazuar.
Huapërdorja gjithmonë është kontratë pa shpërblim ngase sendi i huazuar duhet t’i kthehet huadhënësit, me ç’rast
nuk është e rëndësishme se a është ky send i konsumueshëm apo i pakonsumueshëm. Huapërdorja është edhe
kontratë reale, ngase krijohet vetëm pasi sendi t’i dorëzohet huazuesit, e jo në çastin e arritjes së marrëveshjes. Nëse
nuk është kontraktuar as kohëzgjatja e as qëllimi i përdorimit, huazuesi është i detyruar që sendin t’ia kthejë personit
që ia ka huazuar, kur ai këtë e kërkon. 5
Kontrata për huan është kontratë konsensuale, ngase konsiderohet e lidhur në çastin kur palët merren veshë për
elementet e saj thelbësore, e jo me dorëzimin e sendit huamarrësit. Dorëzimi i sendit është me rëndësi për
përmbushjen e detyrimit ndaj huazuesit, e jo për lidhjen e kontratës. 6 Elementet thelbësore të kontratës mbi huan
janë objekti, kohëzgjatja dhe, në rast se është fjala për huan me shpërblim, shpërblimi për huazim.
Huaja është kontratë e dyanshme detyruese ngase huadhënësi është i detyruar t’ia dorëzojë huamarrësit paranë ose
sendin, kurse huamarrësi është i detyruar që pas një kohe të caktuar t’ia kthejë të njëjtën shumë të parasë,
përkatësisht të njëjtën sasi të sendeve të të njëjtit lloj dhe cilësi. Huamarrësi mund të zotohet që krahas kryegjësë ta
paguajë edhe kamatën, kështu që huaja mund të jetë me shpërblim dhe pa shpërblim. Te kontrata tregtare huamarrësi
e paguan kamatën edhe pse nuk është kontraktuar, e kjo do të thotë se ndërmjet subjekteve të së drejtës tregtare
huaja është kontratë me shpërblim. 7
Huaja mund të jetë në para ose në mallra (në natyrë). Me rastin e kthimit të huas në para, në të drejtën tonë vlen
parimi i nominalizmit monetar, që do të thotë se huaja kthehet vetëm në shumën e njësive monetare në të cilën ka
qenë e shprehur. Kur është fjala për huan në mallra gjithmonë kemi të bëjmë me sende të zëvendësueshme detyrimi
për kthimin e të cilave nuk konsiston në kthimin e sendit të marrë, por të sendit tjetër të të njëjtit lloj, sasi dhe cilësi
(mjete monetare,karburant, grurë, domate, etj.).
Huaja është kontratë joformale, ngase ligjvënësi nuk ka përcaktuar formën e saj. Kontrata mund të jetë e
padestinuar, kur atë huamarrësi mund ta shfrytëzojë për çdo qëllim, dhe e destinuar kur me kontratë paraprakisht
përcaktohet qëllimi për të cilin huamarrësi do ta shfrytëzojë sendin ose paranë e huazuar. Nëse huamarrësi huan e
padestinuar në para e përdorë për qëllime të tjera nga ato të parashikuara me kontratë, huamarrësi mund ta zgjidhë
kontratën.8
Detyrimet e huadhënësit: Detyrimet themelore të huadhënësit konstituohen në kthimin e sendeve të premtuara dhe
në përgjegjësinë eventuale për të metat.
Dorëzimi i sendeve të premtuara: Huadhënësi është i detyruar t’i dorëzojë sendet e kontraktuara në kohën e caktuar.
Nëse nuk është caktuar afati për dorëzimin e sendeve, huamarrësi ka të drejtë të kërkojë që sendet t’i dorëzohen
brenda afatit prej tre muajsh nga rënia e huadhënësit në vonesë (afati subjektiv), e gjithsesi brenda një viti nga dita e
lidhjes së kontratës. Huadhënësi bie në vonesë nëse huamarrësit nuk ia dorëzon sendin e premtuar në kohën e
kontraktuar, përkatësisht nëse koha e dorëzimit nuk është kontraktuar, po që se huadhënësi nuk e ka dorëzuar sendin
atëherë ku këtë prej t’i e ka kërkuar huamarrësi. 9
Përgjegjësia për të metat: Huadhënësi i përgjigjet huamarrësit për dëmin që do t’i shkaktohej për shkak të të metave
materiale të sendeve të huazuara (neni 503, paragrafi 1 i LMD). Meqë me ligj asgjë nuk është përcaktuar në lidhje
me përgjegjësinë për huan, për përgjegjësinë e huadhënësit aplikohen dispozitat për përgjegjësinë e shitësit për të
metat materiale me rastin e shitblerjes (neni 357 i LMD dhe nenet 400-412 të LMD). Te huaja nuk shtrohet
përgjegjësia për të metat juridike ngase objekt i huas janë sendet e zëvendësueshme të cilat huamarrësi duhet t’i
kthejë (të të njëjtit lloj, sasi dhe cilësi) e veçanërisht nuk vjen në konsideratë mbrojtja nga eviksioni nëse objekt i
huas është paraja, me ç’rast përjashtohet edhe përgjegjësia për të metat materiale. 10
4

Ligji nr. 04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, Nocioni, neni 567, https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2828
Alishani Dr. A,."E drejta e detyrimeve - pjesa e posaçme" Prishtinë 1986, fq. 78, i cili i referohet autorit Stanojeviq ne veprën Pravna
Enciklopedija viti 1989
6
Po aty
7
Po aty
8
Po aty
9
Alishani Dr. A,."E drejta e detyrimeve - pjesa e posaçme" Prishtinë 1986 fq. 111
10
Alishani Dr. A,. i cituar më sipër, fq. 122
5
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Nëse është fjala për huan me shpërblim (parimisht këto janë kontrata tregtare për huan), përgjegjësia e huadhënësit
ekziston pa marrë parasysh faktin se a i ka pasur të njohura apo është dashur t’i ketë të njohura të metat e sendit të
huazuar (përgjegjësia objektive). Mirëpo, nëse është fjala për huan pa kamatë, huadhënësi është përgjegjës për të
metat materiale të sendit vetëm nëse ato i ka pasur të njohura ose ka mundur t’i ketë të njohura, ndërkaq për to nuk e
ka njoftuar huamarrësin.11
Detyrimet e huamarrësit: Është detyrim themelor i huadhënësit që t’i kthejë sendet ose paranë e marrë, e nëse
është fjala për huan me shpërblim, edhe pagesën e kompensimit.
Kthimi i huas: Huamarrësi është i detyruar që ta kthejë brenda afatit të kontraktuar të njëjtën shumë parash,
përkatësisht të njëjtën sasi sendesh të të njëjtit lloj dhe cilësi. Nëse nuk është kontraktuar afati për kthimin e huas e
as që ai mund të caktohet, për shkak të rrethanave të kontratës konkrete mbi huan (p.sh. madhësia e huas, për
interesin e kujt është lidhur kontrata, me kompensim ose pa të etj.), huamarrësi është i detyruar ta kthejë huan pas
kalimit të afatit të arsyeshëm që nuk mund të jetë më i shkurtër se dy muaj nga dita kur huadhënësi ka kërkuar
kthimin e huas.
Te huaja sendet dhe paraja e huazuar shpeshherë kthehen me këste, e me këtë rast vlen ajo që palët e kanë
kontraktuar. Nëse për këtë nuk ekzistojnë dispozita të qarta, edhe për huan aplikohen dispozitat e LMD mbi
përmbushjen e kontratës dhe vonesën e debitorit.
Huamarrësi po ashtu përgjigjet për të metat e sendeve të kthyera sipas kritereve të njëjta si edhe huadhënësi.
Nëse është fjala për huan në natyrë, që përbëhet nga dhënia e sendeve, palët mund të merren vesh që huadhënësi ta
kthejë huan në para.12 Përkundër ekzistimit të kësaj dispozite të kontratës, huamarrësi është i autorizuar që sipas
zgjedhjes së vet t’i kthejë ose sendet e huazuara ose shumën e parave që i përgjigjet vlerës së këtyre sendeve në
kohën dhe në vendin e caktuar me kontratë. Nëse huamarrësi ka vendosur që në vend të sendit të huazuar të kthejë
shumën e parave, shtrohet pyetja sa a mos është fjala për shitjen, megjithatë ligjvënësi edhe këtë marrëdhënie
juridike e konsideron si kontratë për huan duke pasur parasysh qëllimin e palëve që të lidhin kontratën për huan, si
dhe mundësinë që huamarrësi në vend të parasë ta kthejë sendin e huazuar, gjë që me rastin e shitjes nuk është e
mundur.
E gjithë kjo vlen edhe në rastin kur nuk ekziston mundësia që të kthehet e njëjta sasi e sendit e llojit dhe cilësisë së
njëjtë. Huamarrësi mund ta kthejë huan edhe para afatit të caktuar për kthimin e saj. Për qëllimin e tij është detyruar
ta njoftojë huadhënësin, e nëse ai nga kjo ka pësuar ndonjë dëm është i detyruar që ta kompensojë. 13
Shpërblimi për shfrytëzimin e huas: Te huaja me shpërblim huamarrësi është i detyruar që huadhënësit t’ia paguajë
një shumë të caktuar parash për shfrytëzimin e huas – kamatën. Shkalla e kamatës mund të jetë e përcaktuar, e
zakonshme ose e kontraktuar.14

3.

KONTRATA PËR KREDINË

Karakteristikat e kontratës për kredinë: Me kontratën për kredinë institucioni bankarë (Banka) zotohet që
shfrytëzuesit të kredisë t’ia vë në dispozicion një shumë të caktuar parash për kohë të caktuar ose të pacaktuar, për
destinimin e parashikuar apo të paparashikuar, kurse shfrytëzuesi zotohet që bankës t’ia paguajë kamatat e
kontraktuara dhe t’ia kthejë shumën e parave të marra në kohën dhe në mënyrën e përcaktuar me kontratë. Kontrata
për kredinë e ka pikënisjen e vet në kontratën mbi huan, por që ekonomikisht dhe juridikisht – teknikisht ka shkuar
më tej duke u zhvilluar në një kontratë të veçantë të së drejtës bankare me karakteristikat që i kërkon ekonomia
bashkëkohore.15
Nga kontrata për huan dallohet kontrata për kredinë për disa karakteristika thelbësore, te kontrata për huan
huadhënës mund të jetë çdo person fizik dhe juridik, kurse te kontrata për kredinë huadhënës është, sipas rregullit,
banka, objekt i kontratës për huan mund të jetë paraja ose sendet tjera të zëvendësueshme, kurse objekti i kontratës
për kredinë mund të jetë vetëm paraja, kontrata për huan mund të jetë me shpërblim dhe pa shpërblim, varësisht nga
ajo se a është kontraktuar pagimi i kamatës (ndërmjet subjekteve të së drejtës tregtare huaja është me shpërblim edhe
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nëse nuk është kontraktuar kamata), kurse kontrata për kredinë është gjithmonë me shpërblim, kontrata për huan
është kontratë jo formale, kurse kontrata për kredinë duhet të lidhet me shkrim. 16
Kontrata për kredinë jo vetëm që është me emër, me shpërblim dhe formale por, është edhe konsensuale, ngase
krijohet jo vetëm me dhënien e parasë, por edhe me detyrimin e bankës që paranë t’ia lë në dispozicion
shfrytëzuesit. Kjo kontratë është dyanshëm detyruese ngase përveç të bankës ekziston edhe detyrimi i shfrytëzuesit
që të paguajë kamatën dhe ta kthejë kryegjënë si dhe t’i përmbushë detyrimet e tjera për të cilat është zotuar me
kontratë. Zakonisht është fjala për kontratën e adezionit, ngase lidhet në bazë të formularëve të bankës paraprakisht
të përgatitur që shfrytëzuesi, sipas rregullit, duhet t’i pranojë pa mundësinë e ndryshimit dhe të plotësimit. 17
Përmbajtja e kontratës për kredinë: Elementet kryesore të kontratës për kredinë janë: shuma e kredisë, kushtet e
dhënies së kredisë, kushtet e shfrytëzimit, kushtet e kthimit të kredisë. Me rastin e lidhjes së kontratës mbi kredinë
banka duhet t’u përmbahet uzansave bankare dhe zakoneve të mira afariste. Për këtë arsye, ligjet dhe të gjitha
dispozitat e tjera, zakonet biznesore, uzansat dhe praktika e gjithëmbarshme përbëjnë sistemin e kontratave bankare
për kredinë.18
Me rastin e lidhjes së kontratës konkrete duhet të kihen parasysh të gjitha burimet e të drejtës për kontratën për
kredinë andaj, krahas elementeve kryesore që i përcakton ligji, duhet të merret parasysh edhe konstrukti i
gjithëmbarshëm financiar i punës së caktuar.
Se çfarë do të jetë përmbajtja e kontratës për kredinë kryesisht varet nga lloji i kredisë. Pos llojeve të caktuara të
kredive që i përmend ligjvënësi, praktika biznesore ka krijuar lloje të ndryshme kredish, varësisht nga nevojat e
pjesëmarrësve dhe rrethanat që ndikojnë në tregun vendor dhe ndërkombëtar.
Kontratat për shitblerjen, zëvendësimin, huan (kredinë) dhe dhurimin janë kontrata që si qëllim biznesor kanë
kalimin dhe fitimin e të drejtës së pronësisë në sendin.
Llojet e kontratave të kredive: Në literaturën juridike ekzistojnë disa kritere nëpërmjet të cilave i ndajmë dhe
specifikojmë kreditë bankare dhe rrjedhimisht edhe kontratat që i rregullojnë marrëdhëniet bankë - klinetë. Sipas
kritereve të mëposhtme të dallojmë kontrata si më poshtë:
a) Sipas kriterit të kohëzgjatjës së marrëdhënieve kreitore (varësisht nga periudha e e kthimit të kredisë)
kemi: kredi afaftshkurta, krdi afatmesme dhe kredi afatgjata;
b) Bazuar në kriterit se kush paraqitet në cilësi të kreditorit, ato mund të jenë: kreditë publike (të cilat i
miratojnë organtet e shtetit) dhe kreditë e jashtme (të cilat i miratojnë bankat e jashtme ose organiztat e
jashtme financiare)
c) Sipas krierit të veprimtarisë së debitorit, ato mund të jenë kredi inndustriale, zejtare, bujqësore, hoteliere,
turistike, etj,.
d) Sipas kriterit për formën e miratimit - dhënies së kredisë, ato mund të jenë: kredi mallore ose komerciale
(kur ndahen për mallra dhe kthehen në para) dhe kredinë para (të cilat kthehen në para).
e) Sipas kriterit të destinimit biznesor kontrata për kredinë mund të jetë: prodhuese dhe konsumuese
(konsumatore) si dhe kredi për mjete themelore e qarkulluese ose kredi investive.
f) Sipas kriterit të sigurimit të kthimit të kredisë, ato mund të ndahen në: kredi personale meqë më rëndësi
është besimi në debitorin dhe në aftësinë e tij paguese dhe kredi me mbulesë. Kreditë me mbulesë kanë
mundësi që të sigurohen edhe në mënyra tjera si p.sh. nëpërmjet kambialit, dhënies në hipotekë të
pasurisë së paluajtshme (kreditë hipotekare) ose pengut për pasurinë e luajtshme. Këto kredi kanë
mundësi që po ashtu të sigurohen nëpërmjet policës së sigurimit të ashtuquajtur policë vinkulare (në
rastin kur kredimarrësi kryen sigurimin e mallit i cili është blerë nëpërmjet kredisë dhe nëse mallrat e
siguruara shkatërrohen atëherë siguruesi do përfitojë kompensimin mbi bazën e këtij sigurimi dhe ky
kompensim-pagesë i bëhet bankës që ka ndarë kredinë e të siguruarit).
g) Varësisht nga kriteri se a janë kreditë me kamatë ose ma kamatë kemi kontratë për kredi pa kamatë dhe
kontrata për kredi me kamatë;
h) Varësisht nga funksioni dhe qëllimi i kredisë, kontratat e kredisë mund të jenë të përgjithshme dhe të
veçanta (të këto kontratat mjetet financiare të marra duhet që ekskluzivisht të shfrytëzohen për qëllimin e
kontraktuar);
16
17
18
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i)

j)

Sipas kriterit të kthimit të kredisë, ekzistojnë: kontrata për kthimin e kredisë të njëkohshme, kontrata e
kredisë për kthimin në këste dhe kontrata e kredisë me amortizim. Kreditë e diponueshme kthehen
njëkohshme, kreditë në këse kthehen në periudha të caktuara kohore ndërkaq kreditë më amortizim ose
kreditë me anuitete kthehen në mënyrë uniforme (vjetore ose gjysmë vjetore). Anuitetet përbëhen nga
pjesët e kthimit dhe pjesët e kamatës;
Sipas funksionit të kredisë dhe destinimit që mund të ketë kemi: kontrata për kreditë investuese, kreditë
afatshkurta dhe kontrata për kredi konsumuese.

4.

DALLIMI NË MES TË KONTRATËS SË KREDISË DHE KONTRATËS HUAS

Kredia - Kontrata për kredinë është kontratë me të cilën banka detyrohet që shfrytëzuesit të kredisë t'i vë në
dispozicion një shumë të caktuar të të hollave për një qëllim të caktuar ose pa qëllim të caktuar ndërkaq shfrytëzuesi
detyrohet që bankës t'i paguaj kamatën e kontraktuar dhe shumën e të hollave të marra t'i kthejë në një afat dhe në
një mënyrë të përcaktuar më kontratë.19
Huaja - Kontrata për huan është kontratë me të cilën një subjekt i të drejtës në cilësi të huadhënësit detyrohet që
subjektit tjetër - huamarrësit t'i dorëzojë në pronësi një shumë të caktuar të të hollave ose sendit/eve tjerë të
zëvendësueshme dhe me këtë rast huamarrësi gjegjësisht huapërdorësi detyrohet që t'ia kthejë huadhënësit pas një
afati të caktuar sasinë e njëjtë të parave gjegjësisht të njëjtën sasi të caktuar të sendeve të zëvendësueshme të të
njëjtës cilësi me kompensim ose pa kompensim. 20
Nga definicionet e cituara më sipër mund të theksohet se:
҉
kemi të bëjmë me kontrata me ngjashmëri të madhe. Shikuar në kontekstin historik kontrata për kredinë
origjinën e ka nga kontrata e huas dhe sot si e tillë paraqitet si punë mjaftë e shpeshtë se sa ajo për huan.
҉
këto dy kontrata, pavarësisht nga ngjashmëritë, janë të ndryshme dhe nga to dalin dallime:
 punë kredie kanë mundësi të zhvillojnë ekskluzivisht bankat ose institucionet e licencuara financiare për
punë bankare ndërkaq, kontrata e huas mund të lidhet pavarësisht se a bëhet fjalë për persona fizikë apo
persona juridikë. Lëndë e kontratës për kredinë ekskluzivisht janë paratë ndërkaq të kontrata e huas,
përveç parave, lëndë e kontratës mund të jenë edhe sendet tjera të zëvendësueshme;
 te kontrata e kredisë kamata është element esencial i kontratës ndërkaq të kontrata e huas kamata ka
mundësi që të kontraktohet por edhe nuk është e thënë që të kontraktohet (meqë tek huat në mes të
personave juridikë konsiderohet se huamarrësi detyrohet që të paguaj kamatën edhe nëse ajo nuk është e
kontraktua).
Fakti se edhe për çfarë këto dy kontrata dallojnë nga njëra tjetra ka të bëjë edhe me kuptimin e fjalës kreditor dhe
huadhënës. Në rastet e kredive çdo herë bëhet fjalë për institucionet bankare ose institucionet tjera financiare gjë që
nuk është rasti tek huaja. Tek huaja, përveç bankës ose institucioneve tjera të licencuara financiare, cilësi të
huadhënësit mund të jetë edhe institucionet jobankare dhe jofinanciare (personat fizikë dhe juridikë).
Andaj, nga ky koncept praktikisht është dhënë përgjigja për dilemën shumë vjeçare se a kanë mundësi apo jo
personat juridikë të lidhin kontrata për huan. Thjeshtë, përgjigja del nga ajo që u theksua më sipër se, lidhja e
kontratave të huas në mes tyre është punë legale dhe e lejueshme e cila dallon nga kredia për shkak se kjo e fundit
mund t'i lidhin vetëm bankat.
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5.

PËRFUNDIMET

Në praktikën e biznesit bankar dhe në të drejtën kontraktore përmbajtja e termeve hua dhe kredi zakonisht
përceptohet vetëm si sinonime gjegjësisht të njëjta. Ndërkaq, pavarësisht ngjashmërive, në realitet ndërmjet këtyre
dy kontratave ka dallime substanciale. Nga kjo del se nevoja që në planin teorik këto terme të qartësohen në thelbin
e tyre për të treguar ndryshimet dhe ngjashmëritë.
Një transaksion ligjor me të cilin kreditori i vë në dispozicion debitori një shumë të caktuar parash ose ndonjë gjë
tjetër të shkëmbyeshme dhe huamarrësi i një dite të caktuar ose disa ditë duhet të kthejë mallrat e pranuara sipas
llojit, cilësisë dhe sasisë, shpesh me interes.
Kredia është marrëveshje në të cilën një huadhënës, në rastet më të shpeshta banka, u jep para ose pasuri një
huamarrësi dhe huamarrësi është i detyruar të rimbursojë paratë ose pasurinë, zakonisht me interes, në një kohë dhe
në kohë të ardhshme. Në përgjithësi, huadhënësi merr rrezikun që huamarrësi të mos kthejë kredinë ose ta kthejë atë
në kohë.
Çdo kredi në të njëjtën kohë është një hua ndërkaq huaja nuk duhet të jetë një kredi. Kredia përkufizohet si një
shumë parash, që institucioni financiar - banka dhe të tjerët si kreditor (huadhënës, huadhënës) ia transferon një
personi tjetër (debitori, debitori, huamarrësi) me detyrimin për t'i kthyer ato brenda afatit të caktuar dhe të paguajë
tarifën korresponduese ose interes. Ndryshe nga një kredi, një hua përcaktohet si ajo që jepet ose merret me
detyrimin për t'u kthyer; marrëdhënia ekonomike në të cilën huadhënësi i jep huamarrësit një shumë parash ose një
sasi të caktuar të mallrave. Dallimi midis këtyre dy termave është kreditori ose huadhënësi.
Në rastin e një kredie, ajo është gjithmonë një bankë ose një institucion tjetër financiar, që nuk është rasti me një
huadhënës, që mund të jetë një bankë ose një institucion financiar, por edhe institucionet jo-bankare dhe jofinanciare, dmth. Personat fizikë dhe juridikë.
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BEKIM SYLA
DR. SC VELI LECAJ

AFTËSITË E FEMRËS SË DIPLOMUAR SI NDËRMARRËSE NË KOSOVË

Abstrakt,
Femrat e diplomuara në Kosovë përballen me sfida të llojllojshme të cilat shpesh herë janë të papërballueshme të
tejkalohen. Ndjenja se një femër e diplomuar do të ishte e gatshme ti tejkaloj situatat me edukimin e fituar përgjat
studimeve venitet kur ajo përballet me egërsinë e tregut dhe konkurrencën.
Ky punim do mundohet ti jap përgjigje sfidave dhe kuptimit të situatës së femrës së diplomuar si ndërmarrëse dhe
aftësit e saj të fituara pas diplomimit, ku një vend të veqant në studimet e saja zë studimi mbi ndërmarrvsinë dhe
fillimin e rrugës si ndërmarrëse në tregun e punës.
Ky punim përqendrohet veqanarishtë në aftesitë ndërmarrëse të femrave në krahasim me meshkujt dhe disa raste nga
komuniteti RAE, të cilat kanë përfunduar nivelin Master si dhe punësimin e femrës pas diplomimit në institucionet
private si dhe ato publike.
Vëmendje e veqantë i është dhënë vështirësive investive, paragjykimet me rastin e fillimit të biznesit dhe barrierave
për të operuar në tregun e punës, cilat kanale dhe cilat aftësi i përdorin ato për të arritur tek të ardhurat e dëshiruara
në krahasim me shkollimin e marrur nga te diplomuarit në Kosovë.
Respondentët kanë qen të intervistuar në disa fusha si: Edukimi, Gjinia dhe aspektet Demografike nga të cilat
ngritën qështjet e financimit të Femrave ndërmarrëse dhe minoriteteve, veqanarishtë sfidat gjinore të të
diplomuarve.
Fjalët Kyqe: Ndërmarrësia, Edukimi, Aftësitë Ndërmarrëse, Aftësia Konkurruese, Femrat dhe Minoritetet si
ndërmarrës.

Lista e Akronimeve
RAE- Rom Ashkali Egjiptian
UP- Univerziteti i Prishtinës
ARBK- Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë
ATK-Administrata Tatimore e Kosovës
ASK- Agjensioni i Stratistikave të Kosovës
FES- Friedrich Ebert Stiftung
MASHT- Minisitria e Arsimit dhe Shkencës në Kosovë.
MTI - Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë.
BQK- Banka Qendrore e Kosovës.
I diplomuar – Personi që ka përfunduar studimet bazë të ciklit të lartë.
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Hyrje
Pozita ekonomike e Kosovarëve në bazë të raporteve të institucioneve të ndryshme si atyre ndërkombëtare poashtu
edhe atyre vendore konsiderohet si më e ulta ne rajon.
Në një vend ku ka qarkullim të ulët dhe mundësia e zhvillimit të aftësive ndërmarrëse zbehet, dhe zhvillimi i tregut
nuk përcakton aftësine ndërmarrese për të qëndruar në treg por mundësia financiare. Kur kësaj i shtohet edhe kamat
më të larta në rajon, informaliteti dhe korrupsioni i lartë, atëherë, mundësia e zhvillimit të aftësive ndërmarrëse
shuhet.
Të diplomuarit kryesishtë janë ndërmarrës të kompanive Mikro, të Vogla dhe aty këtu të Mesme, që në shumicën e
rasteve vazhdojnë një biznes të trashëguar familjar, përveq në fushën e shëndetësisë dhe ndërmarrësit më inovativ
janë të diplomuarit në fushën e inxhinierisë Civile që për qudi janë në numër të vogël.
Aftësia ndërmarrëse është intuita të bëshë atë që ndjen, të edukohesh për atë dhe me pastaj të fusesh në përdorim
Edukimin me pasionin, përkundrazi në Kosovë ndodh e kundërta, bëhet kryesisht kopjimi i ideve si “edhe unë” sesa
të identifikohesh për diqka, kjo rritë mundësine e jo-suksesit që dërgon në dëshpërim dhe deri në shuarje.
Kur dihet fakti se Kosova ka popullsinë më të re në rajon, mbi 60% deri në moshën 35 vjet, kemi papunesinë më të
lartë në rajon, nga 1.8 Mil. banorë21(ASK, 2015), kemi mbi 180000 22 (ARBK) biznese të regjistruara ku mbi 80%
janë biznese të Vogla dhe të Mesme, të cilat operojnë kryesisht në industrinë e tregtisë, dhe kemi një disbalanc
import - eksport më të lartin në rajon, (përafërsisht për 1 Euro të eksportuar, importojmë 23.7 Euro) 23 (BQK).
Në bazë të statistikave të vitit 2016 në UP ishin të regjistruar 40,383 student24(MASHT, 2016), nga të cilët vetem
18 ishin nga komuniteti RAE dhe 22,344 femra, ndërsa në ato private 39,151 student nga të cilët 16,344 ishin
studente femra dhe asnjë nuk është i deklaruar nga komuniteti RAE.
Përderisa të diplomuar gjat vitit akademik 2014/2015 të aftë për tregun e punës ishin me nivel bachelor në
institucionet private 5,216 student nga ata 2,646 femra dhe atë publik 4,981 me përfaqësim 2,962 femra, ndërsa
nivel master institucionet private 646, ku ishin 247 femra dhe atë publik 1,098 nga ata 558 femra.
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http://ask.rks-gov.net/media/2119/vleresim-popullsia-e-kosoves-2015.pdf. Faqe 5-9
http://arbk.rks-gov.net/desk/inc/media/257488C8-8A56-4C4F-B3EE-7982ACBFF1EC.pdf faqe 21-29
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http://bqk-kos.org/repository/docs/2012/RBP_nr%2011.pdf Faqe 19-31
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Burimi: MASHT252016
Nëse sipas26( ASK 2011) nga afër 300,000 biznese të regjistruara nga to 140,946 aktive 27(IBK,2016) dhe me një
informalitet të rënduar deri në masën 35% 28( FES-Prishtina), në Kosovë regjistrohen afër 90,000 biznese të reja qdo
vit29( ATK,2016) dhe sipas ASK 2016,… “Shkalla e papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%, ndërsa shkalla e
punësimit 25.2%.Papunësia më e theksuar është tek femrat me 36.6 %, krahasuar me meshkujt, 31.8%.Shkalla më e
theksuar e papunësisë është te grupmoshat 15-24 vjeçare me 57.7%, ndërsa shkalla më e lartë e punësimit është te
grupmoshat 35-44 vjeçare me 36.2%, “…na jep të kuptojmë se po rritet numri i të punësuarve të diplomuar dhe
niveli për Sektorët ekonomikë, që prijnë me punësim, vazhdojnë të jenë: prodhimi me 14.7%, tregtia me 14.4%,
arsimi me 12.1% dhe ndërtimtaria me 9.5%. Ndërsa, sektorët e tjerë marrin pjesë me përqindje më të vogël në
punësim…”30 (ASK,2016).
Pronësia e bizneseve sipas Gjinisë
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http://masht.rks-gov.net/uploads/2016/08/statistikat-e-arsimit-ne-kosove-shq.pdf faqe 89-116
http://askdata.rksgov.net/PXËeb/pxëeb/sq/askdata/askdata__Census%20population__Census%202011__1%20Summary%20tables/1%20census36.px/table/tableV
ieëLayout1/?rxid=456cd335-7b07-461b-93e0-d92978feb0bc retrieved on March 8 2017.
2727
Agjensioni per promovimin e bizneseve, IBK 14, BOTUAR JANAR 2016, faqe21-23
28
http://ëëë.fes-prishtina.org/ëb/media/Publications/2013/BUSINESS_INFORMALITY__ENG_FINAL.pdf pages11-29, retrieved on 7th March
2017
29
http://ëëë.atk-ks.org/ëp-content/uploads/2017/03/Raport-vjetor-i-punes-2016.pdf
30
http://ëëë.insajderi.com/ask-papunesia-ne-kosove.
*RAE është e përfaqësuar nën masën 0.5% të bizneseve në Kosovë,
26
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Ortakëri ose bashkëpronar

Burimi:ARBK 31
Nga figurat më lartë mundë të vërejmë se pronësia e bizneseve është nën kuotat 15% për femrat ndërmarrëse edhe
pse shumë institucione promovojnë femrat dhe minoritete në biznes e cila akoma lenë shumë për të dëshiruar.
Vërehet qartë se nga viti 2012 kishte një trend ulje në vitet 2013-2014 duke rënë nën kuotat 10%, e që mëpastaj
rikuperohet në vitet 2015-2016 dhe marrë në tërsi në periudhën 2012-2016 ka një rritje të lehtë prej afro 2.1%,
ndërsa rritjen e konsiderueshme e shënon biznesi në bashkëpronësi duke arritur në kuotat 23.3%.
Për të llogaritur me trendin e rritjes së femrës pjesëmarrëse dhe të gjeturat tregojnë se nga 18-21% të ndërmarrësve
janë të diplomuar, ky raport është më i ngushtë në krahasim me meshkujt sepse vetëm 38.35% nga ndërmarrësit
meshkuj janë të diplomuar, pra pjesëmarrja e meshkujve të diplomuar është më e ulët në krahasim me femrat të cilat
kanë një pjesëmarrje më të ulët por me të diplomuar më të shumtë si tërsi.
Përshtatjet me tregun
Të diplomuarit aftësit ndërmarrëse që i kan fituar gjatë studimeve i përshtatin me kërkesat e tregut. Sot në Kosovë
ka më shumë ndërmarrës që nuk kanë studiuar ndërmarrësinë por që janë ndërmarrës më të sukseshëm, si psh.në
fushën e Shëndetësisë, Jurispodencës dhe inxhinerisë Civile, ndërsa ata që u shkolluan për ndërmarrës përafërsishtë
23% e tyre janë duke e zhvilluar aftësinë ndërmarrëse kryesishtë në fushën e sherbimeve, si kontabilist, këshilltar
financiar etj.

31

http://arbk.rks-gov.net/desk/inc/media/D2CC5F7C-ED81-4BB3-A3DD-783A91B45F63.pdf faqe 14-15
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Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës-1525 tatimpagues-201532 (ATK,2015)
Në Administratën Tatimore të Kosoves nga hulumtimi me 1,252 tatimpagues shihet se mosha 18-30 vjeq, janë më
të prirur të përdorin digjitalizimin e shërbimeve që kërkon një edukim të caktuar, ndërsa aftësia e tyre bie me rritjen
në moshë nga afër 20% në 15% për këto mosha, si dhe përdorimi i kontabilistit është nën 15% për të gjitha moshat,
që ngushton hapësirën e të diplomuarve në këtë fushë të ngrisin aftësit e tyre.
Në pyetjen e bërë se cilat janë mundësit për ndërmarrësit me nivel të njejtë edukimi perceptimi dallon në aspektin
nëse është i punësuar apo si ndërmarrës. Meshkujt deklarojnë se 64% e femrave punësohen më lehtë kundrejtë 36%
e meshkujve, ndërsa si ndërmarrës ata deklarohen se 81% e meshkujve kanë aftësi më të mira ndërmarrëse kundrejt
19% të femrave.
Ndërsa, kur pyeten femrat në pyetjën e njejtë ato përgjigjen: Punësimi është me i lehtë për meshkujt me një avancim
të lehtë nga 53% kundrejt femrave 47, e si ndërmarrës femrën e shohin më atraktive 59% kundrejt meshkujve me
41%.
Barrierat e të diplomuarve në treg
Të diplomuarit përballën me sfidat e aplikimit të metodave të mësuara gjatë studimeve në praktikë, përkundër kësaj
për ndërmarrëset femra janë krijuar tradicionalisht paragjykime se janë më të dobëta për marrjen e vendimve të
arsyeshme si ndërmarrëse, nga aspekti biologjik por edhe komunitetet RAE e kanë të vështirë të hyjnë në treg për
shkak të paragjykimeve të tregut.
Nga respodentët, u cekën disa nga barrierat por më të rëndësishme ishin përshtatja e profilit të ndërmarrësit me
tregun se sa ruajtja apo synimi i futjes në veprim i mësimeve të nxjerra nga studimet.
Meshkujt e intervistuar 16% e shohin tregun dhe konkurrencën determinuese të suksesit të ndërmarrësit, ndërsa 73
% e shohin mundësinë financiare si aspekt kyq në absorbimin e aftësive për ti kaluar pengesat.
Femrat barrierë kryesore shohin paragjykimet dhe traditën si pengesë në aftesinë e ndërmarrësit, ato thone se një
femër e diplomuar e cila ka qasje në financa duhet më parë të kaloj idenë e të qenurit “ e privilegjuar” në treg. 47%
përcaktojnë gjininë si barrier, 26% Financat ndërsa në masë të vogël flasin nën 8% për konkurrencën.
Nga komuniteti RAE, sfidë e tyre për të qenë ndërmarrës i suksesshëm jane financat dhe roli i personalitetit të
ndërmarrësit në shoqëri (komunitetin RAE). 85% përcaktojnë financat, dhe vetëm 11% përcaktojnë nivelin edukativ
si determinues të aftësisë ndërmarrëse, por edhe vendi i operimit të ndërmarrjes për ta ka rëndësi.
Konkludimet
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http://ëëë.atk-ks.org/ëp-content/uploads/2016/07/TAX_REP_ËEB.pdf
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Pjesmarrja e të diplomuarve si ndërmarrës në treg akoma nuk ka dhënë një impakt të dëshiruar, përkundër
përpjekjeve ajo është akoma e pavlersuar në Kosovë.Megjithatë, trendi i avancimit të aftësive ndërmarrëse është më
i madh tek ndërmarrësit që synojnë të edukohen për ndërmarrësi, kryesisht në kolegjet private.
Të diplomuarit kryesisht kanë ndërmarrje të vogla dhe të mesme dhe një numër simbolik ato të mëdha, në krahasim
me numrin e madh të ndërmarrjeve dhe numrin e madh të diplomuarve ekzistenca e të diplomuarve është e
paperfillshme.
Ndërmarrësit më të prirur në inovacione dhe avancim shprehimisht janë të paktë në mesin e diplomuarve përkundër
dijes që e posedojnë, është shpirti ndërmarrës akoma i pa shfaqur që të zotërojnë tregun ku operojnë.
Është akoma e padeshifruar se si po ndodh kur Kosova aktualisht ka kuotën e papunësisë më të lartën në rajon, ka
popullsinë më të re nën moshën 35 vjet si dhe ka aq shumë të diplomuar, e nuk po arrin ti sistemoj nën ombrellën
ndërmarrëse të diplomuarit që të krijojnë të hyra për vete dhe familjen.
Femrat e diplomuara më shumë po preferojnë të kenë një vend stabil pune se sa ti hyjne fushës së ndërtimit të
karrieres si ndërmarrëse, e që shkak për të është edhe tradita edhe aspekti biologjik e angazhimet ndaj familjes,
sidomos femrat më fëmijë po i përkushtohen më shumë fëmijëve dhe po e gjejnë veten më rehat si e punësuar se sa
si ndërmarrëse.
Pozita e komuniteteve nuk e përcakton përkatësia por mundësia dhe qasja e tyre në financa dhe edukimi akoma nuk
është në nivel të duhur, e ata që po edukohen synim i tyre është gjetja e një vendi pune në nivel qeverisje si në atë
lokal po ashtu edhe atë qëndror, dhe ky synim po i ulë aftësitë ndërmarrëse të këtij komuniteti edhe ashtu pak të
shkolluar.

Rekomandime
Të përpilohet në formularin e regjistrimit pranë ARBK-së një kolonë në të cilën do të kishte të dhëna mbi edukimin
e pronarit të bisnesit.
MTI të bëjë më tepër në informimin e të diplomuarëve në proceduarat e hapjes dhe operimit të bisneseve në Kosovë.
Të favorizohen ndërmarrëset femra me asistencë profesionale në këshillim financiar dhe analizë tregu para hapjes se
biznesit.
Të formohet qendra strategjike e investimeve dhe investioreve në biznes pranë MTI-se.
Të kenë së paku dy vite lejim financiar nga tatimet femrat dhe ndërmarrësit e komunitetit RAE, të cilët punësojnë
nga 5 e më shumë punëtor.
Tëfutet si lëndë ndërmarrësia në fakultetet njësit e te cilave po prodhojnë më së shumti ndërmarrës të diplomuar siq
janë mjekësia, ingjineria civile dhe jurispodenca.
Të luftohet informaliteti dhe mundësia e korruptimit nga taksambledhësit dhe organet që operojnë në fushën e
taksave.
Tu mundësohet femrave ndërmarrëse pozita preferenciale në njësinë demografike karshi ndërmarrësve meshkuj.
Të inkurajohen nga buxheti i shtetit ndërmarrësit e diplomuar nga komuniteti RAE, si dhe të subvencionohen nëse
këta të fundit ndikojnë që në radhët e këtij komuniteti të ketë të diplomuar dhe ndërmarrës.
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DR. NEXHAT AVDIU

DISA ASPEKTE TË KOMENSKIT NË LIDHJE ME DIDAKTIKEN E TË MESUARIT

Hyrje
Didatktika e të mesuarit krahas metodave tjera përbën një nga aspektet bazë pedagogjike.Sistemi didaktik i të
mesuarit vazhdimisht ka njohur ndryshime. Ai është pasuruar më forma, koncepte dhe parime të reja. Në këtë punim
do të bëj përpjekje që të jap disa koncepte të Komenskit në lidhje me didaktiken e të mesuarit e cila edhe pse kanë
kaluar shumë shekuj disa koncepte prapë janë në perdorim dhe mund të shërbejnë si koncepte bazë edhe në
didaktiken moderne të sistemi të ri shkollor.
1.

Sistemi i të mesuarit sipas Komenskit

Çdo individ mund të mësojë dhe të kuptoj aq sa ka nevojë dhe aftësi mendore 33.Tëndenca e shoqërisë dhe
qytetërimit është që vazhdimisht të rritet dhe të përparoj në të gjitha fushat. Inovacioni si një dëshirë për të krijuar
diçka të re dhe origjinale përfshinë element të ri që vazhdimisht janë në rritje.
Përshëmbull gjatë zhvillimit të civilizimit, futja e sistemit të të mesuarit lëndor, klasor dhe orës së mësimit u pa si
një risi.
Sistemi didakt modern i të mësuarit është futur në literaturën pedagogjike që në shekullin XVII.

33

N. Alpan: Parimet e shkollës moderne – Reflekse social-pedagogjike, Tetovë 1996 fq. 96
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Fillimisht Ratke por sidomos Komenski me veprën “Didaktika e madhe” (1657) 34, njihet si themelues i shkencës së
didaktikës moderne dhe si reformator i madh i shkollës.
Si didaktë të shquar përveç Komenskit njihen edhe Pestaloci, Herbarti, Distervagu etj 35.
Sistemi didaktë i të mësuarit i futur nga Komenski është parë edhe me kosto-efektive sepse ai mundëson përhapjen e
arsimit në të gjitha nivelet, por njëkohesisht ky lloj sistemi i të mësuarit mbartë me vete edhe të papritura që kanë të
bëjnë në rënd të parë me diferencimin dhe individualizimin e të mesuarit. Të dy këto aspekte të vendosura nga
Komenski u panë si risi didaktike. Komenski gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tij vazhdimisht ishte nën presionin
dhe ndikimin e rrymave të ndryshme të kohës si: pedagogjia e renesansës, teoria e filozofisë empirike të Busanovit
etj36.
Në idetë e tija Komenski shpeshë herë thekson se “Njeriu është qënje natyrore, prandaj si e tillë duhet të edukohet
dhe pergatitet për nëvojat jetësore”37.

Komenski (1592-1671)
Duke kontribuar në didaktiken moderne Komenski i qëndroj idesë të njohurive enciklopedike që do të thotë se në
shkolla duhet të mesohet ajo se çka është më e rëndësishme. 38
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Dr. M. Kraja: Pedagogjia – Tiranë 2006 fq. 190
Po aty fq. 190
36
Grup autorësh: Pedagoska Enciklopedija vol. 1., Beograd 1989 fq.400
37
Po aty
38
Grup autorësh: Pedagoska Enciklopedija vol. 1., Beograd 1989 fq. 401
35
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Faqja e parë e veprës Janua linguarum reserata në gjuhën angleze publikuar në vitin 1656
Parimet themelore të didaktikes kanë të bëjnë me procesin mësimor, brendinë dhe format e të mësuarit. Këto parime
nuk kanë qenë dhe nuk janë të përjetshme pasi me ndryshimin e rendit shoqëror ndryshojnë dhe parimet didaktike39.
Didaktika e të mesuarit ndryshon edhe si rezultat i ndryshimeve që pëson përmbajtja arsimore, zhvillimit të
shkencës, mendimit pedagogjik si dhe të vetë didaktikës.
2.

Shkolla dhe natyra sipas Komenskit

Një aspekt shumë i rëndësishëm në didaktiken e Komenskit lidhet me ate se sa “Shkolla duhet të imitojë natyrën”.
Më këtë Komenski synoi në futjen në mënyrë mekanike të ligjeve të natyrës në procesin mësimore. Sipas Komenskit
natyra është baza kryesore dhe burimi kryesor i të mesuarit. Mirpo në ditet e sotme ky koncept didaktik në shumë
shkolla është kapercyer.
Didakti i madhe shqiptar Aleksander Xhuvani duke studiuar Komenskin, Pestalocin etj., arriti në përfundim se të
mesuarit ne mënyrë të natyrshme sipas psikologjisë së fëmijeve si dhe të mësuarit në mënyrë intuitive dhe të
kuptueshme e tërheqese përcaktohen si parime themelor didaktike. Një parim shumë i rëndesishëm didaktik sipas
Komenskit lidhet më te mësuarit në mënyrë të qëndrueshme dhe praktike duke iu përshtatur natyrës se fëmijës në
mënyrë që të jetë sa më aktiv në orën e mësimit.
Edukimin e fëmijëve Komenski e lidhte edhe me aspektin religjioz e fetar 40. Kjo ka të bëj me atë qe nxënësit duhet
të jenë të urtë, të sjellshëm, të përshendesin dhe të respektojnë më të vjetërit, të tregojnë të vërtetën, të jenë të
moralshem etj.

39
40

Dr. M. Kraja: Pedagogjia – Tiranë 2006 fq. 193
Grup autorësh: Pedagoska Enciklopedija vol. 1., Beograd 1989 fq. 401

19

Pas ndryshimeve të mëdha politike pas viteve 1990 edhe parimet didaktike kanë pësuar ndryshime. Kështu
përshembull tendencioziteti ideopolitik i të mësuarit është trajtuar për disa dekada si parim parësor didaktik madje
me përparesi absolute, por tani në shoqërinë pluraliste demokratike ky parim nuk ekziston 41.
Koha na shtyn të mendojmë për kocepte të reja didaktike që kanë të bëjnë me shfrytëzimin racional të kohës, të
bazës mësimore didaktike, të programimit të orëve të mesimit, të ekonomizimit të kohës ashtu siç thekson edhe
pedagogu dhe humanisti i madh Komenski duke i lënë kohë shfrytëzimit të burimeve të tjera të informacionit.

Konkluzion
Nga sa u trajtua më lartë mund të themi se sistemi i futur në shkolla nga Komenski, Pestaloci etj., ende ekziston
është e kuptueshme se kërkesat e shoqërisë moderne dhe zgjerimi i njohurive, zhvillimi i shkencës dhe i teknologjisë
së informacionit gjithnjë e më shumë po njeh risi dhe rritje duke zëvendësuar të vjetrën me reformat e reja të
sistemeve shkollore, siç është sistemi 9-të vjeçar, sistemi i Bolonjës etj.
Këto aspekte padyshim që na vendosin para përgjegjësive dhe sfidave të reja me qëllim që nxënesve dhe studentëve
çdoherë tu ofrojmë informacionin më të ri dhe më të përshtatëshem, duke përdor edhe metodat më bashkëkohore të
didaktikës mësimore.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLUENCE ON ECONOMIC GROWTH
Abstract
Foreign direct investment (FDI) is an investment made by a company or individual in one country in
business interests in another country, in the form of either establishing business operations or acquiring business
assets in the other country, such as ownership or controlling interest in a foreign company. Foreign direct
investments are distinguished from portfolio investments in which an investor merely purchases equities of foreignbased companies. The key feature of foreign direct investment is that it is an investment made that establishes either
effective control of, or at least substantial influence over, the decision making of a foreign business. Foreign direct
investments are commonly made in open economies, as opposed to tightly regulated economies, that offer a skilled
workforce and above average growth prospects for the investor. Foreign direct investment frequently involves more
than just a capital investment. It may include provision of management or technology as well.
This policy paper is organized as following: Section 2 provides a brief theoretical discussion of the main
factors that affect investors’ decisions and potential FDI effects on the host-country, followed by a discussion of the
importance of FDI for Kosovo and the current legislative framework. Section 3 highlights Kosovo’s FDI profile in
general and by sector, as well as its position compared to other SEE countries.
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1.

Introduction

Foreign direct investment (FDI) is widely recognized for its positive impacts on economic growth and
transformation.1 It is also considered an important channel for the development and accumulation of human capital
and the diffusion of new ideas and business skills across national borders. Foreign investment inflows can positively
influence employment and may represent an important source of technological advancement in the host country.
Global trends show that competition for attracting FDI is especially strong among developing countries, as it
represents an important source of foreign capital and can have positive spillover effects on the host economy. FDI
may facilitate rapid economic growth in developing countries by increasing savings and investment and by
transferring experiences, technologies, and know-how from developed countries. The impact of FDI on growth may
also positively affect poverty levels in the host country by increasing employment opportunities and wages.
Therefore, developing countries offer various incentives to attract investors and divert them from investing in
competing countries. As the competition between countries in attracting FDI becomes increasingly intense,
multinational enterprises (MNE) have a range of choices when choosing the investment location.
Kosovo is limited in its ability to attract foreign investment due to the lack of information distribution
within global markets, poor international communication regarding its economic environment and opportunities for
foreign investment, and the absence of a credit rating by a credible foreign rating agency. Foreign investment
inflows have also been hindered by high degrees of corruption, slow and ineffective business environment reforms,
lack of transparency, economic inactivity in many sectors, negative perception by foreign investors and diaspora
populations, and the failure of institutions to implement and achieve their set objectives.

2.

Theoretical analysis of FDI influence on economic growth

For developing countries foreign direct investment (FDI) is considered to be a way to transfer technology
and capital from other developing and especially developed countries. A reason in theoretical literature is as
following: when FDI comes to a domestic country (in specific business) that firm receives competitive advantage
due to the usage of new knowledge, experience, ways of production and management. Current successful economic
growth of developing countries is explained by “catch up effect” in technological development with developed
countries. According to Yu et al. 42 FDI is considered to be one of the major channels of technological transfer.
Foreign direct investments (FDIs) can improve local companies’ expansion through connections between
foreign partners and local SMEs. These relations can take several methods, including backward, forward or
horizontal. Backward relations happens when foreign partners get goods or services from local companies, and
forward relations happens when foreign partners sell goods or services to local companies. Horizontal relations
happens when their comprise interactions between foreign partners and local companies involved in opponent or
balancing
Actions.43
Capital accumulation and augmentation of human capital through education, trainings, and new
managements are also prescribed to FDI inflows. 44 Also more productive foreign firms stimulate industry
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competition, which is often useful for domestic firms. Thus as suggested by Blomstrom et al. 45 domestic firms with
foreign investment have high-quality output, which requires markets to comply with this quality, driving up
production standards in other competitive domestic firms and supplement business.
FDI are mostly done through multinational firms, 46 where the motherboard company invests to increase its
production, sales, and services abroad. FDI are sound when the multinational firm technology is superior to the
domestic one and allows them to be more productive and profitable. In other words, FDI contributes to greater
technological growth and hence, faster economic development.
In neoclassical growth models FDI promotes creation of capital stock and more means for productions,
which eventually contributes to economic growth. In this situation the efficiency of foreign capital is considered to
be the same as domestic with little spillover effect. The other bulk of literature argues that efficiency of FDI flows is
higher than the domestic due to the much superior technologies. That is FDI effect is represented not only by short
run but also long run effects .47
In general, positive influence of FDI is explained by “technological diffusion” originating from firms
accepting foreign capital and spreading to related companies in a form of technical support of suppliers (customers)
and business environment. Technological diffusion is associated with positive external effect of FDI. Literature
reveals several channels for the FDI spillovers (Table 1).
Table 1. Channels for the FDI spillovers to be materialized in host economy
Backward linkages
Domestic firm with FDI cooperate with local suppliers
and may transfer techniques for inventory and quality
control, also providing technical assistance to improve
intermediary products of suppliers assists in purchasing
inputs.
Forward linkages
Foreign investor may contribute to the development of
sales network.
Training of local employees
Foreign investor may share its technical and managerial
skills to spread over local industries. Mainly it happens
when former foreign firms’ employees change the work
place in favor of domestic firm.
Demonstration and competition effects
Higher quality of foreign products should stimulate
improvements in quality of domestic firms.
Source: Blömstrom and Kokko (1997).
Even though FDI is not the only way of technology enhancement, capital acquisition, management
practices or competition improvements, it is still scope of the study, because of following reasons. First of all
business in developing countries have limited access to credit market. Two digits interest rates, sometimes higher
that 20% per annum are caused by high country risk rankings. Hence, allowing new investors to come into business
is the only relatively cheap way. In addition, foreign investors that became shareholder can be guarantees of the
loans from credit market, making loan cheaper. In addition, FDI necessarily mean at least one of above on micro
level and hence it is simple, but powerful indicator on macro level.
3.

The theoretical model
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The endogenous growth theory development has stimulated research of the long-run impact of FDI on
growth. The contemporary economic literature derives the estimating equations for regression analysis from a basic
augmented production function, with FDI as one of the explanatory variables .
Y = A*f (K, L, F, P), (1)
where Y is the output (gross domestic product in real terms); A is the exogenous state of technology; K is the
physical capital (domestic capital stock); L is the labor input; F is the foreign capital (foreign direct investment); P is
a vector of ancillary (including policy) variables.
Actually first neoclassical models of such type were previously described by Romer, extended and
introduced to transition economies by Borensztein et al. 48 and Aleksynska.49 According to Alfaro50 , Xu51, Bevan et
al, the inclusion of human capital measures, domestic financial development, institutional quality, lagged values of
FDI and other growth factors also shows robust results.
Assuming that the augmented production function is linear in logarithms, taking logarithms and time
derivatives of an augmented Cobb-Douglas approximation of (1) yields the following as an expression for the
growth rate of GDP:
gyit = α + α 1Y0it+ α 2Hit + α 3FDIit + α 4Kit + α 5Pit, (2)
gyit is the logarithmic value of GDP growth rate in country y at period t; Y0it is the logarithmic value of the GDP per
capita in year before gyit are taken; Hit is the human capital, depending on the specification of regression we use
logarithmic value of population growth rate, logarithmic value of years of schooling, logarithmic value of tertiary
education; K is the physical capital (due to the shortage of the information we use its proxy – logarithmic value of
infrastructure achievements); FDI foreign capital (foreign direct investment), we use logarithmic value of FDI
growth rate; P is a vector of policy and infrastructure variables (enterprise restructuring, price liberalization,
Trade&Forex system, competition policy).
Coefficients α1, α 2, α 3, α 4, α 5, denote the output elasticity with respect to physical capital, labor, FDI
and other variables frequently included as additional determinants of growth. Also it should be admitted that model
2 could suffer multicollinearity problem since policy and infrastructure variables are correlated with foreign direct
investment. Bevan et al.52 found what some formal institutions like private ownership of business, banking sector
reform, foreign exchange and trade liberalization, and legal development do to influence FDI. In order to correct for
multicollinearity some instruments have to be used.
Running regressions without correcting for multicollinearity means that the effect of FDI on economic
growth would be underestimated since some positive effect would be captured by policy and infrastructure
variables.

4.

Location Determinants of FDIs

The important involvement of foreign direct investment (FDI) to the economic development was
empirically verified and represents one of the key inspirations for the government determinations in attracting FDI.
Why? The answer to this question is straightforwardly achieved by basically describing FDI as a movement of
48
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investment, technology and know/how. Here we have the explanation for the competition to attract FDI in which the
economies are involved.
In this admiration, every single country can be proactively involved in attracting FDI by determining and
improving their location advantages. Nowadays, speaking about FDI location-driven advantages is somewhat
common. FDI entries are examining for locations rich in natural resources or in generated resources, such as better
infrastructure, an attractive corporate environment, and skilled employees and so on. The selection of a location is
furthermore influenced by the behavior of the companies as concerns its motivation if it is resource seeking,
marketplace seeking, competence seeking or tactical asset seeking. A significant role in emphasizing the location
advantages in the foreign investors choice making process belongs to Raymond Vernon, in the 1960s, and to John
Dunning a decade later. Beginning with the 1990s, the MNEs activity starts to be clarified by obviously taking into
account the location concepts and a superior attention is focused to institutional variables. 53
Presently, it is pure clear that the location advantages are at the essential of the investment choice making
process, are exposed to eternally change and can be influenced by state rules. In the corporate view, the location
features of a country must convert in fixings for the multinational companies (MNC) attractiveness in the long run. 54
According to the Vernon, for attracting FDI specifies various procedures:
 concerning employment, allowing grants or decreasing taxes;
 concerning the tax schemes, adaptable transfer prices and generating a vast network of mutual tax
agreements;
 concerning safety, the right of entry to technology and know/how;
 concerning inter jurisdictional battles, the author reflects that the interdependency
among economies will remove these resistances.
5.

General summary of Republic of Kosovo’s economy

The Kosovar economy is estimated to have grown considerably during 2015 compared to the previous year.
According to the Statistical Agency of Kosovo, preliminary data on the year 2015 shows a real growth rate of 4.0%,
compared to the 1.2% real growth rate in 2014. The beginning of 2015 brought about a recovery resulting from an
increased security among economic agents, particularly compared to the instability which characterized most of
2014. Consumption and imports continue to be the main drivers of Kosovar GDP, with signs of increased
investment in 2016. The latter increased significantly in 2015 and 2016 compared to low levels of 2014, due mainly
to an improved business environment. Graph 3 shows that consumption is expected to amount to 6,197 million euros
by end of 2016, slightly higher than in the previous year.. The fall (by more than 30% during the past two years) of
interest rates on loans, as well as the recent fall in oil prices, is estimated to have contributed to an increase in
disposable income of the private sector and households. Import continues to be a large component of GDP, expected
to amount to 2,980 million euros by end of 2016.
A slowdown in exports was observed during this period, a category which is expected to amount to 1,117
million euros by the end of this year; a slight fall compared to 1,119 million euros worth of exports registered by end
of 2015. The decline in global metal prices (as a result of the fall of Chinese demand for these products as a global
driver regarding industrial production) had considerable impact on the Kosovar economy. According to global
assessors, 70% of nickel-dependent global industrial markets have “been loss-making” during 2015.
Graph 1. The structure of GDP in 2015 and 2016, nominal values, in millions of euro
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Total population in 2015 decreased by 3% compared to 2014, which translated to a 2% decrease of the
working age population compared to the previous year. During 2015 there were 296,940 employed people in
Kosovo (a 25.2% employment rate), representing a decrease of around 8% compared to 2014. Similar to previous
years, in 2015 the four main categories which employed more than half of the total number of employees are
production (15%), retail trade and wholesale (14%), education (12%), and construction (9%). The data shows
significant gender disparities; where the main categories employing men are production, retail trade and wholesale,
and construction, whereas women work mainly in education, activities of human health and social work, as well as
retail trade and wholesale.
Graph 2. Main labour market indicators

Source: SAK Labour Force Survey 2015 (published June 2016)

6.

Kosovo’s FDI Profile

As table 2 shows, the FDI inflows have fluctuated over the 2007-2014 period. Contrary to expectations,
FDI inflows declined after Kosovo's declaration of independence in 2008. Although, the decline in 2009 has been
mainly attributed to the financial crises all over Europe. 55From 2011 until 2014, FDI in Kosovo continued to decline
regardless of the fact that Kosovo’s ranking in the' Doing Business and Corruption Perception Index’ improved. 56
According to CBK, the drop in FDI can be mainly attributed to the Eurozone crises that led European countries,
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FDI inflows in various sectors in Kosovo have fluctuated during the period 2008-2015; FDI was
predominantly concentrated in the financial and real estate sector, whereas the agriculture and mining/energy sector
received much lower levels of foreign investment on average. During this period, the FDI inflows in the agriculture,
hunting, forestry and fishing sector constituted the lowest share of FDI compared to other sectors, amounting to a
total of €24.8m; the highest inflows in this sector were in 2009 and lowest in 2014. The mining and energy sector
was second to last with regard to FDI inflows, which amounted to an 8-year total of €79.1m. Even though FDI
inflows in the aforementioned sectors were quite low, there is significant potential for growth in these sectors under
the SAA framework.
The manufacturing sector during the period 2008-2015 has attracted foreign investment amounting to a
total of €287.4m, the highest and the lowest share being in 2010 and 2014 respectively. Meanwhile, the construction
sector during the same period has attracted foreign investment amounting to a total of €311.2m, the highest and the
lowest share being in 2011 and 2014 respectively. During this period, Kosovo undertook reforms which minimized
the time and cost needed to obtain the necessary documents and approvals for construction procedures, as shown by
the WB Doing Business Report Construction Permit indicator.57

Table 2. Foreign Direct Investments by sector (%) during 2008-2015
FDI by sector
Agriculture,
hunting, forestry,
fishing
Mining/quarrying
&Electricity/gas/wa
ter supply
Manufacturing
Construction
Transport, storage
& communication
Financial
intermediation
Real estate, renting
&
business
activities
Other sectors

2008
8.5

2009
13.1

2010
0.9

2011
0.6

2012
0.3

2013
0.4

2014
0.2

2015
0.9

Total
24.8

34.1

15.7

17.7

-5.0

-22.8

34.6

17.6

-12.7

79.1

53.7
13.5
51

57.6
35.5
21.9

101.1
54.2
-15.9

46.9
133.1
29

27.4
31.1
32.4

11.5
17.3
51

-34.0
-19.9
-9.1

23.1
46.3
-6.2

287.4
311.2
154

109.6

75.3

39.4

33

22.4

4.4

41.9

64.3

390.3

62.2

43.9

75.5

60.5

115.7

136.1

142.1

189.6

825.5

37.2

32.5

95.7

86.4

22.5

25

12.4

19

330.7

Source: Central Bank of Koso
6.1. The investment climate and its influence on investor’s decisions
Research has identified a diverse set of factors that affect investors’ decisions to invest abroad. Foreign
investors tend to invest in a particular country for various reasons, as outlined in the table below:
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Table 3: Foreign investors’ reasons for investing in a particular country
 Investors seek petroleum and mineral
Natural resource-seeking FDI
resources, and often forestry, agricultural and
other natural assets;
Market-seeking FDI
 Investors seek new customers and clients by
locating production in foreign markets rather
than by exporting;
Efficiency-seeking FDI
 Investors
seek
cost-productivity

World Bank Doing Business Report, 2013.
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Strategic asset-seeking FDI


improvements lowering the cost of production
within global production networks;
Investors look for very specific tangible or
intangible assets that complement the
multinational’s asset base.

A country's ability to attract FDI depends primarily on its advantages and potentials for various types of
investors.8 Market-seeking investors look for large and growing markets with expansion opportunities through
regional trade agreements. Resource-seeking investors look for ample natural resources, whereas efficiency-seeking
investors look for a competitive and efficient base for export production – such as the availability of a skilled or
unskilled and cheap labour force– as well as other cost-effective production inputs.9

7.

Conclusions
Foreign direct investments in former Comecon transitional and developing economies do influence
economic growth positively. An increase in FDI is positively correlated with an increase in a specific region’s
growth rate. Well-developed financial and institutional sectors are the important sources of GDP growth and FDI
inflows. Host countries do develop their economies faster with higher indicators of infrastructure, bank reforms and
institutional police. Therefore, transition and developing economies should pay more attention to the business
climate and positive institutional changes. It was found the presence of economic convergence in selected sample of
transition and developing countries. That is with passage of time poor regions converge with rich ones.

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ISMAIL QEMALI NË QEVERINË E PËRKOHSHME SIPAS HISTORIOGRAFISË
SHQIPTARE TË PERIUDHËS SË KOMUNIZMIT
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Qeveria e Vlorës e filloi ekzistencën e saj në rrethanat e jashtëzakonshme të krijuara nga shpërthimi i
Luftës Ballkanike. Krahinat kryesore të vendit u bashkuan njëra pas tjetrës me aktin e Kuvendit të Vlorës dhe njohën
pushtetin qendror të Qeverisë së Përkohshme. Kjo del jo vetëm nga fakti se në Vlorë qenë të pranishëm delegatë të
ardhur nga krahina të ndryshme, por edhe nga fakti se, në një formë a në një tjetër, ata vendosën me qeverinë e re
lidhje pushteti, kërkuan dhe morën udhëzime duke e parë atë si të vetmen përfaqësuese të interesave kombëtare 58.
Në përgjithësi, duhet thënë se shtrirja territoriale e pushtetit të Vlorës nuk qëndroi në një pikë, ajo lëvizi e u
ngushtua më tej, sa herë që flaka e Luftës Turko-Ballkanike ndizej me forcë të re në tokat shqiptare59.
Megjithatë s’ka dyshim se, pas marrëveshjes që arritën Fuqitë e Mëdha nga fundi i marsit të vitit 1913 në
Konferencën e Londrës mbi caktimin e kufirit të Veriut, Qeveria e Vlorës siguroi disa rezultate të dukshme në
përpjekjet për t’i bashkuar tokat shqiptare nën pushtetin e saj. Në gjysmën e dytë të prillit të 1913, pas largimit të
trupave serbe, Elbasani bashkë me rrethet u lidh me Qeverinë e Përkohshme 60. Në fund të qershorit, me hyrjen e
Esat Toptanit në Qeverinë e Përkohshme si ministër i punëve të Brendshme, gjithë Shqipëria e Mesme u vu, ndonëse
për një kohë të shkurtër, nën pushtetin qendror të Vlorës. Esat Toptani vendosi të afrohej me qeverinë kombëtare të
Vlorës. Dhe, kur Ismail Qemali u kthye në fund të qershorit nga vizita që kishte bërë në kryeqytetet e Fuqive të
Mëdha dhe i propozoi pashait Esat Toptanit postin e ministrit të Punëve të Brendshme në vend të Myfit Libohovës,
që u bë ministër i punëve të Jashtme, Esati e pranoi. Ai, me sa duket, vendosi ta merrte kalanë nga brenda. Esati i
shfrytëzoi menjëherë postin e tij të ri për të fituar simpatinë e Austro-Hungarisë e të Italisë-dy fuqive më të
interesuara për çështjen shqiptare.
Në veprën e tij Enver Hoxha shkruante se: “Esat Toptani veproi për hesap të tij, ai kërcënoi me ngritjen e
popullit, dhespoti i Durrësit intrigoi, kjo ishte puna e tij dhe këtë punë ai do ta bënte, por puna e Qeverisë së Vlorës
nuk ishte “të varte mëlçinë” në qafën e një tradhtari, siç ishte Esat Pasha dhe as të priste një kolonel holandez, agjent
gjerman, që të organizonte xhandarmërinë e rregullt shqiptare për ta lëshuar më vonë kundër “rebelëve” ashtu siç
bëri nipi i Esat Pashës më vonë, Ahmet Zogu, që ngarkoi kolonelë anglezë të organizonin xhandarmërinë, për ta
lëshuar si qen të tërbuar mbi popullin shqiptar” 61. Vlerësime që dalin nganjëherë të hamendësuara edhe tendencioze,
mbase edhe të qëllimshme. Sidoqoftë këto vlerësime dhe konstatime që përfshihen në historiografinë e kësaj kohe
paraqesin interes për studime të ndryshme krahasimtare.
Esat Pasha dhe pasuesit e tij u përpoqën ta diskreditonin Ismail Qemalin edhe duke spekuluar në disa të
meta që ekzistonin në administrimin e qeverisë së Vlorës e që kishin shkaktuar pakënaqësi në rrethet patriotike e
demokratike të vendit e të kolonive shqiptare të mërgimit. “Rivaliteti midis Esat Pashës dhe Ismail Qemalin, që në
shikimin e parë ka karakter personal, përmban pa dyshim elemente të luftës së klasave, i shkruante përfaqësuesi rus
në Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, Petrajev, Ministrisë së Punëve të Jashtme në Peterburg, më 30 tetor
1913.
Sipas historiografisë komuniste, po të shikohet çështja në thelb, nuk mund të mos vihet re se në këtë
drejtim, jo çdo gjë u bë ashtu si duhej bërë dhe Qeveria e Përkohshme lejoi lëshime e gabime serioze edhe në këtë
fushë. Në artikullin e tij mbi Pavarësinë Enver Hoxha vëren se në “përbërjen e saj”, marrë në kuptimin më të gjerë,
Qeveria e Vlorës, veç “elementëve të borgjezisë së mesme dhe intelektuale”, “kishte dhe feudalë e bejlerë të
pakontrolluar”. Kjo shpjegohej me faktin se “Ismail Qemali është gjendur në situata të vështira, ka dashur të bëjë
kompromise për të përfituar nga influenca që mund të gëzonin, e që gëzonin në fakt këta elementë feudalë në
shtresat e mesme e të pasura të vendit, e që kishin fituar një autoritet politik gjatë sundimit të Perandorisë
Otomane62.
Në zhvillimin e plotësim të kësaj mund të shtohet se pati një “rendje” të myteberëve për të zënë postet në
shtetin e ri dhe për të mbuluar me petkun e ri kombëtar privilegjet e gëzuara brez pas brezi që në kohën e Turqisë.
Duket se kjo ka qenë temë e një debati të gjallë në një rreth të gjerë dhe një nga shfaqjet e luftës politike midis dy
krahëve të lëvizjes së Pavarësisë, siç del nga shtypi i asaj kohe 63. Qeveria e Vlorës nuk arriti asnjëherë të krijonte as
bërthamën e një ushtrie kombëtare dhe kjo ka qenë një nga shkaqet kryesore që ajo nuk mundi ta vinte pushtetin e
saj mbi një bazë më solide. Me atë intuitën e tij të pagabueshme, populli e njohu Ismail Qemalin si udhëheqësin e
vet. Simpatia dhe besimi që kishte populli ndaj Ismail Qemali nuk ishin të njëanshme, këto ndjenja ushqente dhe ai
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ndaj popullit. “Unë shpresën nuk e kam te bejlerët” do të shkruante Plaku i Vlorës disa vjet më pas. “Shpresa ime
është në të zotët e opingave, që janë zotët e vërtetë të Shqipërisë” 64.
Në kuadrin e veprimtarisë së brendshme të qeverisë, nuk duhen lënë pa përmendur edhe një varg masash të
tjera të rëndësishme, si vendimi mbi caktimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare 65 ai mbi hapjen e shkollave shqipe
prej shtatorit 191366, vendimi për t’i ndarë çështjet penale e civile, që hynin në kompetencat e gjykatave shtetërore,
nga çështjet me karakter fetar, që mbeteshin në dorë të gjyqeve të sheriatit, vendimi që kishte për qëllim rregullimin
e ndarjes së pasurive të trashëguara67 etj.
Ismail Qemali dhe rrethi i tij nuk e konceptonin dot ndërtimin e shtetit pa pjesëmarrjen europiane. Një princ
europian në krye, oficerët nga shtetet “e qytetëruara” perëndimore për organizimin e forcave të rendit apo ushtarake,
instruktorët dhe këshilltarët e huaj në hallkat e ndryshme të administratës në ngritje, shikoheshin si lëshime të
domosdoshme pa të cilat Europa nuk do të jepte “dëftesën e pjekurisë politike” e të “aftësisë për vetëqeverisje”. Ky
ishte preokupimi për t’i dhënë qeverisë formën “reprezentative” në sytë e Fuqive. Madje “oportuniteti politik” nuk
ishte arsyeja e vetme, gjithë botëkuptimi i shtynte politikanët e Pavarësisë drejt modeleve europiane për sa i përket
qoftë rendit shoqëror, qoftë atij shtetëror.
Lidhur me këto ngjarje, Enver Hoxha do të shkruante në veprën e tij: “Ismail Qemali qe një nga më të
shquarit, që diti të kuptojë dhe brenda mundësive e rrethanave t’i shfrytëzojë këto kontradikta. Por, megjithëse u
vuri shumë rëndësi kombinacioneve politike të jashtme, besim te Fuqitë e Mëdha imperialiste-që ata ta përkrahnin
çështjen e Shqipërisë deri në fund, ai nuk pati. Një orientim me rëndësi të madhe i njerëzve të Rilindjes, që vërteton
madhështinë, diapazonin e gjerë dhe përmbajtjen e thellë revolucionare të lëvizjes sonë kombëtare, ishte synimi për
ta lidhur luftën e popullit tonë me luftën çlirimtare të popujve fqinjë kundër armikut të përbashkët, ishte
internacionalizmi i tyre68. Në këtë paraqitje vërehen tendencat ideologjike që shprehen edhe më tutje: “Por kuptohet
se vetëm me kaq nuk mjaftonte, me Shpalljen e Pavarësisë akoma gjithçka nuk ishte kryer, kjo fitore duhej
konsoliduar me luftë të mëtejshme këmbëngulëse dhe me fitore të reja. Baza për një gjë të tillë ishin masat
popullore, ishte forca kolosale që përfaqëson lëvizja e masave të gjera të vendit, prandaj tek ato duhej mbështetur në
radhë të parë. Por feudalët tradhtarë, në bashkëpunim me fuqitë imperialiste, me copëtuan Shqipërinë, i vunë minat
Qeverisë së Vlorës dhe prapë re të zeza mbuluan qiellin e Shqipërisë, e cila u bë preja e imperialistëve që përgatiten
dhe filluan Luftën e Parë Botërore”69. Mendimin e tij e vazhdon edhe më tej:
“Ismail Qemali, u sabotua dhe u hodh në erë nga intrigat e mëdha të imperialistëve dhe të Komisionit
Ndërkombëtar të Kontrollit dhe nga shërbëtorët e tyre, bejlerët e pashallarët, që ndihmuan agjentin e tyre, Esat pashë
Toptani dhe pashallarët e tjerë reaksionarë; ajo plasi pas organizimit dhe vendosjes në fronin e Shqipërisë të agjentit
të imperializmit gjerman, Princ Vidit, kur fqinjët grabitqarë serbë, grekë, italianë, po thurnin aleancat për të sulmuar
dhe për të copëtuar Shqipërinë, kur Turqia e rraskapitur e xhonturqve po përgatitej të futej në luftë përkrah
Gjermanisë së kajzer Vilhelmit të dytë” 70. Dhe në këtë rrjedhë ndikohet nga ideologjia komuniste që del tendencioze
dhe jashtë kontekstit kohor, për të bërë përshkrime, konstatime dhe për të nxjerrë përfundime lidhur me rrethanat e
Shpalljes së Pavarësisë.
Pos pranimit të meritave të Ismail Qemalit dhe bashkëpunëtorëve të tij, Enver Hoxha i bën edhe kritika
duke theksuar lëshimet dhe të metat gjatë punës së tyre:
“Qeveria e Vlorës dhe kryetari i saj Ismail Qemali, përveç veprës së madhe patriotike që kryen, në punën e
tyre shumë herë nuk janë treguar konsekuentë, të fortë, organizatorë të shkathët dhe të shpejtë në marrjen e
vendimeve etj. Ata kanë bërë lëshime, gabime, kanë qenë të lëkundshëm qoftë në politikën e brendshme, qoftë dhe
në çështjen e aleancave në shumë raste, në momente decizive. Ne që e gjykojmë me gjakftohtësi dhe pas kaq kohësh
Qeverinë e Vlorës, mund të themi, duke studiuar përbërjen e saj, se ajo kishte në gjirin e vet elementë të borgjezisë
së mesme dhe intelektuale, kishte dhe feudalë e bejlerë të pakontrolluar, sidomos nga këta të fundit, të tillë që
s’kishin treguar as shenja patriotizmi” 71. Në këto vështrime, me ngjyrime dhe vlerësime ideologjike, që shpeshherë i
nënshtrohen edhe kritikës, pa kursyer edhe personalitetin e Ismail Qemalit dhe bashkëpunimin e tij me të tjerët,
mund të konstatohet se ky vlerësim historiografik, shpeshherë i nënshtrohet një krahasimi jo parimor dhe del jashtë
kontekstit të rrjedhave të kohës.
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Qeverisë së tij, Ismail Qemali u përpoq t’i jepte një formë më shumë “reprezentative” për jashtë, në fushën
e diplomacisë dhe më pak “reprezentative” dhe të lidhur me forcat popullore të brendshme. Ai ishte një politikan
idealist, ai kishte më shumë besim në kombinacionet politike të jashtme, prandaj edhe i vuri rëndësi gati kryesisht
kësaj ane72. Fuqitë e mëdha i vunë mbi kokë Qeverisë së Vlorës Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit. Të gjitha
këto janë disa faktorë që çuan në rënien e Qeverisë së Vlorës. Pra Qeveria nuk u zgjerua me njerëz më të lidhur me
masat dhe njerëz të tillë nuk mungonin73. Ç’formë do t’i jepte Qeveria e Vlorës regjimit në Shqipëri? Do të ishte një
republikë, apo një monarki? Në qoftë se do të shpallej monarki, mbreti do të ishte vendës, apo i huaj? Në qoftë se
do të ishte i huaj, nga ç’kombësi do të ishte? Të gjitha këto janë pikëpyetje të cilat duhen sqaruar. Qeveria e Vlorës
nuk na i shpjegon, por as historianët s’na i bëjnë të qarta. Kjo s’është e qartë për ne, por dimë një përpjekje të Ismail
Qemalit për t’i dhënë formë monarkike Shqipërisë, me një mbret me nënshtetësi turke, ose princ turk.
Sipas mendimit të shprehur të E. Hoxhës, kjo të lë të mendosh se Ismail Qemali nuk ishte dakord plotësisht
me zgjedhjen e një mbreti gjerman. Po është shumë interesante kjo ide e Ismail Qemalit, që i dështoi që në embrion
që për udhëheqës të shtetit shqiptar në këtë kohë, të jetë një princ turk. Borgjezia s’flet fare për këtë mendim të
Ismail Qemalit. Historianët borgjezë mund dhe ta quanin dhe atë proturk, por këtë s’e bënë dhe s’e bënë dhe s’e
bëjnë se nuk i lejon personaliteti i Ismail Qemalit dhe patriotizmi i tij i patejkalueshëm. “Ne, komunistët shqiptarë,
nipërit e Ismail Qemalit dhe të fshatarëve të Haxhi Qamilit, s’mund të na akuzojnë dot për “proturq” siç i akuzonin
ata; tani jemi në pozita të tjera nga ato në të cilat u gjend Plaku patriot dhe diplomat i hollë, Ismail Qemali. Vihet
pyetja: kot vallë i shkoi ndër mend Plakut antiturk, që bëri punën e madhe të Vlorës, të mendojë për një princ turk në
fronin e Shqipërisë së pavarur? A mos vallë ky u lëkund në veprën e madhe patriotike që bëri? Jo, sipas mendimit
tim, Plaku i Vlorës pati një shkëndijë mendimi të drejtë, prej shqiptari dhe prej diplomati, por u tërhoq shpejt, pse
pati frikë, sipas mendimit tim, se mos akuzohej, për proturk, që ai nuk ishte dhe kishte dhënë prova për këtë. Po të
insistonte dhe të vepronte për realizimin e këtij mendimi, me siguri Ismail Qemali do të akuzohej proturk dhe ç’nuk
do të thoshin për të. Progjermanët, proaustriakët, proitalianët, ata që ishin pro fqinjëve grabitqarë do ta quanin
Plakun patriot “tradhtar”, “xhonturk”, “proturk”, ashtu siç bënë për “rebelët”, për Haxhi Qamilin. Ismail Qemali i
mblodhi shpejt këmbët dhe iu vu kapaku kësaj çështjeje”74. Pastaj në një farë forme shprete edhe në arsyeshmërinë e
shprehjes së këtij mendimi:
“Nga i lindi ky mendim i “princit turk” Ismail Qemalit dhe a ishte me vend? Ky mendim i ka lindur atij,
sipas gjykimit të Enver Hoxhës, nga situata reale. Shqipëria, pra, mund t’i siguronte këta miq, duhet të ketë
menduar Ismail Qemali, nëpërmjet gjestit simbolik të vendosjes së një “princi turk” në fronin Shqipërisë. Pra Ismail
Qemali kërkonte të çante frontin, të çante rrethimin kundër grekëve e serbëve, ai me këtë mendim deshi të afrohej
me bullgarët. Mendoj se Ismail Qemali kishte gjykuar drejt. Kjo ishte një politikë e zgjuar e tij, sepse ai konkretisht
pa se Turqia në atë kohë nuk përbënte ndonjë rrezik për Shqipërinë. Rrezik për vendin tonë ishin në atë kohë kralit
të Serbisë, perandori i Austrisë, i Gjermanisë etj. Prandaj për vendin tonë nuk prishej ndonjë punë në qoftë se vinte
këtu ndonjë “princ turk” në fronin e Shqipërisë. Pse e mbulojnë ata këtë gjest të Ismail Qemalit dhe vënë në dukje
atë që Haxhi Qamili ka thënë se duam një mbret të Turqisë? Pra në momentin kur Turqia bëhej e parrezikshme për
ne, Ismail Qemali ngrihet dhe bën një gjest të zgjuar politik dhe këtë në marrëveshje edhe me bullgarët 75.
Gjitha këto konstatime dhe vlerësime të Enver Hoxhës, në veprën e tij dalin si të qëndrueshme dhe të
përfunduara. Por në historiografinë e mëvonshme dalin në disproporcion me realitetin dhe kontekstin kohorë.
Ideologjia komuniste e përfaqësuar nga ai, kishte ndërhyrë edhe në bërjen e historiografisë shqiptare. Në këtë rast të
periudhës së Shpalljes së Pavarësisë dhe personalitetit të Ismail Qemalit. Duke mbrojtur me pasion pavarësinë e
sovranitetin kombëtar Ismail Qemali u ndesh dhëmb për dhëmb me përfaqësuesit e Fuqive të Mëdha në Komisionin
Ndërkombëtar të Kontrollit që erdhi në Shqipëri gjoja për të ndihmuar në mëkëmbjen e shtetit të pavarur, por në të
vërtetë për ta shkatërruar atë. Ai ngjalli në këtë, kundërveprimin e imperialistëve të cilët në bashkëpunim me
çifligarët reaksionarë e rrëzuan Qeverinë Kombëtare të Vlorës76.
I ndodhur në krye të shtetit të ri shqiptar tërë plagë, para reaksionit çifligar me në krye tradhtarin Esat
Toptani, si edhe para rrezikut të madh të copëtimit të plotë të vendit nga forcat shoviniste fqinje, pavarësisht nga
veprimet e sakta dhe manovrimet e shkathëta diplomatike, Ismail Qemali nuk arriti të sigurojë plotësisht atë që
synonte. Gjendja e rëndë dhe intrigat e Fuqive të Mëdha dhe reaksionit feudal e detyruan atë të jepte dorëheqjen, por
nuk mundën t’i lëkundeshin sadopak dashurinë e madhe të tij prej atdhetari të pastër për Shqipërinë. Ismail Qemali
deri në fund të jetës luftoi e punoi për Shqipërinë 77. Enver Hoxha shkruan se: “Rilindësit tanë duhet të vihen në
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epokën kur kanë jetuar, punuar dhe luftuar, duhet të vihen në dukje idetë e tyre, të cilat ishin prodhimi i zhvillimit të
shoqërisë së asaj epoke, duhen të vihen në dukje qëllimet e tyre ku synonin imediatisht dhe në perspektivë 78.
Shpallja e Pavarësisë dhe themelimi i shtetit të pavarur shqiptar sipas E. Hoxhës, nuk mund te ishte
thjeshte mbyllje e një epoke së cilës mund ti behët nderimi për ta vënë pastaj në vitrinën e një muzeu. “Si çdo epokë
e madhe, rruga që përfundoi më 28 Nëntor 1912 në Vlorë, hapi rrugë të reja drejt së ardhmes. Ishte pikërisht kjo
prova me e mirë se, me gjithë kufizimet e saj, epoka e re qe filloi në Vlorë, ishte pjelle e një stuhie revolucionare që
do të lindte përsëri stuhi. Nuk ishte e nuk është thjesht lojë e kalendarit, por shprehje e logjikës së brendshme të
historisë, fakti që pas 28 Nëntorit vjen 29 Nëntori, dyzetekatra, fitorja më e madhe që kishte korrur gjatë historisë ky
popull, triumfi i revolucionit popullor, epoka e revolucionit socialist” 79.
Nga kjo del tendenca e një lidhshmërie të periudhave për qëllime përfitimi politik që bëhet pa baza
shkencore, por në frymën e një ideologjie komuniste. Duke mëtuar të përvetësojë merita të paqena me metoda të
ndryshme, që sipas mendimit të tij, apo qëllimit, këto për historiografinë do të ishin të qëndrueshme. Si përfundim
duke pasur parasysh veprimtarinë e gjerë atdhetare të Ismail Qemalit, mund të përfundohet mendimi se, lidhur me
këtë çështje nuk mungojnë punime ku veprimtaria e Ismail Qemalit është errësuar, devijuar nga e vërteta apo edhe
denigruar qëllimshëm. Në vështrimin e gjithë kësaj, del qartazi, se historiografia shqiptare nuk pati një zhvillim
normal. Ajo, u dëmtua nga ndërhyrjet e vrazhdëta të pushtetit politik. Kështu u cenua objektiviteti dhe kredibiliteti i
saj i vërtetë.
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Abstrakt
Krimi i organizuar është fenomen mjaft i përhapur në të gjithat pjesët e botës, andaj edhe Republika e Kosovës
dhe vendet e tjera të ballkanit nuk janë imune ndaj kësaj dukurie.
Krimi i organizuar mund të përkufizohet si konspiracion i përbashkët midis dy ose më shumë, me qëllim kryerjen e
një apo më shumë krimeve të rënda. Sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar
ndërkombëtar të miratuar në vitin 2000, termi grup kriminal apo krim i organizuar nënkupton grupin e përbërë prej
tre apo më shumë persona i cili vepron në bashkëpunim me qëllim të kryerjes së një apo më shumë krimeve apo
veprave penale, e që si qëllim ka përfitimin pasuror apo financiar.
Qëllimi i këtij punimi është njohja dhe studimi i gjithanshëm i krimit të organizuar si tërësi e në veqanti Tregtia me
vepra të artit dhe të kulturës nacionale. Në pika të shkurtëra do të përshkruajmë disa lloje të krimit të organizuar siq
janë: kontrabanda me narkotikë, kontrabanda me armë dhe municione, kontrabanda e mallrave, kontrabanda me
emigrantë, pastrimi i parave, falsifikimi i parave, tregtia me vepra të artit-kulturës dhe trafikimi njerëzor. Në vijim
do të trajtoj masat dhe mjetet që janë në zbatim për luftimin dhe parandalimin e këtyre dukurive kriminale të
lartëcekura, ku do të fukusohem në Kodin Penal të Kosoves (2013).

Andaj, qëllimi i këtij punimi është të

kontribuojë në luftimin e këtij fenomeni dhe të pasqyrojë impaktin negativ që ka krimi i organizuar në jetën
shoqërore, politike-juridike e në veqanti në ekonomi.

Fjale kyçe: Organet e Drejtësise, Krime, Trafikim, OKB, vepra të artit dhe të kulturës.
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Krimi i Organizar është: “Një formë e veçantë sipërmarrjeje ekonomike që realizohet me ndihmën e mjeteve të
kundërligjshme, e cila është e lidhur me shantazhin, frikësimin, detyrimin, përdorim të dhunës, korrupsionin,
grabitjen e metoda tjera të paligjshme, si dhe prodhimin e paligjshëm të mallrave dhe shërbimeve të ndryshme”. 80
Krimi i Organizuar, temë kjo që unë kam përzgjedhur është një studim bukur mirë i analizuar e detajuar dhe
origjinal në vetvete pasi që Krimi i Organizuar është një fenomen kriminologjik, me organizim specifik dhe ndërtim
të brendshëm të veqantë i përbërë nga strukturat të konsoliduara të grupeve të organizuara kriminale, që ushtrojnë
veprimtari të kundërligjshme me qëlllim arritjen e të ardhurave kriminale dhe forcimin e influencës në strukturat
sociale.
Kriminaliteti si dukuri ka historinë e vet. Ai është i vjetër sa edhe vetë historia e njerëzimit. Ekzistojnë periudha të
ndryshme të zhvillimit të shoqërisë kur kriminaliteti i përgjithshëm dhe ai specifik pësojnë rënje dhe rritje. Në fund
të shekullit XX është shënuar rritje e kriminalitetit në gjithë botën. Kjo është një brenge serioze e njerëzimit, e
krimet më të rënda të krimit të organizuar kanë ndodhur realisht në shoqërite post-konfliktuale që pasojnë me
shpërbërjen e Jugosllavisë. Procesi i globalizimit në gjysmën e dytë të shekullit XX, ka sjellur përfitimetë
konsiderueshme për popujt e botës, por ka sjellur edhe një numër të madh vështiresish, duke përfshirë edhe rritjen e
krimit të organizuar.81
Ky punim është përpjekja për studimin e Krimit të Organizuar në përgjithësi si fenomen dhe shqetësim për
shoqërinë. Ekzistojnë shumë faktorë të cilëve mund t‘ju referohemi për të shpjeguar shkaqet e ekzistencës së Krimit
të Organizuar, e që këto shkaqe mund të përfshijnë mundësitë e kushtëzuara të punësimit, varfërinë, shkaqet
ekonomike, mangësitë e kontrollit kufitar, brishtësia e stabilitetit politik, si dhe konfliktet të tjera
Krimi i Organizuar përkatësisht format e këtij krimit si: kontrabanda me narkotikë, kontrabanda me mallra të
ligjshme, kontrabanda me armë dhe municion, kontrabanda - tregëtia me vepra të artit dhe të kulturës nacionale,
kontrabanda me emigrantë, pastrimit të parave, falsifikimit të parave, reketizmi, trafikimit me qenie njerëzore, si dhe
korrupsionit, si qdo lloj kriminaliteti lindi dhe zhvillohet në ato vende ku sigurohet ekzistenca, fitimi dhe mbrojtja e
nevojshme.
Në gjithë globin, ky fenomen pra Krimi i Organizuar tani më ka marrë përmasa të mëdha dhe shtetet si veqmas ashtu
edhe në organizatat ndërkombetare janë duke u marrë seriozisht me luftimin e këtyre dukurive të këqija e të
dëmshme për shoqërinë ku jetojmë.
Temën që përzgjodha është pjesë e shkëputur nga teza e Doktoraturës, them se është një studim i veqantë, si në nivel
global e poashtu edhe në atë ballkanik e kosovar, e patrajtuar më parë si tërësi si “Krim i Organizuar”, është
fenomen/dukuri mjaft aktuale edhe në shtetet e Ballkanit e që as ne si Republikë e Kosovës s’jemi imunë ndaj kësaj
dukuri që qdo ditë e ma shumë është prezente në shoqërinë tonë kosovare, por edhe njëra ndër kriteret kyçe të
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Integrimit të Kosovës në familjen e madhe europjane–Bashkimi Europjan e gjithashtu edhe në integrimet euroatlantike në organizatat e shumta.
Qëllimi i këtij punimi është njohja dhe studimi i gjithanshëm i krimit të organizuar si tërësi. Në pika të shkurtëra do
të përshkruajmë disa lloje të krimit të organizuar siq janë: kontrabanda me narkotikë, kontrabanda me armë dhe
municione, kontrabanda e mallrave, kontrabanda me emigrantë, pastrimi i parave, falsifikimi dhe trafikimi i veprave
të artit-kulturës.
Kriminaliteti i Organizuar dhe format e saj, - Tregtia me vepra të artit dhe të kulturës nacionale

Krimi i organizuar si disiplinë e re shkencore paraqitet në disa forma dhe trajtat e saj, që vijnë si pasojë e llojit
të veprave penale. Nisur nga nocioni i përkufizimit të krimit të organizuar, shihet që ky lloj krimi kryhet në
bashkëpunim të disa personave, me qka kuptimi dhe domëthënja ekzakte është vështirë e përkufizuar saktë, me qka
në Kodin Penal të Kosovës dhe kodet tjera penale të shteteve tjera nuk parashihet si një krim i vetem, por dënimi
merret nga lloji i veprës penale. Duke u nisur nga fakti se krimi i organizuar është një formë e kriminalitetit që
kalon kufijt nacional dhe se po merr gjithnjë e më shumë atribute të një krimi ndërkombëtar, me pasoja të mëdha për
mbarë botën demokratike. Organizata e Kombeve të Bashkuara - OKB si institucion ndërkombëtar ka nxjerr edhe
konventa me karakter ndërkombëtar që kanë të bëjnë me përcaktimin e elementeve të grupit kriminal të organizuar,
si dhe me parashkrimin edhe të disa masave të luftimit dhe parandalimit.
Raporti i krimit të organizuar me disa krime tjera si: raporti i krimi të organizuar me kriminalitetin professional, me
kriminalitetin e jakës së bardhë, me kriminalitetin ekonomik, me kriminalitetin e dhunës, me korrupsionin, dhe me
terrorizimin. Krimi i Organizuar si disiplinë shkencore është e një date të re, edhe pse objekti i studimit të saj ka një
histori të paraqitjes dhe zhvillimit.82 Krimi i Organizuar si lëndë e re mësimore ka për objekt studimi aspektet
themelore juridiko-penale të krimit të organizuar, aspektet kriminologjike si dhe masat e luftimit dhe parandalimit të
tij. Në literaturën juridiko-penale dhe kriminologjike si dhe në legjislacionet e shteteve të ndryshme hasim
përkufizime të shumta dhe të ndryshme për “krimin e organizuar” si objekt i studimit të kësaj disipline shkencore. 83
Krimi i Organizuar karakterizohet nga ato veti që e dallojnë atë nga kriminaliteti i zakonshëm dhe natyra e shkeljes
së ligjit, të cilat janë specifike vetëm për të dhe formulimi i përkufizimit të tij bazohet në këto veqori. Ndonëse janë
mbajtur shumë takime ndërkombëtare, akoma nuk ka një deficion përfundimtar për krimin e organizuar, për të cilin
të kenë rënë dakord të gjithë.
Në nenin 2 të Konventës së OKB-së “kundër krimit të organizuar ndërkombëtar” flitet për terminologjinë e përdorur
nga Konventa përcaktohet qartë si përkufizimi ashtu edhe përmbajtja e krimit të organizuar, thuhet: “Grupi i
organizuar kriminal” është grupi kriminal me strukturë të ngritur, në përbërje të të cilit marrin pjesë tre ose më
shumë persona, që ekziston për një kohë të caktuar, që kanë rënë dakord për të kryer një ose disa vepra serioze
82
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kriminale apo krime të njohura si të tilla sipas kësaj konvente, me qëllim që direkt ose indirekt të kenë përfitime
monetare apo materiale.84
Përkufizimi - Për nga vëllimi, hasim tri grupe të përkufizimeve të krimit të organizuar:
a) krimi i organizuar në kuptimin e gjërë ekziston gjithherë kur shumë persona bashkarisht kryejnë vepra penale, të
cilat vepra janë rrezulltat i përbashkët i aksionit të koordinuar, b) krimi i organizuar në kuptimin e ngushtë ekziston
kur krahas kryerjes së përbashkët të veprave penale ekziston edhe organizata kriminale dhe plani kriminal nga i cili
rezulton kryerja e veprës penale konkrete, c) krimi i organizuar në kuptimin më të ngushtë ekziston kur përveq
veqorive të përmendura më lartë, veprat penale kryhen me qëllim të realizimit të fuqisë ekonomike dhe apo
politike.85 Pra grupi kriminal i organizuar përfshin bashkim të strukturuar, që ekziston për një kohë të caktuar, i një
apo më shumë personave për kryerjen e veprave të caktuara penale, që vepron në bashkëpunim me qëllimin të
kryerjes së një apo më shumë vepra të renda penale për përfitim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të dobisë financiare
apo dobisë tjetër pasurore.86
Sipas specialistëve të DEA-s (Drug Enforcement Agency),“kriminaliteti i organizuar përkufizohet si veprimtari
ilegale me të cilën merren, grupet kriminale, veprimtaria primare e tëcilave hyn në shkeljen e ligjeve penale, gjatë
një periudhe me qëllim profiti”.
Karakteristikat – themelore të krimit të organizuar janë:
-

kontinuitet organizativ, i shprehur nëpërmjet aftësisë për mbijetesë të grupit edhe pas arrestimit eventual të

liderit të tyre dhe aftësi për tranzicion fleksibil në aktivitete të tjera;
-

strukturë hierarkike që përbëhen nga ndarja e roleve si dhe krijimin e rrjeteve me më pak anëtar “familje”.

-

qasje restriktive dhe anëtarsi e selektuar, që do të thotë se bëhet seleksionimi i rreptë i anëtarëve të ardhshëm të

grupit;
-

pushtet dhe kontroll

-

përfshirje në aktivitete legjitime me qëllim të pastrimit të të ardhurave kriminale;

-

shfrytëzim të specialistëve dhe ekspertëve të jashtëm si bankierët, kontabilist;

-

grupet kriminale përveq aktiviteteve kriminale janë të kyqur ose të përfshirë edhe në bisneset legale dhe në

aktivitete të tjera si restaurante, tregti, ndërtimtari etj.87
Krimi i organizuar sot paraqet kërcënimin më të madh për civilizimin njerëzor,rrënon dhe shkel të drejtat themelore
dhe liritë njerëzore, si dhe paraqitet si kërcënim imanent për funksionimin dhe zhvillimin e sistemit shoqëror politik,
kësisoj duke krijuar dhe shtuar pasigurinë e individit dhe të shoqërisë në përgjithësi dhe duke rrezikuar sigurinë
nacionale.
Ernesto Savona nga Italia në librin e tij, veqon disa karakteristika të krimit të organizuar: organizim dhe
bashkëpunim i më shumë kryerësve, shfrytëzim i dhunës dhe korrupsionit për realizimin më të lehtë të aktiviteteve
Konventa e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, miratuar në Asamblenë e Përgjithshme me rezolutën 55/25, “Kundër krimit të organizuar
ndërkombëtar” dt. 15 Nëntor 2000, neni 2
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të tyre, natyrë mbizotëruese transnacionale, gjegjësisht shprendarje përtej kufijve nacional, me atë që organizatat
kriminale tentojnë të vendbanojnë ku ekziston rreziku më i vogël për ndjekje dhe persekutim penal, dhe së fundmi si
qëllim kryesor arritjen e fitimit.88
Kontrabanda me narkotikë - Njëra ndër format mjaft të rrezikshme të krimit të organizuar është edhe Kontrabanda
me Narkotikë dhe substanca të tjera subtropike. Narkotikët janë substanca natyrore dhe sintetike të cilat me
konsumimin e tyre ndikojnë në sistemin qendror nervor të njeriut duke shkaktuar një gjendje varësie të njeriut dhe
një nevojë për konsumim të vazhdueshëm të tyre, pra është një veprimtari ilegale. Kjo veprimtari ilegale përfshin
prodhimin, shpërndarjen ilegale dhe trafikimin e drogave dehëse me qëllim të përdorimit dhe konsumimit të tyre, e
që më të njohura janë: opiumi, morfina, heroina, kodeina, kokaina, marihuana, fleta kanabis, hashashi, LSD,
meskalina, dhe amfetamina etj.89
Narkomania paraqet dukurinë negative shoqërore e cila manifestohet në përdorimin dhe konsumimin e drogave
dehëse dhe pijeve të tjera narkotike, e cila si dukuri është mjaft e përhapur në botën bashkëkohore. Prania e saj në
shoqërinë tonë, e sidomos marrja masovike e të miturve dhe të rinjëve me të, paraqet një rrezik për mbarë shoqërinë
njerëzore.
Edhe Kodi penal i Kosovës i cili hyri në fuqi me 1.Janar 2013, në nenet 273-280 ka paraparë si vepra penale blerjen,
posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve të rrezikshme dhe substancave psikotropike. 90
Si karakteristikë e fenomenit të kontrabandës me narkotikë, janë transakcionet financiare, të cilat me ndihmën e
operacioneve të ndryshme vijnë deri te “shpërlarja e parave” të fituara nga kontrabanda me narkotikë. Meqë SHBA
janë shteti ku më së shumti kryhen transakcionet financiare dhe shpërlarja e parave të ndyta, të fituara nga shitja
ilegale e narkotikëve në vitin 1989 kishin aprovue ligjin e ashpër mbi “larjen e parave”, pra ky lloj i kontrabandës po
i shqetëson të gjitha vendet e botës, e veqanarisht SHBA dhe BE.91
Kontrabanda me mallra të ligjshme - Si mallra të ligjshme që kontrabandohen zakonisht janë mallrat që kanë
akcizë të lartë si: cigaret, alkooli, derivatet e naftës, automjetet e përjashtimisht edhe armët. Pra këto mallra
transportohen në mënyrë të paligjshme përtej kufijve nga grupet e krimit të organizuar duke i u shmang detyrimet
doganore dhe tatimore. Gjatë fazës së luftërave dhe konflikteve të armatosura në ish Jugosllavi por edhe më vonë, në
masë të madhe ka lulëzue kontrabanda me cigare, e që prodhuesit më të mëdhenjë si: British American Tobacco me
prodhimet e tyre të cigareve, ua kanë shitur mallin e tyre edhe agjentëve të dyshimtë, e që shumica e ktyre cigareve
ka përfundue në tregun e zi europjan e që si vende destinuese ishin Italia, Holanda, e Britania e Madhe. Sipas këtyre
statistikave 12-35 % e cigareve të kontrabanduara që konsumohet në vendet e Bashkimit Europjan është futur në
mënyrë kontrabanduese.92
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Kontrabanda me armë dhe municion - Kontrabanda me armë dhe municion luftarak poashtu është një formë e
krimit të organizuar e cila sjell fitime të medha organizatave kriminale. Si objekt i trafikimit apo
kontrabandëskryesisht janë armët dhe municionet e llojeve të ndryshme, ka disa prej tyre që mund të lejohet me leje
eh deri tek armet që shërbejnë për konfliktet e armatosura duke përfshirë edhe armët kimike, biologjike dhe
nukleare.
Kontrabanda- Tregëtia me vepra të artit dhe të kulturës nacionale - Këto lloj veprash përher kanë qenë në
shënjestër të grupeve të organizuara kriminale, pasi që ato kanë vlera të mëdha për shtetin e caktuar dhe civilizimin.
Zakonisht me qëllim të tregtisë së tyre organizohen vjedhje të niveleve nacionale apo ndërkombëtare të këtyre
veprave të cilat janë të eksponuara nëpër galeri, kisha, xhamia, muzeume, ekspozita dhe institucione të ndryshme,
me pas ato trafikohen ilegalisht. Nisur nga vlera dhe rëndësia e këtyre veprave të artit dhe kulturës nacionale, si dhe
me qëllim të mbrojtjes së këtyre veprave, UNESCO ka aprovuar Konventë të veqantë në vitin 1970, ku janë definuar
se qka konsiderohet si vepër e tillë, të cilat si vepra të tilla konsiderohen të gjitha ato vepra të cilat një shtet i shpall
si të vlefshme, dhe me rëndesi të veqantë nga fusha e parahistorisë, arkeologjisë, letërsisë, artit dhe shkencës të cilat
quhen edhe si antikitete. Si shembull mund të cekim se në territorin e ish-Jugosllavisë gjatë periudhes 1980-1988
janë evidentuar më tepër se 1500 raste të këtyre krimeve.
Kontrabanda me vlera kulturore dhe të artit, është një nga format e krimit të organizuar që kryhet me veprime aktive
që shfaqen në importim, eksportimin apo tranzitimin e vlerave kulturore kombëtare në kundërshtim me dispozitat
ligjore. Pra sipas autorit Prof. Vesel Latifi, me kontrabandim të vlerave kulturore kryesisht përfshihen pikturat
artistike dhe vlerat tjera kulturore, pra bartja nga një shtet në shtet tjetër bëhet në mënyra të ndryshme, e që kryhet
edhe përmes rrugëve detare si dhe atyre tokësore. Në punën e luftimit të kontrabandës me vlera kulturore përveq
prevencionit dhe masave të zakonshme operative-taktike, rëndësi ka edhe studimi i kujdesshëm i formave dhe
metodave të veprimit të kontrabandistëve, kontrollimi i personave të cilët më parë kanë treguar anim për marrjen me
këtë aktivitet të palejuar, të galerive dhe antikiteteve private, përpilimi i informacioneve të gjera mbi rastet e
zbuluara, identifikimi i pjesmarrësve në zinxhirin kontrabandues, bashkëpunimi me organet doganore dhe
bashkëpunimi i pandërprerë ndërkombëtar etj.93
Pastrimi i parave dhe falsifikimi i parave – Pastrimi i parave- apo “larja e parave” është poashtu formë e
krimit të organizuar mjaft e përhapur në shoqërinë bashkëkohore, e veqmas në vendet e tranzicionit. Kjo dukuri
është një proces që përfshin tri faza kryesore: fazen e deponimit-plasimit, ku të hollat e fituara nga aktivitetet
kriminale së pari plasohen në institucione financiare, ose me ato blihen pasuri të caktuara, pastaj faza e fshehjes ku
tentohet të fshihet apo në mënyre fiktive ti ndërrohet prejardhja e vërtetë apo pronari i mjeteve, si dhe faza e
integrimit ku paraja kyqet në ekonominë legale dhe në sistemin financiar dhe i bashkohet vlerave tjera të sistemit
legal.94 Si formë e pastrimit të parave ishte edhe i ashtuquajturi “Skema piramidale” në Shqipëri gjatë periudhes
1991-1997. Këtë lloje dukuri e kryenin përmes organeve monetare duke dhënë kredi në formë të fajdeve pa
garantues. Me Kodin Penal të Kosovës është e paraparë si vepër penale ky lloj në nenin 308. Gjithashtu në Kosovë
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ekziston edhe Ligji nr. 03/L-196 “ Për parandalimin dhe shpërlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit” e
miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në vitin 2010.
Falsifikimi i parave- Si formë e krimit të organizuar poashtu është dukuri kriminale mjaft e përhapur në shoqërinë
bashkëkohore. Përmes kësaj dukurie bëhet i mundur realizimi i fitimeve të mëdha pasi që parat e falsifikuara bëjnë
të mundur kryerjen e shumë transakcioneve ilegale, dhe shërbimeve në fushën e krimit të organizuar. Edhe në
Kosovë është e pranishme kjo dukuri e falsifikimit. Kodi penal i Kosovës e ka parapare si dukuri me vepër të
posaqme “Falsifikimi i Parasë” me nenin 302 në kapitullin e veprave penale kundër ekonomisë. Sipas përllogaritjeve
ndërkombëtare, pastrimi i parave në SHBA kushton rreth 100 miliard dollarë në vit.

Kjo dukuri ka marrë masa

brengosëse në botën bashkëkohore. Sipas disa burimeve të informimit, flitet për shuma të mëdha të hollash të cilat
derdhen në llogarit bankare të shetetve të ndryshme qe janë anëtare të Bankës për Barazim Ndërkombëtar dhe Fondit
Monetar Ndërkombëtar nga vendet e treta, që vijnë nga larja e parave. Grupi punues i shtatë vendeve të botës si G-7
plus Rusia, ku vlerësojnë se afro 85 miliardë dollarë në vit i “lajnë” i pastrojnë tregëtarët amerikan dhe europjan.95
Reketizmi- Konsiderohet si formë e krimit të organizuar me përmasa të gjëra në shumë vende të botës. Reketi apo
reketizmi manifestohet me ndërmarrjen në mënyrë të organizuar të kërcënimeve, shantazheve të llojlloshme nga
individ dhe grupe kriminale të organizuara ndaj personave përgjegjës dhe bartësve të detyrave nëpër firma, shitore,
dyqane, puntori, restaurante, hotele, fabrika, ndërmarrje e korporata, të cilat realizojne në qfardo mënyre fitim, me
qëllim që në dobi të tyre, rregullisht të pagujnë sasi të mëdha të të hollave.96
Trafikimi me qenie njerezore - e veqmas trafikimi i femrave dhe fëmijëve, si dhe aktiviteteve tjera ilegale që janë
të lidhura ngushtë me të, është formë tejet e rrezikshme e krimit të organizuar, e cila gjatë dekadave të fundit tregon
një rritje të dukshme e që ka pasoja të rënda.
Në bazë të Konventës së Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi krimin Ndërkombëtar (Konventa e Palermos) e
adoptuar nga Asamblea e OKB me 15 Nëntor 2000, potencohet: “Trafikimii qenieve njerëzore përkufizohet si
rekrutimi, transportimi, transferimi, fshehja ose pritja e personave nëpërmjet kërcënimit ose përdorimit të forcës
apo formave të tjera të shtrëngimit, rrëmbimit, mashtrimit, shpërdorimit të detyrës, ose përfitimit nga gjendja
shoqërore, fizike e psiqike ose dhënies apo marrjes së pagesave ose përfitimeve për të marrë pëlqimin e personit që
kontrollon një person tjetër, me qëllim shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerve ose formave të tjera të shfrytëzimit
seksual, të punës ose shërbimeve të detyruara, të skllavërimit ose formave të ngjajshme me skllavërimin, të vënies së
përdorim ose tranplantimit të organeve, si dhe formave të tjera të shfrytzimit”. 97
Trafikimi i qenieve njerëzore është prezent edhe me tendencë rritjes. Republika e Kosovës i ka kushtuar kujdes të
veqantë krijimit të bazës ligjore për sanksionimin e veprës penale të trafikimit të qenieve njerëzore dhe që në nenin
171 të Kodit Penal të Kosovës është parapara vepra penale “Trafikimi me njerëz” ku në nenin 1 thuhet:
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-

1. Kushdo që merr pjesë në trafikimin e njerëzve dënohet me gjobë dhe me burgim prej pesë (5) deri në

dymbëdhjetë (12) vjet.98

KONKLUZIONE
Krimi i organizuar është një koncept dinamik i cili është në përputhje të vazhdueshme ndaj një ambienti që ndryshon
dita ditës dhe ndaj mundësive të reja që ofrohen për krimin. Kjo është e vërtetë për krimin e organizuar në
përgjithesi e veqanarisht në Europen Juglindore. Nga studimi dhe analizimi i disa karaktersitikave themelore
fenomenologjike dhe viktimologjike të trafikimit me njerëz, mund të konstatojmë se kjo formë e kriminalitetit ishte
mjaft prezente në periudhën e pasluftës në Kosovë. Në bazë të të dhënave statistikore të Policisë së Kosovës për
periudhën 2001-2010, mund të vërejmë se numri i kryesve të dyshuar për kryerjen e kësaj vepre penale ishte tejet i
madh. Po ashtu, edhe numri I viktimave të trafikimit ka shënuar një rritje të madhe. Mirëpo, për ndryshim nga
evidencat e policisë, evidencat statistikore të gjykatave na bëjnë me dije se numri i personave të dënuar për këtë
vepër penale ishte dukshëm më i vogël.
Mendoj se në të ardhmen duhet ashpërsuar politikën e shqiptimit të dënimeve ndaj kryesve të kësaj vepre penale me
qëllim të luftimit dhe parandalimit të suksesshëm të kësaj dukurie të rrezikshme kriminale. Kontrabanda me vlera
kulturore dhe të artit, është një nga format e krimit të organizuar që kryhet me veprime aktive që shfaqen në
importim, eksportimin apo tranzitimin e vlerave kulturore kombëtare në kundërshtim me dispozitat ligjore.
Zakonisht me qëllim të tregtisë së tyre organizohen vjedhje të niveleve nacionale apo ndërkombëtare të këtyre
veprave të cilat janë të eksponuara nëpër galeri, kisha, xhamia, muzeume, ekspozita dhe institucione të ndryshme,
me pas ato trafikohen ilegalisht. Nisur nga vlera dhe rëndësia e këtyre veprave të artit dhe kulturës nacionale, si dhe
me qëllim të mbrojtjes së këtyre veprave, UNESCO ka aprovuar Konventë të veqantë në vitin 1970, ku janë definuar
se qka konsiderohet si vepër e tillë, të cilat si vepra të tilla konsiderohen të gjitha ato vepra të cilat një shtet i shpall
si të vlefshme, dhe me rëndesi të veqantë nga fusha e parahistorisë, arkeologjisë, letërsisë, artit dhe shkencës të cilat
quhen edhe si antikitete. Si shembull mund të cekim se në territorin e ish-Jugosllavisë gjatë periudhes 1980-1988
janë evidentuar më tepër se 1500 raste të këtyre krimeve.
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MARRËDHËNIET E SHQIPËRISË DHE FONDIT MONETAR NDËRKOMBËTAR NË
TRANZICIONIN E VËSHTIRË (1991-1996)
Që prej vitit 1944, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore janë përpjekur të kryejnë tre role
kryesore. Së pari, ato kërkonin të ofronin qëndrueshmëri e mundësi për kapital për shtetet e shkatërruara nga Lufta e
Dytë Botërore, sidomos për Japoninë e shtetet e Europës Perëndimore. Ky rol ka qenë një sukses i madh, që çoi drejt
rritjes e lulëzimit të këtyre shteteve. Në vitet 1970 e 1980, ato u munduan të nxitin zhvillimin ekonomik të vendeve
që kishin fituar pavarësinë në botën e tretë. Ky rol ka qenë më pak i sukseshëm duke pasur parasysh varfërinë e
pjesës më të madhe të hemisferës jugore. Roli i tretë, i ndërmarrë në vitete 1990, ka qenë integrimi i Europës
Lindore dhe i Rusisë në ekonominë kapitaliste botërore.99
Kur Shqipëria filloi tranzicionin nga planifikimi qendror në ekonominë e tregut ishte vendi më i varfër, më
i izoluar dhe më i prapambeturi në Europë. Për shekuj me radhë, Shqipëria ka qenë kryesisht e panjohur dhe e
paarritshme, dhe prej 1945-1985, izolimi ishte total ku u ngrit diktatura e ngurtë komuniste e Enver Hoxhës, i cili
pothuajse eleminoi të gjitha format e pronës private dhe praktikisht shkëputi vendin nga ndikimet e jashtme dhe
informacioni. Kur erdhi tranzicioni në vitin 1991, vendi ishte reduktuar në varfëri të dëshpëruar, dhe shumica
dërrmuese e popullsisë ishte e panjohur me institucionet dhe praktikat e tregut të lirë. 100
Shqipëria në fillim të viteve 1990-të, po shkonte drejt një zhvillimi të ri ndryshimesh, drejt një hapjeje
politike, sociale, kulturore dhe ekonomike. Më 15 tetor të vitit 1991, Shqipëria bëhet anëtare e Fondit Monetar
Ndërkombëtar. Krahas zhvillimeve politike të rëndësishme si përmbysja e sistemit komunist dhe zhvillimi i
zgjedhjeve të lira pluraliste dhe demokratike që do të sillnin një qeveri me aspirata dhe ideale të reja perëndimore,
vendi do të përballej me ndryshime të rëndësishme përsa i përket zhvillimit ekonomik. Me metodat e tij
mbikëqyrëse, këshilluese dhe financuese, FMN do të ndihmonte këtë anëtar të ri të qëndronte në këmbë, por nuk do
të mund të parandalonte pengesat që do të shfaqeshin përpara dhe as pasojat dhe ndikimin negativ afatgjatë për
popullin e thjeshtë dhe ekonominë e vendit.
Me fillimin e reformave në Shqipëri në vitet 1991-92, FMN do të fuste për herë të parë konceptin e
“Produktit të Brendshëm Bruto”. Në vitet 1992 deri në vitin 1996 do të spikatste lulëzimi ekonomik. Një nga
treguesit ishte normalizimi i inflacionit i cili pësoi rënie nga vlerat e tij të mëparshme tre-shifrore (gjatë vitit të parë
të fillimit-tranzicionit) deri në 6%, një rritje e PBB-së me 9% dhe ulje e konsiderueshme dhe e vlerësueshme e
papunësisë, zhvillime këto të duartrokitura dhe mirëpritura gjerësisht, jo vetëm prej autoriteteve vendase por edhe
prej atyre të huaja.
Për të kuptuar proçesin reformues pas vitit 1990, nevojitet një botëkuptim i Shqipërisë së asaj kohe, kushtet
në të cilat u gjend, si dhe trajta e zhvillimeve politike dhe ekonomike. Dukej qartazi se zhvillimet politike kishin
ndikimin e tyre domethënës në këtë trend të ri ndryshimesh. Shqipëria ishte një vend i posadalë nga sistemi totalitar
dhe ajo që i nevojitej ishte përshtatja me konceptin e ri të liberalizimit, ekonomisë së tregut, tregtinë e lirë dhe
pronën private.
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Zhvillimet dhe ndryshimet politike të vitit 1991, rrëzimi përfundimtar i një regjimi dhe ardhja e një tjetri,
nxorën në pah nevojën për reformim të sektorit ekonomik si një domosdoshmëri. Qeveria e parë e krijuar futi për
herë të parë një program reformues të aprovuar në parlament në fund të muajit tetor, çka përfshinte një seri ligjesh
për liberalizmin e çmimit, heqjen e rregullave për investimin, ndërhyrjen makroekonomike, një politikë më të
shtrënguar monetare dhe buxhetore, shpërndarjen e tokës si dhe privatizmin në një shkallë më të vogël. 101
Gjithashtu ekonomia Shqiptare në këtë periudhë përshkruhet si një sektor i madh informal ku ka mangësi
qeverisje dhe njohurish në këtë sektor, vështirësi në mbledhjen e taksave, shërbime të varfra publike, të ardhura të
ulëta dhe shpenzime të ulëta, te gjitha këto e kthejnë në një cikël vicioz me shumë pasoja. 102 Padyshim të gjitha këto
arsye e bënin Shqipërinë një vend vurnerabël dhe të hapur ndaj gjërave të panjohura e negative në demokraci.
Qeveria e re e dalë nga zgjedhjet e 22 mars u përpoq të bënte disa ndërhyrje makroekonomike. Përsa i
përket termave të kontrollit fiskal dhe atij buxhetor, politika e shtrënguar monetare u përpoq të parandalonte rritjen e
menjëhershme dhe të shpejtë të shpenzimeve. U instalua një sistem taskash dhe detyrimesh, me qëllim krijimin dhe
mundësimin e një burimi të nevojshëm të ardhurash për buxhetin. Pati një rënie të importeve dhe eksporteve, duke
përjashtuar produktet ushqimore, për shkak të nevojës emergjente për ushqime në atë kohë. Monedha u zhvleftësua
thellësisht kundrejt dollarit, në fillim me 250% në shtator të vitit 1991 dhe me 100% në fund të vitit. Filloi
ristrukturimi i sistemit bankar, megjithatë legjislacioni për të u aprovua vetëm në vitin 1992.
Arritja më e madhe mbetej privatizimi i tokës, ndërkohë që shpërbërja e menjëhershme e kooperativave
kishte filluar që prej fundit të vitit 1990. Në pranverën e vitit 1992, rreth 70-75% e tokës së punueshme në pronësinë
e kooperativave, u shpërnda lirisht por proçesi i shitjes dhe transferimit të tokës vazhdonte ende të mbetej i ndaluar.
I gjithë konfuzioni i krijuar dhe pasiguria rreth të drejtave të pronësisë, qëndrimet e paqarta rreth dëmshpërblimit të
pronarëve të mëparshëm, tregoi se proçesi i privatizimit mbetej i papërfunduar dhe i kontribuonte rënies së
mëtejshme të prodhimit bujqësor. Si rrjedhojë pati edhe mungesa drastike në produktet ushqimore. 103
Duke pasur parasysh rezulatet e fazës së parë të transformimit ekonomik shqiptar mund të arrihet në disa
përfundime. Së pari, paqëndrueshmëria politike ishte përfundimisht një përcaktues i fuqishëm për rrugën drejt
tranzicionit ekonomik. Së dyti, u kuptua se të rendje me ritme të shpejta pa patur një strategji të caktuar, veçanërisht
në rastin e Shqipërisë, do të përkeqësonte më tej gjendjen. Së treti, ishte e vështirë të gjeje drejtimin dhe
përshtatshmërinë e duhur për ekonominë e vendit në kushtet e përplasjeve ideologjike brenda kampusit të partive
politike, por dhe jashtë tyre. Së fundmi, mungesa e eksperiencës dhe vështirësitë e trashëguara prej së kaluarës e
rëndonin edhe më shumë paqëndrueshmërinë e situatës. 104
Nga mesi i vitit 1993 Shqipëria po ndërrmerrte me shpejtësi hapat e zbatimit të ekonomisë së tregut të lirë
dhe po ecte në përputhje me kërkesat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Deri në vitin 1996, marrëdhënia e Shqipërisë
me FMN-nën ishte e admirueshme dhe në dukje funksionale. Ekonomia e atyre viteve ishte ajo e një bum-i të tregut
informal dhe e një prurjeje të madhe të ardhurash nga remitancat (dërgesat në para) 105 e emigrantëve, të cilët
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punonin përtej kufirit për të siguruar para për familjet dhe të afërmit e tyre. Tregu informal përfshinte shkëmbyesit e
liçensuar ose jo të monedhave të huaja dhe një pjesë të kompanive huadhënëse dhe huamarrëse, të cilat pranonin
depozita dhe lëshonin hua, e vepronin tërësisht në një spektër informal e jo ligjor. Ato u konsideruan si mirëbërëse
në ekonominë shqiptare, jo vetëm nga qeveria vendase por edhe nga FMN e autoritete të huaja ndërkombëtare, në
kushtet e mungesës së theksuar të një sistemi formal bankar. 106
Si një vend i pamësuar me konceptin e tregtisë së lirë, në një kohë kur sapo kishte filluar proçesi i
tranzicionit, e pazhvilluar dhe e sapodalë nga izolimi dhe shoqëria kolektiviste, Shqipëria kishte nevojë për një
orientim të politikave të saj, asistencë teknike, konsulta dhe mbështetje financiare nga organizma të huaja.
Anëtarësimi si një vend i ri në Fondin Monetar Ndërkombëtar si dhe politika e hapjes me vendet fqinje dhe më
gjerë, do ta lehtësonin e thjeshtëzonin disi rrugëtimin, deri në shfaqjen e problemeve të reja, që do të sillnin për
pasojë edhe krizën e vitit 1997. Por duhet theksuar se nga viti 1992 deri ne vitin 1996, pati një progres dhe stabilizim
të situatës eknomike.
Fondi Monetar Ndërkombëtar vuri në dizpozicion një investim 12 mujor prej 29 milion dollarësh amerikan.
Komuniteti Europian gjithashtu krijoi koordinim të balancës së pagesave me nevojën emergjente për asistencë.
Ndihma të tjera financiare pati edhe prej shteteve si Turqia, Italia, Gjermani, SHBA dhe Greqia. Programi u realizua
në dy faza. Nga mesi i vitit 1992 deri në mesin e vitit 1993, gjatë një programi një-vjeçar, u fut kontrolli fiskal dhe
monetar i kombinuar me një sistem reformues, i përshtatshëm për përcaktimin e çmimit dhe kursit të këmbimit, i
mbështetur gjerësisht nga burime teknike dhe financiare ndërkombëtare. 107
Por nuk mund të lihet në hije roli i remitancave të emigrantëve shqiptarë të cilët dhanë një kontribut të
pamatë në të ardhura. Pas zbatimit të këtij programi pothuaj një-vjeçar të emergjencës, një program tjetër afatmesëm u prezantua në parlament në nëntor të vitit 1993 për periudhën 1993-1996. Për ta mbështetur këtë program
Shqipëria u bë pjesë e një investimi prej 60 milion dollarësh amerikanë të Fondit. Ndihma të tjera u mundësuan nga
burimet humanitare dhe G-24. Bashkimi Europian gjithashtu luajti rol të rëndësishëm. 108
Përpjekjet në vitin e parë deri në mesin e vitit 1993, iu janë përkushtuar më së shumti stabilizmit në
situatën emergjente të disbalancave makroekonomike shqiptare. Megjithatë, pjesa më e madhe e masave të
ndërmarra ose ato që mendohej se do të ndërmerreshin në periudhën e ndërmjetme 1993-1996 të programit, u
vlerësuan si të një natyre tejet stabilizuese.109
Rezultatet e para të strategjisë së përdorur shkonin në përputhshmëri të plotë me atë çka sollën ndryshimet
makroekonomike. Pati një rritje të qëndrueshme të produktit, krahasuar me vendet e tjera në kushte të ngjashme dhe
dobësim të defiçitit buxhetor dhe të inflacionit. Papunësia gjithashtu, edhe pse vazhdonte të mbetej e lartë, pësoi
rënie shoqëruar me një zhvillim dhe përhapje të gjerë të sektorit privat. Ajo që vlen për t’u përmendur më gjatë dhe
që u konsiderua dhe si arritja më e madhe në përmbushjen e proçesit reformues ekonomik në Shqipëri në atë kohë
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ishte rënia e menjëhershme e inflacionit nga 237% në fund të vitit 1992, në 31% në fund të vitit 1993, 16% në fund
të vitit 1994 e deri në 6% në fund të vitit 1995.110
Ndoshta për shkak të afrimitetit dhe marrëdhënies tradicionale para-komuniste ekonomike si dhe
ngjashmërive në kulturë dhe mentalitet, të cilat për pasojë kanë inkurajuar marrëdhëniet ekonomike, duke përbërë
një avantazh për shpërndarjen gjeografike të investimit të huaj në Shqipëri gjatë tranzicionit. Rezulton se Italia dhe
Greqia sëbashku mbuluan rreth 70% të numrit total të kompanive që investuan në Shqipëri nga fundi i vitit 1995.
Italia është qartazi investitori kryesor ekonomik në Shqipërinë e tranzicionit. Por nuk mund të lihen pas Gjermani
dhe Turqia. Nga viti 1991-1995 tregtia me vendet e Bashkimit Europian u rrit me shpjetësi. Duke zënë kështu rreth
79% të eksporteve dhe 76% të importeve. Italia renditej e para në vitin 1995 me 51% të eksporteve dhe 37% të
importeve, krahasuar me 9-10% respektivisht në vitin 1990. Më pas vjen Greqia me 10% të eksporteve dhe 27% të
importeve, Gjermania dhe Turqia me pothuaj 6% eksporte dhe 4% importe. Më tej, statistikat tregojnë se 82% e
importit total të Shqipërisë në vitin 1995 erdhi nga vendet e EFTA-s111 dhe të Bashkimit Europian.112
Një tjetër çështje me rëndësi në proçesin e ndryshimeve e reformimeve ekonomike ishte dhe përparimi i
sistemit bankar. Kontrolli monetar, një çështje e rëndësishme në politikën monetare gjatë programit të stabilizimit
afat-mesëm dhe afat-gjatë, bazohej në instrumentat direkt të tij. Kjo për shkak të situatës në të cilën gjendej sistemi
bankar, borxhit të jashtëm si dhe nevojës së financimit të defiçitit të madh buxhetor. Sëbashku me konsolidimin e
sistemit bankar, përmirësimin e situatës së borxhit të jashtëm edhe instrumentet indirekte të kontrollit monetar do të
fuqizoheshin më shumë me plotësimin e rezervave të kërkuara, kërkesën për likuidim dhe krijimin e një “dritareje të
re rifinancuese”. Lejimi i bankave të reja private në treg do të kishte gjithashtu një ndikim pozitiv në përdorimin më
aktiv të instrumentëve indirekt të kontrollit monetar dhe rritjen e konkurencës ndër-bankare. Në fillim të vitit 1996,
disa liçenca mbi aktivitetin privat të bankave iu lëshuan disa bankave të huaja, duke shtruar kështu rrugën për një të
treg të vërtetë bankar. Ndërkohë deri në vitin 1996 mungonte një treg financiar bankar sikurse edhe një treg kapitali.
Vetëm më 1 maj të vitit 1996 për herë të parë në historinë e Shqipërisë, filloi aktivitetin Bursa e Tiranës. Gjatë vitit
1995 po vihej re një zhvillim pozitiv i bonove të thesarit. Tregu i valutës do të kontribuonte në politikën monetare
dhe borxhin publik, por pavarësisht kësaj përmirësimi i kushteve të tregut mbetej një synim për t’u konkretizuar më
tej në të ardhmen.113
Edhe pse kalimi i Shqipërisë në një ekonomi tregu ishte i shpejtë dhe mjaft i suksësshëm, reforma e sektorit
financiar ishte shumë e kufizuar. Sistemi financiar formal i Shqipërisë ishte fillestar. Ka pasur disa banka. Banka e
Shqipërisë u krijua si bankë e nivelit të pare dhe ishte banka qendrore e vendit, ndërkohë që tri banka të tjera
shtetërore: Banka e Kursimeve, Banka Kombëtare Tregtare dhe Banka Tregtare Agrare, përbënin nivelin e dytë të
sistemit bankar. Banka e Kursimeve ishte pasardhëse e Institutit të Kursimit me një status të ri si një bankë
universale. Banka Kombëtare Tregtare ishte një shkrirje e aktivitetit tregtar të brendshëm të Bankës së Shtetit
Shqiptar me Bankën Tregtare Shqiptare.114
Tre bankat shtetërore mbanin 90 për qind të depozitave, ofronin norma reale të interesit pozitiv por pati
portofole në rritje të kredive të këqija, duke nxitur Bankën e Shqipërisë për të imponuar tavane kreditimi te kufizuar
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mbi to. Me bankat në gjendje për të kënaqur kërkesën e sektorit privat për kredi, një treg informal i kredisë i bazuar
në lidhjet familjare dhe i financuar nga dërgesat u rrit. Kompanitë informale të kreditimit u konsideruan fillimisht si
dashamirëse dhe madje duke u bërë një kontribut i rëndësishëm ekonomik. Duke operuar së bashku me to, këto
kompani pranonin depozita që I investonin për llogari të tyre në vend që të jepnin hua. Këto kompani ishin ato që u
kthyen në skema piramidale.115
Marrëdhënia e Shqipërisë së fillim-viteve të tranzicionit karakterizohet veçanërisht nga reagimi dhe
mbështetja që FMN dha para, gjatë dhe pas lulëzimit të firmave piramidale, madje kurdoherë që flitet për zhvillimet
ekonomike në Shqipërinë pas-komuniste, në kujtesë vjen gjithmonë ajo që lanë pas këto organizma të
jashtëligjshme. FMN si një institucion i ligjëruar ndërkombëtar, me të drejta të plota për të asistuar dhe ndihmuar
vendet në tranzicion, pati një reagim disi të vonë, për t’i parandaluar dhe ndihmuar vendet tranzitive. Ende mbetet
një pikëpyetje edhe sot se pse nuk erdhi një reagim nga aktorët ndërkombëtarë në kohë, i cili të mund t’i jepte
drejtimin e duhur situatës e t’i shpëtonte kaosit.
Megjithatë Shqipëria mbetet rasti tipik, në të cilin vërtetohet, veçanërisht përmes FMN-së (duke mos lënë
mënjanë edhe kontributin e Bankës Botërore) se komuniteti ndërkombëtar dha një kontribut tejet kuptimplotë në
rimëkëmbjen e Shqipërisë në periudhën e firmave piramidale. Institucionet u angazhuan thellësisht për një proçes të
suksesshëm reformues. Ajo që vlen për t’u përmendur është se këto institucione dhanë një kontribut tejet të madh
edhe në hartimin e politikave makroekonomike. Në çdo rast, ato ishin të disponueshme dhe në pozicion favorizues
për të shprehur me zë të lartë shqetësimet e tyre dhe për t’i evidentuar ato.
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THE SEMIOTIC ANALYTICAL APPROACH OF INTERNATIONAL FAIRY TALES OF
SAINT “ DONAT KURTI”
NJË KËNDVËSHTIM ANALITIK- SEMIOTIK I “PËRRALLAVE KOMBËTARE” AT DONAT
KURTI
Kurti’s fairytales are an invention of our nation’s psychology and ëithout doubt ëe can say that these fairytales are thye ëealth that ëe inherited
from the nation fairytales.-Kurti’s fairytales are considered as a form of narrative art.Atanzial model is an important component of the narrative
structure In Kurti’s fairytales.This model creates the ëay to pass the heroe’s abstacles from one circumstance in another through actions.These
actions characterize the role of some characters.They are of the turned functions from potentially adapted characters to every form of narrator.The
narrative function is found in every fairytale ërotten by Kurti.A charachteristic of these fairytales is the use of the third and first
person.Collaborative movements,agreements,conflict,transformation,communication,atant-concrete object,izotopite,sema-topic,argument,the
presence of mythologic element,the helprt-the atanzial model/the helper(the river,the ash),the hero,the Antagonist,the Orderer,the text=ëith
coolest netëork,affective experiences and irony are all included in these fairytales.The subject (The little and older brother) the atant object
concrete (The tëo brothers,The bad guys) (abstact:the river that heals,the ash)Atant functions-the subject (The tëo brothers,The Author)the object
taker-the reader/the destiny/the author and the destinied-the reader.Kurti’s fairytales are richin figures and mythological structures.There are
common characters in these fairytales that are:The mythological figures;the Clock,the House guardian,The most beautiful girl on earth,Saint
Kolli,7 Palms Beard and 3 Palms body,the devil and the dragons,As ëell as the king,the Little Brother and the animals.Besides mythological
characters there are also mythological features that are an important component of the structure of these fairytales.Among the mythological
features are:the hat,the knife,the bottle,the fig,the apple,the ëallet etc.The compositional structure of the fairytales of Donat Kurt is the model or
the ëay he lists topics,motives and episodes,the development of events from one voice at the beginning to the Climax and then to a happy
ending.In Kurti’s fairytales ëe have the entry formulas,the middle formulas and the cocuding formulas..Just like the Proppolistinguishes,the seven
characters or the seven action scenes are also a characteristic in Kurt’s fairytales.The action sphere of the hero,the action sphere of the
Antagonist,the action sphere of the False Hero,the action sphere of the Leader,the action sphere of the Helper and the action sphere of the
character being searched.n Kurti’s fairytales,ëe notice that all tales have a description uniformity.They begin ëith a missing event,often caused by
the destruction of the balanced beginning event.The obstacles of the main character bring the ricomposition of the lost balance.The language used
in these fairytales has it’s oën characteristic form.There are used a lot of phraseological expressions,proverbs,blessings and curces.Ëe can also
find conjuctive form and subordinate concructions .
Keywords:mythological features,characteristics events.
.
Përrallat e Kurtit, fryt i psikologjisë së popullit dhe pa dyshim mund të themi se këto përralla, jane pasuria që na trashegoi nga përrallat
kombëtare.•Përrallat e Kurtit konsiderohen si forme e artit narrativ. Model atanzial është një përbërës i rëndesishëm i strukturës narrative në
përrallat e Kurtit. Ky model bën kalimin e pengesave të heroit nga një situate në tjetrën nëpërmjet aksioneve. Këto aksione karakterizojnë rolet e
disa përsonazheve. Ato zhvillohen dhe instalohen si nje model abstrakt të funksioneve të kthyera nga përsonazhet potencialisht të përshtatshme në
çdo forme te narratorit.Funksioni narrative gjendet ne çdo përrallë te Kurtit. Si veçori kemi përdorim e vetes së parë dhe të tretë . Tek këto
përralla jane të pranishme , levizjet e ndërthurura, marrëveshia. konflikti, transformimi, komunikimi. objekti-atant-konkret, izotopite, sema-tema
dhe argument, prania e elementit mitologjik, ndihmësit - Modeli atanzial / ndihmeësi (lumi,hiri), heroi, Antagonisti, Urdhëruesi, dhuruesi, teksti =
me rrjet kodesh, eksperienca afektive ,ironia.Subjekti (vellai i madh e i vogel) objekti atant - konkret (dy vellezerit, keqberesit) / abstract: (lumi
qe sheron, hiri)Funksione atante - subjekti (dy velleaerit, autori) / objekti marrësi - lexuesi / destinuesi / autori. i destinuari / lexuesi.•Përrallat e
Kurtit jane të pasura me figura dhe mjete mitike. Përsonazhet e përbashkëta të këtyre përrallave janë : figurat mitologjike:, Ora, Roja e Shpisë, E
bukura e dheut, Shën Kolli, Shtat pllam mjekerr e tri pllam shtat, djalll kuçedra, dragoj. Përsonazhi i mbretit, Vëllai i vogel, Përsonazhet kafshë,.
Përveç figurava mitike edhe mjetet mitike jane përbërës të rëndësishem të strukturës së këtyre përrallave.Ndër mjetet mitike më të përdorura janë
: kapela, thika, shishja, fiku, molla, fyelli, luspa e peshkut, kuleta, penda e ndonjë shpendi etj.Struktura kompozicionale e përrallave të Donat
Kurtit, është modeli, apo mënyra e renditjes së tematikës, motiveve e episodeve , shkallëzimit të ngjarjeve që ka një flllim që zë e zhvillohet
vijimshëm për të arritur, në një pikë kulminante dhe më pas me një fund të lumtur. Në përrallat e Kurtit, kemi formulat hyreëse, të mesit dhe
formulat përmbyllese. ..Ashtu siç i veçon Propp, shtatë përsonazhet ,ose shtatë sfera aksioni(veprimi), karakteristikë është edhe për përrallat e
Kurtit. Sfera e aksionit te heroit: Sfera e aksionit te Anatagonistit, Sfera e aksionit te heroit Fals. apo antiheroit, Sfera e aksionit te Urdhëruesit,
Sfera e aksionit të Dhuruesit, Sfera e aksionit te Ndihmesit, Sfera e aksionit te përsonazhit të kërkuar.Në përrallat e Kurtit, vërejmë se të gjitha
kane një lloj uniformiteti në rrefim. Ata nisin nga një situate e munguar, shpesh e shkaktuar nga thyerja dhe prishja e situatës së ekuilibrit
fillestar. Përmes peripecive të protagonistit sjellin rikompozimin e ekuilibrit të humbur.Gjuha që ai ka përdorur në këto përralla ka natyrën e saj
karakteristike. Përdoren shumë frazeologjizma , fjalë të urta, proverb, urime, mallkime. Gjejmë në mënyrë të dendur të mënyrës lidhore,
ndërtimet me nenrenditje.
Fjalë kyçe:Figurat mitologjike, mitike, ngjarje.

At Donat Kurti , lindi në Shkodër , më 3 shtator, 1903, në një familje intelektuale me tradita qytetare dhe
atdhetare. Pasi mbaroj shkollën e mesme françeskane të Shkodrës, filloj noviciatin me 12 shtator të po këtij viti. Më
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24 , shtator, 1927 u shugurua meshtar. Vazhdoj studimet e larta në Romë , në
universitetin “San Antonio”, ku u laurua në filozofi dhe teologji, ku ju dha tituli “
Doktor i Shkencave “ .
Po atë vit kthehet në qytetin e lindjes, caktohet edukator i kolegjit françeskan.Qëllimi
kryesor ishte të ngjallte të kaluarën si histori dhe shprehje kulture. Kurti qe një studiues
dhe gjurmues i thesarit popullor. Malësitë e Thethit , Currajt, Shalës, Shoshit, janë gurrat
origjinale në të cilat punoi ,përrallat, lojrat rapsoditë . Kallëzimet e Kurtit, janë
origjinale, janë fryt i psikologjisë së shpirtit të popullit..Ai ka qënë një kallëzues besnik
interpret i kallëzuesit të maleve.
Besnikëria e të të rrëfyerit është një element i folkloristit 116.
Në vitet 1942-1943, Kurti do të botojë në dy vëllime vepën e titulluar “ Përralla
Kombëtare
Vdiq me 10 nëntor 1983. Në një shtëpi të shkatërruar, në një provincë të Shkodrës, Zalli
i Kirit. 10 vjet pas vdekjes merr medaljen “ Pishtarë i Demokracisë” dhe një vit më
vonë merr titummin “ Mësues i Popullit “.
Përrallat shqiptare janë një thesar me vlerë të paçmuar, sepse na njohin me rrënjët tona të vërteta si një komb i
veçantë që ka të kaluarën e vet të lashtë dhe individuale. Përralla është një nga zhanret më të rëndësishme dhe më
komplekse të prozës gojore. Përralla ngjan me botën ku mrekullitë janë të natyrshme ndersa magjitë janë rregull.
Përralla është fryt i imagjinatës prandaj dhe bota e saj është e pasur ku veprimet zhvillohen në botën tokësore,
nëntokësore dhe atë qiellore. Kryerja e veprimeve dhe kalimi nga nje botë në botën tjeter bëhet në mënyrë të
natyrshem dhe pa asnjë vështirësi. Këto përralla mund të analizohen sipas strukturës së sistemit të 31 funksioneve
të studiuesit të njohur, V.J.Propp. Këto funksione, nënkuptojnë veprimet e heroit të përrallës dhe të përsonazheve të
tjera. Modeli atanzial, është një sistem i prezantimit ose i shfaqjes së foljes, që sistemon një lidhje zinxhir mes
këtyre dy aspekteve: si urë lidhëse mes sintaksës së foljes dhe semiotikës së aksionit ose veprimit 117.
Përrallat e Kurtit, konsiderohen si formë e artit narrativ. Model atanzial bën kalimin e pengesave të heroit, nga një
situatë në tjetrën , nëpërmjet aksioneve. Këto aksione karakterizojnë rolet e disa personazheve. Ata zhvillohen dhe
instalohen si një model abstrakt të funksioneve të kthyera nga personazhet potencialisht të përshtatshme me çdo
formë të narratorit. i quajmë funksione atante dhe i identifikojmë në tre çifte.
E rëndësishme në ndërtimin e këtij modeli, është gjendja që fiton rrëfimi i përrallës me anë të këtyre funksioneve,
duke i indentifikuar në 3 çifte kryesore: Subjekti / Objekti ; Destinusi ( Dërgusi )/ i Destinuari ( Marrësi ); Ndihmësi
/ Oponenti ( kundërshtari ), ka për qëllim të ndjekë një objekt të vlerës.
Subjekti dhe i adresuari (atant ), nuk janë personazhe, por role narrative, që intepretohen nga i njëjti personazh.
Funksioni narrativ, gjendet në çdo përrallë të Kurtit, modeli atanzial, është një përbërës i rëndësishëm në strukturën
narrative në përrallat e Kurtit. Ky model, bën kalimin e pengesave të heroit dhe bën kalimin e sitautave të heroit nga
një situatë në tjetrën nëpërmjet aksioneve. Këto aksione karakterizojnë rolet e disa personazheve. Ato zhvillohen dhe
bashkohen si modele më abstrakte të funksioneve të kthyera nga përsonazhet potencialialisht të përshtatshme me çdo
formë të narratorit.
Kemi një gërshetim të figurave mitike, mjeteve mitike dhe elementeve mitologjike.
Dukshëm në rrëfimet e tij mund të prezantohet figura e një Antisubjekti, që zhvillon një program narrative të njëjtë,
por të kundërt respektivisht, me atë të subjektit për të ndjekur po atë object të vlerës.
Vlerësimi i objektit , vjen përmes ndërhyrjes së një figure të mëpasme atanziale që është ajo e destinantit që
propozon motivimin e veprimit të subjektit .
I Destinuari, është figura atanziale, që lejon suksesin ose jo suksesin e aksionit të heroit – Subjekt. Në këtë
mekanizëm abstract, përfshihen dy figura atanziale , ajo e Ndihmësit, që e mbështet Subjektin në arsyetimin e
objektivit dhe figura e oponentit, që kërkon të pengojë aksionin e subjektit.
Modeli atanzia është i pranishëm në disa prej përrallave të Kurtit më konkretisht: I Dekun në dasëm (Bl1 fq 58), E
Drejta e Shtrembta(Bl 2…), Gërzheta (Bl2….), Hyrija e Detit (Bl2…), Besa e Kunorës (Bl1 fq 58)….
Në përrallën E Dekun në Dasëm jepet një periudhe kohe –Kur u nis në tjetrën jete ishte pranverë: kur u kthy ishte
dimër i ftohtë dhe me akull .Kemi përdorimin e vetës së parë dhe të tretë.
Lëvizjet e kompleksura-dhënia e besës ndaj njëri tjetrit (dy shokët): martesa e njërit dhe ndekja e tjetrit: kujtimi i
besës: vajtja tek varri: prania e mikut në dasëm: ikja në botën e përtejme: rikthimi në botën reale (mos njohja nga
askush) etj.
Marrëveshja: midis dy shokëve (të cilët mos me ba dasëm dhe dek pa e thirr njanin-tjetrin)
116
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Jakova Fiorenca : “ Atë Donat Kurti OFM , Jeta dhe vepra “ , Shkodër , 2002, fq. 48.
Ledri Kurti “ Dimensione dhe trajektore të mendimit semiotic” , Shkodër, “ Camaj Pipa”, 2009; fq 43.
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Konflikti - midis gruas dhe burrit (burri thotë se ka kaluar një muaj gruaja thotë tre vjet)
Transformimi – kur hyjnë në botën e përtejme dhe del ne të sipërmen
Komunikimi – komunikon shoku me shokun (ngrihet nga varri)
Objekti atant – konkret (dasma, njerzit) – abstrakt (ngritja nga varri) etj
Izotopitë – hyrja në botën e përtejme dhe dalja në botën e sipërme
Semat – tema dhe argumentet – i dekun në dasëm/ të figurshmet – mbajtja e besës e qon të vdekurin nga varri. Kemi
një tekst të hapur.
PO Ç’KANË TE PËRBASHKËTA PËRRALLAT E KËTYRE DY VELLIMEVE NË FUNKSIONET
NARRATIVË TË TYRE?
Përrallat e Donat Kurtit, mund të analizohen sipas strukturës së sistemit të 31 funksioneve. Këto funksione
nënkuptojnë veprimet e heroit të përrallës dhe të përsonazheve të tjera. Zakonisht rrëfimi në këto perralla është i
përqendruar rreth përsonazhit kryesorë, aventurës së veprimeve dhe udhëtimeve, që ai ndërmerr për të arritur
qëllimin e tij.Në shumë përralla mungojnë përshkrime mbi natyrën. Nuk është e thënë qe secila përrallë t’i përmbajë
31 funkisonet (sepse asnjë përrallë nuk i përmban të gjitha, por është e rëndësishme se funksionet më të rëndësishme
i përmban pothuajse secila përalllë, ndërsa funksionet e tjera janë të kushtëzuara nga përmbajtja). Këto funksione
janë: largimi; ndalesa; shkelja e ndalesës; interesimi; dhënia e informacionit; mashtrimi; pjesëmarrja; shkaktimi i
dëmit; mungesa; ndërmjetësimi; kundërshtimi; shkuarja; takimi me dhuratë dhënësin; reagimi i heroit; fitimi i mjetit
metik; bartja hapësiore; ballafaqimi apo lufta me kundërshtarin;
Përrallat e blejve 1 dhe 2 të Kurtit janë te pasura me figura dhe mjete mitike. Vecori e tyre është se në to veprojne
një sërë qeniesh te mitologjisë universale dhe ato të mitologjisë sonë kombëtare . Ndër qëniet mitike shumë të
funksionalizuara janë; Ora ;Roja e shtëpisë ; E Bukura e DHeut ; Dragojtë ;Kucedra ; Hyritë ;Zanat; Shtat
Pllamë mjekërr tri pllamë shtati ; Gjarpri ; Djalli; Divi;Shtriga ;Figurat njerëzore me veti mbinatyrore etj . Në
përrallat e këtyre 2 vëllimeve , është shumë i pranishëm edhe figura biblike e shejtit Shënkolli. Shumë nga këto
figura, jo vetëm që kanë rëndësi në ndërtimin artistik të përrallës, por ato hedhin dritë në mendësinë dhe mënyrën e
jetesës sonë në periudha të ndryshme kohore.
Ngjarja e rrëfyer paraqitet tejet e largët, sa gati/gati e papërcaktueshme .. ajo bën një lidhje funksionale mes asaj
që ka ndodhur diku dhe dikur me atë që duhet të zhvillohet në një prezent të kushtëzuar.
Qënieve të tilla në përrallat e Kurtit edhe pse të transformuara në figura artistike, ua atribuohen edhe aftesi me të
cilat rregullohen dukuri dhe raporte në botën njerëzore. Këto figura në përrallë kanë fuqi mbi natyrore dhe hyjnore
në të cilat i harmonizojnë raportet njerëzore me ato natyrore.
Përvec qënieve mitike në përrallat e Kurtit veprojnë edhe një sërë mjetesh mitike me fuqi magjike, të cilat janë në
funksion të ndihmësve që kryejnë detyrat e rënda apo i krijojnë pendesa kundërshtarit gjatë ikjes së heroit të
përrallës sidomos gjatë ndjekjes nga kundërshtari.
Studiuesi i njohur V.J.Propp veçoritë e përrallës i kërkon në strukture në sintaksën e të cilës i përgjigjet uniteti i
poetikës, i botës së ideve, i emocioneve të heroit dhe mjeteve gjuhësore. Ai e ka përpunuar modelin e përrallës,
sipas fushëveprimit të përsonazheve
Ashtu siç i veçon Prop, shtatë personazhet ,ose shtatë sfera aksioni(veprimi), karakteristikë është edhe për përrallat e
Kurtit. Për të vërtetuar sferat e aksionit , po marrim si shembull njërën prej përrallave të Donat Kurtit, përkatësisht
përrallën “ Gërzheta”.
- Sfera e aksionit të heroit: Protagonisit i historisë , është Gërzheta.
- Sfera e aksionit të anatagonistit : Kundërvënësi i heroit, janë katër vëllezërit, por më shumë vëllau i
vogël, i cili donte t’a merrte për grua.
- Sfera e aksionit të heroit fals, apo antiheroit: Kush kërkon të shitet si hero ? Si hero don të shitet vëllai i
vogël me veprimet e tia, duke kërkuar t’a bëjë për vete Gërzhetën.
- Sfera e aksionit të Urdhëruesit: Qe shtynë heroin, të niset për misionin e tij: Bukuria hyjnore e Gërzhetës,
bën, që vëllai i vogël, të mos mendojë për asgjë tjetër, përveç asaj, duke e parë atë si gjënë më të vyer për të
dhe për jetën e tij.
- Sfera e aksionit të dhuruesit : Kush jep një dhuratë magjike heroit? Është martesa imagjinare, që bën
Gërzheta, duke i dhuruar një djalë me bukuri hyjnore , burrit të saj.
- Sfera e aksionit të ndihmëit. Kush ndihmon heroin t’a çojë deri në fund misionit. Gërzhetën e ndihmon
burri i saj ( vëllai i vogël).
- Sfera e aksionit të përsonazhit të kërkuar. Përsonazhi i kërkuar është vetë Gërzheta. Janë të gjithë
elementet , të cilët e plotësojnë: nga petkat që ajo mbart, nga lumi ku ajo lahet, dhe gjoli i saj, janë
elementet të cilat ajo nuk munt të jetojë pa to.
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-

-

-

Kemi marrëveshjen që bën vëllai i vogël me tre vëllezërit te tjerë, e cila është; Vëllezërit , donin të martonin
vëllain e vogël me Gërzhetën. Ata i thanë, se duhet të vendosim tek gjoli, një këmishë të bukur e me
mënge të qepura, një pasqyrë, një krëhër, një sapun, e me hap 4 gropa e me u fshehë të katërt ndër to. Kur
të vishet, ne do të dalim per me nxanë. Këto janë elemtë mitologjike, duke ja filluar që nga vetë Gërzheta,
lumi, gjoli, pasqyra , sapuni etj.
Është i pranishëm,edhe funksioni mungesë tek kjo përrallë. Kjo tregohet tek elementi ; kalimi nga jeta
ujore në atë tokësore. Gërzheta në gjol jetonte si krijesë ujore, sirenë, ndërsa kur vinte në tokë jetonte si
njeri i zakonshëm.
Objekti atant. Zhvillimi i ngjarjeve, konkret/ apstrakt, janë përsonazhet, fuqia e tyre trupore, objekti në të
cilat ato veprojnë.
Gërzheta është korbi , është e barabartë me nimfën.

Formulat hyrëse, kanë rolin e sinjaleve të veçanta, që tregojnë se nga rrëfimi i zakonshëm kalohet në një rrëfim të
organizuar artistik. Formulat hyrëse në raste të tilla janë në rolin e kapërcyesve apo bartësve. Ato përmbajnë
elemente të disa segmenteve , siç janë : koha, hapësira, përsonazhet. Përmes formulave hyrëse , sinjalizohet, edhe
ndërtimi i strukturës tekstore , të përrallës. Kështu psh. tek përralla “ E bukura e dheut dhe shtriga “, kemi këtë
situatë formulative iniciale : Kishte pas kene nji plak e nji plakë, e i kishin pas tre djem . Secili djalë kishte një zant.
Ma i madhi , ishte bulk e punonte tokën. I dyti ishte bari e shikojte gjanë , i treti ishte gjuetar. Një ditë prej ditë i
thirri plaku të tre djemt,e u tha: Ju jeni rrit e ba burra, por amanet mbajeni ment ni fjalë që skeni me u pendue.
Gjithsecili njeri e ka orën e vet e zoti ska lan ken pa te. Kur të jeni ngusht e ma ngusht, thirrni Orës , e Ora ka me u
ndihmue. Pas situatës iniciale formulative mund të supozojmë se funksioni i ardhshëm do të jetë mungesa, meqë
vetë situata iniciale kushtëzon funksionet qe do të pasojnë sipas një rënditje të caktuar. Funksioni mungesa është
kushtëzuar nga porosia e babait që ua la tre djemve: “Kur të jenë ngusht e ma, thirrni Orës, e Ora ka me u ndihmue”.
Përveç formulve hyrëse në përrallë funksionon, sistemi i përsëritjeve, i formulave të mesit, formulave përfundimtare
etj.

Formulat e mesit, janë përbërës të rëndësishmë të strukturës, narrative të përrallave të Donat Kurtit. Ato shqiptohen
me rastin e kalimit të pengesave të heroit apo edhe për lidhjen e episodeve. Nëpërmjet tyre here-here behet edhe
lidhja apo krijohet mundësia për kryerjen e detyrave të rënda etj. Formulat e mesit janë në funksion dinamik, një
funksion i tillë i tyre është i pranishëm në përrallën Hyjria e detit. Heroit të përrallës i ushtrohen kërkesa për
kryerjen e detyrave që konsiderohen të pamundura. Kryerja e tyre realizohet me ndihmën e këshillëdhënësit(apo
gruas së heroit të përrallës), dhe me veprimin e ndihmësve. Kërkesa e kryerjes së detyrave të rënda, është e tre
hershme. Detyra e parë është “ Me i gjet tre kutë cohe, qi të më dalin , me vesh ushtrinë e të teprojnë edhe njaq…..”
Kërkesa e dytë është më e rëndë se e para, ndërsa e treta është edhe më e rëndë se sa dy të parat.”.
Kjo strukturë formulative me simbolikë magjike përsëritet tri herë në këtë përrallë gjithnjë në funksion të kryerjes së
detyrave të rënda për arritjen e qëllimit final të heroit të përrallës, kurorëzimin e jetës së lumtur.
Formulat përmbyllëse Në përrallat e D.Kurtit formulat përmbyllëse janë segment i rëndësishëm i sistemit
modelativ, sikurse formulat hyrëse . Ato kanë funksion të bartësve apo kapërcyesve. Ato sinjalizojnë se nga rrëfimi
i organizuar artisktik kalohet në rrëfim të zakonshmë . Ato u nënshtrohen ligjshëmërive të zhanrit dhe i takojnë tipit
të klisheve të kanonizuara që rifunksionalizohen nga teksti në tekst dhe konsiderohen si sinjale të kodit të përrallës.
Megjithatë formulat përmbyllëse janë më të klishetuara se sa formulat hyrëse për arsye se përrallat gjithmonë
përfundojnë me fund të lumtur. Formulat përmbyllëse janë të kushtëzuara edhe nga kronotopia e përrallës , nga
misoni mitik nga natyra dhe karakteri fiksional.
Struktura kompozicionale e përrallave të Donat Kurtit, është modeli, apo mënyra e rënditjes së tematikës,
motiveve e episodeve , shkallëzimit të ngjarjeve që ka një fillim zë e zhvillohet vijimshëm për të arritur, në një pikë
kulminante dhe me pas me një fund të lumtur. Rënditja e veprimeve të përsonazheve, është kurdoherë në pajtim me
paratekstin e përrallës me botën e saj, sa të rëndomtë e fantastike po aq e afërt dhe e përditshme.
Struktura kompozicionale e përrallë mitike zakonisht fillon me pakënaqësinë ndaj gjëndjes së personazhit ose me
dëshirën e tij për të arritur një qëllim. Qëllimi lind vetvetiu, ose të cilin i kushtëzin situate, dëshira për të udhëtuar,
për të shkuar diku sa më larg. Kështu fillojnë shumica e përrallave , apo kështu zë fill elementi i largimit të
përsonazhit, që pastaj duke kaluar herë një pengesë e herë një tjetër , realizon qëllimin e shtruar që më parë.
Prej fillimit e deri në fund, struktura kompozicionale nëpërmjet përsonazhit kryesorë. gërshetohen motive episode,
tabllo të ndryshme në mënyrë vargu e kushtëzuese. Mjetet dhe elementet që përfshihen në pjesën kryesore, të
strukturës kompozicionale të përrallës së Kurtit, janë të shumta dhe të ndryshme. Esencat e tyre largohen në formën
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e modelit që përrallën e cilëson dhe e dallon nga të gjitha krijimet në prozë qoftë nga ato gojore qoftë nga ato të
shkruara. Përrallat e dy blejve , të Donat Kurtit, kanë një strukturë të qëndrueshme, kompozicionale. Në këto
përralla, kemi akretipin shumëvetash. Elementi i përbashkët është numri dy, tre apo katër…Disa përralla e kanë të
theksuar narracionin, disa të tjera gruhen në formën e dialogut. Psh. Përralla “ Mai vogli vlla e send –e –gja”. Kjo
përrallë e ka më të theksuar narracionin .” Ma i vogli , që ishte qelan, oshte djalë fort I kujtueshëm. Muer nji ble e nji
pushkë e shkoi te molla. Cili nji gropë deri në brez e u mshek mbrendë. Kush erdh si send –e- gja e u akp për molle,
ky I ndjeti gati e e gjuejti bam! Edhe e palgosi”.
Brenda përrallave të Kurtit , hasim edhe tekste te thurura poetike, në trajtë të poezisë mjaft të sukseshme. Kjo formë
e rrefimit, përdoret nga narrator, për të shprehur botën emocionale të heroit, ku ai gjendet në situate të vështira
jetësore. Në shumë përralla, kemi nje komunikim të koduar. Duke analizuar përrallat e Kurtit vërejmë se të gjitha
kanë një lloj uniformiteti në rrëfim. Ata nisin nga një situatë e munguar, shpesh e shkaktuar nga thyerja dhe prishja e
situatës së ekuilibrit fillestar. Përmes peripecive të protagonistit sjellin rikompozimin e ekuilibrit të humbur. Ato
zhvillohen përmes lëvizjeve jo gjithmonë lineare, por shumë shpesh të ndërthurura ose të kompleksura. Kjo situatë e
munguar, përbën një karakteristiskë në përrallat e Kurtit dhe konkretisht:
-

-

Tek përralla “E Bukura e Dheut e Shtriga “ BL II fq 89, funksioni mungese është kushtëzuar (shkaktuar)
nga porosia e babait që ia la të tre djemve : kur të jeni ngushtë e ma, thirrni Orës, e Ora ka me u ndimue.
Shkak I fillimit të veprimit pra I prishjes së harmonisë familjare në këtë përrallë është lindja e nevojës për
kërkim-njohje, është I domosdoshëm për përrallën me që në të fillon thurja.
Keto funksione i kemi te paraqitura edhe ne përrallat:
I dekun në dasëm , BL1, f.58,
Besa e Kunorës, BL.2.fq.58.
GërzhetaBL.2.fq.
Kap e the, mat e pre, BL,2.fq.56 ….etj

Gjuha që ai ka përdorur në këto përralla ka natyrën e saj karakteristike. Përdoren shumë frazeologjizma , fjalë të
urta, proverb, urime, mallkime. Gjejmë në mënyrë të dendur të mënyrës lidhore, ndërtimet me nënrenditje.
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NJË STUDIM MBI VLERAT ARTISTIKE DHE KULTURORE TË VESHJES TRADICIONALE TË
GRUAS NË QYTETIN E SHKODRËS
A STUDY ON ARTISTIC AND CULTURAL VALUES OF TRADITIONAL CLOTHING OF WOMAN IN
SHKODRA CITY

ABSTRAKT
Veshja tradicionale është një pjesë shumë e rëndësishme e identitetit që nuk del kurrrë nga moda. Ky punim paraqet
një studim mbi vlerat artistike dhe kulturore të veshjes tradicionale të gruas në qytetin e Shkodrës. Për të realizuar
studimin, u mblodhën të dhëna primare nga intervista dhe bashkëbisedime me ekspertë të Fototekës “Marubi”,
“Muzeut Historik” si dhe familje të vjetra në qytetin e Shkodrës të cilët kanë ruajtur veshjen tradicionale, ndërsa të
dhëna sekondare u mblodhën nga libra, artikuj dhe website në internet. Sipas rezultateve të studimit, një veshje e
tillë është veshur që në kohët e hershme dhe është përdorur deri në fund të shekullit 19. Ishte unike për bukurinë dhe
elegancën si për gruan muslimane dhe atë katolike. Kjo veshje reflekton identitetin dhe dokumenton vlerat historike,
artistike dhe kulturore të qytetit por të paktë janë poseduesit e saj. Duke marrë në konsideratë rezultatet, janë dhënë
dhe disa rekomandime.
FJALË KYÇE – ruajtur, artistike, veshje tradicionale.

ABSTRACT
Traditional clothing is a very important part of identity that never comes out of fashion. This paper presents a study
on artistic and cultural values of traditional clothing of woman in Shkodra city. To accomplish the study, primary
data was collected through interviews and conversations with experts of "Marubi" National Museum of
Photography, Historical Museum and old families in Shkodra city who have preserved traditional clothing; while
secondary data was collected from books, articles and websites in internet. According to results of the study, such
clothing was worn since the earliest times and was used until 19th century. It was unique in terms of beauty and
elegance for Muslim and Catholic woman. This clothing reflects the identity and documents the historical, artistic
and cultural values but only a few people own it. Taking into consideration results, some recommendations were
given.
KEYWORDS - preserved, artistic, traditional clothing.
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Veshjet tradicionale lidhen ngushtë me ekzistencën njerëzore. Ata shërbejnë jo vetëm si dokumentim historik por
edhe si një element i rëndësishëm kulturor. Veshjet tradicionale me stilin e tyre kanë lindur dhe mbizotëruar në
vendin tonë që nga kohërat e hershme. Mirëpo që nga shekulli XIX, XX nisën të dalin jashtë përdorimit.
Veshjet tradicionale u lanë pas dhe u zëvendësuan me veshjet moderne, si një qasje e re e cila tërhoqi vëmendjen e
shqiptarëve, fillimisht shtresave të pasura dhe më pas edhe shtresave më të gjëra të shoqërisë. Shqiptarët nisën të
preferonin veshjet e gatshme të prodhuara fabrikisht që vinin nga shtetet e huaja apo veshjet e qepura sipas stileve të
reja të ideuara në vend por edhe stileve të huazuara nga jashtë duke përdorur edhe materiale dhe copa të importuara.
Veshjet tradicionale u lënë pothuajse në harresë me përjashtim të përdorimit të tyre në raste të veçanta si dasma apo
festa.
Për larminë dhe vlerën që kanë në fakt veshjet tradicionale ia vlen të ruhen pasi pasqyrojnë identitetin etnik dhe
dokumentojnë vlerat historike dhe artistike të popullit tonë por në kohët e sotme në vend janë shumë të paktë
prodhuesit që realizojnë veshje të tilla apo familje që i kanë ruajtur ato.
Ato që i kanë ruajtur këto veshje zotërojnë një trashëgimi të vyer. Veshjet tradicionale janë veshje unike përsa i
përket stilit, shijes dhe mjeshtërisë së lartë të prerjes, qepjes dhe kompozimit. E tillë është dhe veshja e tradicionale e
gruas qytetare shkodrane.

METODOLOGJIA
Për t’u njohur nga afër me veshjet tradicionale të gruas qytetare shkodrane kam zhvilluar një kërkim duke u
fokusuar në evidentimin e karakteristikave etnografike. Në fokus të këtij kërkimi ishin Muzeumi Kombëtar
“Marubi”, Muzeu Historik në Shkodër dhe familjet e vjetra të qytetit të Shkodrës të cilët kanë trashëguar brez pas
brezi dhe ruajtur me fanatizëm veshjet tradicionale.
Kërkimin e bazova në dy aspekte: njërin primar dhe tjetrin sekondar. Kërkimi primar kishte të bënte me kërkimin
direkt, për të gjetur të dhëna primare përmes vizitave në terren, zhvillimit të intervistave me studiues, punonjës
institucionesh, familje shkodrane etj. ndërsa kërkimi sekondar kishte të bënte kryesisht me kërkimet në literaturë,
botime të ndryshme të gatshme të realizuara nga studiues, kërkues etj.
REZULTATET NGA KËRKIMI
Pikënisja e parë e kërkimit primar ishte kërkimi në Arkivën online të Muzeumit Kombëtar të Fotografisë “Marubi”,
e cila njihet për fondin e pasur dhe me vlerë fotografik. Në të gjenden shumë foto individësh, grupe individësh,
familjesh shkodrane, të cilët janë fiksuar me veshjet e tyre qytetare gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX dhe
gjysmës së parë të shekullit XX.
Së pari e drejtova kërkimin tek emrat më në zë të familjeve shkodrane dhe gjeta foto shumë të bukura dhe
interesante. Në shumë foto kishin pozuar krenare dhe plot fisnikëri gratë e familjeve të njohura me veshjet e tyre
plot vlerë dhe bukuri artistike.
Këto foto të mrekullueshme të realizuara nga mjeshtrit e mëdhenj të fotografisë si Pjetër Marubi, Kel Marubi, Gegë
Marubi i përkisnin familjeve të vjetra shkodrane: Kastrati, Hoti, Boriçi, Halili, Mjeda, Osmani, Dervishi, Ademi,
Sokoli, Mema, Quku, Tahiri, Juka, Alia, Meta, Dizdari, etj. Gjithë këto foto ishin një burim i mirë informimi dhe
njohjeje me kulturën e veshjeve të të parëve tanë si dhe burim drejtimi për të trokitur në shtëpitë e këtyre familjeve
për t’i pyetur nëse i kishin ruajtur këto veshje.
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Më pas u drejtova në Muzeun Historik të Shkodrës. Aty bëra një vizitë në odën ku mbaheshin të ekspozuara veshjet
tradicionale të qytetit të Shkodrës, mes të cilave edhe veshjet e gruas muslimane dhe katolike. Ato ruheshin në kuti
të xhamta. U surprizova nga mjeshtëria e lartë me të cilën ishin realizuar. Të bënin për vehte. Pjesa e sipërme e
veshjes përbërë nga jeleku, xhybja dhe anterina e veshjes muslimane si dhe japanxha e jeleku i veshjes katolike ishin
të mrekullueshme me gjithë ato motive. Kërkimi bëhej gjithnjë e më interesant dhe përfshirës.
Kërkimi dhe studimi i veshjeve nuk u ndal këtu. Vijova kërkimin në terren, u drejtova tek familjet shkodrane, gratë e
të cilave kishin pozuar me veshjet e tyre tradicionale për mjeshtrit e mëdhenj fotografë Marubi si dhe në familje të
tjera të cilat mendoja se mund të kishin ato veshje.
Pas shumë kontaktesh, rezultoi se të pakta ishin familjet që zotëronin akoma veshjet tradicionale. Shumica i kishin
hedhur për shkak se ishin dëmtuar me njolla apo grisur si rezultat i vulës së kohës.
Por gjithsesi vlen të theksohet se ato që i kishin ruajtur, ishin treguar të kujdesshëm ndaj kësaj trashëgimie të vyer.
Këto familje flisnin me shumë pasion për veshjet mbi 100 vjeçare, të cilat i kishin trashëguar nga nëna, gjyshet apo
stërgjyshet e tyre dhe shpreheshin se dëshironin që edhe fëmijët e tyre të vazhdonin ta ruanin këtë trashëgimi. Për
mua ishte rast unik dhe fat të njihja nga afër historinë, të shihja “duart e arta” të profesionisteve rrobaqepëse dhe
qëndistare të asaj kohe.
PAK HISTORI
Veshjet tradicionale kanë lindur dhe mbizotëruar në vendin tonë kohë më parë, që në shekujt XVII dhe XVIII. Stili i
të veshurit gjatë kësaj periudhe ka pasur ndikim turko-oriental të cilat u ndjenë edhe gjatë shekullit XIX. Megjithatë
në shekullin XIX shumë elemente të veshjeve nisën të lehtësohen, ndikuar nga qasja e modës së re.
Veshja qytetare tradicionale e gruas shkodrane realizohej me cohë kadifeje dhe pëlhurë mëndafshi e cila qepej dhe
qëndisej me një mjeshtëri të lartë. Një pjesë e mjeshtërve të qytetit tonë përgatiteshin jashtë vendit në Stamboll.
Kur ktheheshin ushtronin zanatin e tyre duke punuar veshjet e familjeve shkodrane të cilat i kushtonin një vëmendje
të madhe kësaj pjese, sidomos për veshjet e vajzave pasi ishte dhe pjesë e pajës së tyre. Vlen të theksohet se cilësia
e veshjeve dallohej nga pëlhurat dhe materialet e përdorura, mënyra dhe volumi i qëndisjeve si dhe stolitë. Familjet
e pasura të quajtura “të kamura” paguanin rrobaqepëse e qëndistare për veshjet e tyre. Veshja tradicionale e gruas
muslimane përbëhej nga pantallona të gjëra “branavekë” prej pëlhure të fabrikuar mëndafshi me lule, një këmishë e
shkurtër prej mëndafshi me mëngë të gjata dhe e qëndisur, ose fustan i gjatë prej mëndafshi pa mëngë, jeleku dhe
xhybja pa mëngë, anterina me mëngë të gjata që vishej sipër këmishës, një shall prej mëndafshi që lidhej në brez
përmbi barnavekë, hilalleku i cili ishte një lloj fesi i zbukuruar me inxhi dhe 50 napolona, çorapet e bardhë prej
leshi të hollë si dhe papuçet e qëndisura që quheshin “pashmanga”. Kur dilte gruaja vishte një lloj xhakete të quajtur
“binish” si dhe meste prej saftiani me lëkurë keci.
Ndërsa përsa i përket veshjes tradicionale të gruas katolike, edhe kjo përbëhej nga pantallona të gjëra “branavekët”
prej pëlhure ngjyrë të zezë të quajtur “prekalinë”, një lloj këmishe e shkurtër prej mëndafshi me mëngë shumë të
gjëra me jakë të zbukuruar me dantellë të realizuar me gjilpërë, jelekun me sumbulla dhe xhyben e gjatë deri në bel
me ngjyrë vishnje të errët ose blu të qëndisur me gajtanë prej mëndafshi ,një shall prej mëndafshi me katrorë disa
ngjyrësh që lidhej në brez përmbi branavekë, një shami e bardhë transparente për kokë të qëndisur që quhej
“sallman”, çorapet e bardhë prej pambuku si dhe papuçet e quajtura “pashmanga” por të zbukuruara ndryshe nga
ato muslimane. Kur dilnin vishnin një lloj pelerine të quajtur “japanxhë”.
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Duke filluar nga fundi i shekullit XX e më pas, veshja qytetare u bë më e lehtë. P.sh veshja muslimane përbëhej nga
“branavekët”, këmisha e shkurtër prej mëndafshi, jeleku i zbukuruar me tertil dhe fije ari, një lloj bohçeje të
qëndisur të quajtur “çevre” dhe hilallekun të zbukuruar me inxhi dhe napolona.

Gjithashtu në këtë periudhë filloi të hyjë edhe moda e kohës, sidomos në borgjezinë e re tregtare e cila ndikoi në
nxjerrjen gradualisht nga përdorimi të veshjeve tradicionale. Dalëngadalë pra, këto lloj veshjesh më së shumti nisën
të përcilleshin nga nëna tek vajzat sesa të prodhoheshin.

ANALIZË E VESHJEVE
Përsa i përket kompozimit, veshjet tradicionale të gruas shkodrane karakterizoheshin për unikalitetin e tyre. Gjatësia
e veshjes arrinte deri në pulpë të këmbë duke mbuluar pothuajse ¾ e trupit.
Sikurse është përmendur më sipër, pjesa e sipërme e veshjes muslimane përbëhej nga jeleku, xhybja dhe anterina
ndërsa e veshjes katolike përbëhej nga jeleku, xhybja dhe japanxha. Këto veshje përmbanin vlera të larta estetike
dhe artistike.
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Përsa i përket veshjes së gruas qytetare muslimane, jeleku, xhybja dhe anterina janë punuar me cohë cilësore, të
kushtueshme prej kadifeje të butë, e cila është qëndisur me motive lulesh si zambakë, tërfili 4 petalesh dhe motive
gjethesh. Teknika e përdorur ishte ajo e mbushjes dhe gërshetit. Janë punuar me aq shumë kujdes saqë nuk të lë
përshtypjen se janë punuar me dorë. Për qëndisje është përdorur fije ari. Gjithashtu janë përdorur gajtanë e shirita
metalikë prej ari për të zbukuruar qoshet dhe pjesët fundore të veshjeve, si dhe tehrie po në ngjyrë të artë për
krijimin e motiveve. Gajtanët në disa pjesë anësore konturuese të veshjes vijnë të ndërthurur bukur në formën e
gërshetëve të trashë. Për këtë arsye, populli thoshte se veshjet ishin “t’ngrime n’ar”.

Përsa i përket veshjes së gruas qytetare katolike, jeleku ishte gjithashtu i qëndisur me fije prej ari. Në dy anët e
kapakëve kishte të qepur sumbulla të punuara me fije mëndafshi ngjyrë uthull. Anterina ishte punuar në cohë të kuqe
me vija të bardha dhe qëndisur me gajtana mëndafshi të zi. Përmbi anterinë vishej xhybja e gjatë deri në bel.
Japanxh e cila hidhej sipër anterinës dallohej për motivet e tërfilit katërpetalësh si dhe gjethet e llojeve të ndryshme.
Bien në sy edhe figura e gjarprit, dragoit, dy pëllumbave të vendosur përballë njëri-tjetrit të cilët janë stilizuar me
gajtanë ku ndërthuren bukur linjat diagonale dhe të harkuara.
Motivet në veshjet tradicionale janë qëndisur pa u shkëputur nga njëri tjetri. Edhe këtu motivet mbushin pothuajse
tërë sipërfaqen saqë sfondi dallohet me vështirësi. Për të nxjerrë sa më në pah punimin, për t’i dhënë volum dhe
reliev motiveve janë përdorur kartoni dhe pambuku.
Përsa i përket ngjyrave të përdorura në veshje, veshja e gruas qytetare muslimane ka qënë e kufizuar në dy ngjyra të
përmbajtura, në përgjithësi të përafërta me ngjyrën e cohës ose me nuanca të lehta. Ngjyra e cohës zgjidhej e zezë,
kafe e errët në të zezë ose vishnje në të kuqe të errët.
Ndërsa veshja e gruas qytetare katolike spikat për larminë e ngjyrave si kuq, portokalli, blu, gjelbërt, lejla, vishnje,
të zezë dhe të bardhë. Zakonisht dominon e kuqja e theksuar ose vishnja si dhe e zeza në motive. Ngjyra e cohës
zgjidhej e kuqe.
Karakteristikë e pëbashkët për të dyja veshjet është ritmi i cili krijohet nga qarkullimi i linjave dhe formave. Ritmi
tërheq shikimin nga një pjesë e veshjes tek një pjesë tjetër. Sikurse vihet re dhe nga përshkrimi, veshjet mbartin
vlera të mëdha artistike dhe kulturore.
Veshje të tilla ishin tipike për gruan qytetare shkodrane deri në fillim të shekullit XX. Më pas veshja nisi të
lehtësohej. Ndryshonte në stil përsa i përket prerjes, kompozimit dhe qepjes. P.sh tek ajo muslimane, jelekët e
shkurtër ishin realizuar në pëlhurë kadifeje apo atlas dhe vinin me 8 harqe të qëndisur në formë jake që mbulonin
pjesën e sipërme të trupit të gruas. Ata ishin qëndisur me tertil prej ari, argjendi si dhe janë zbukuruar me shirita
konturues prej fije argjendi si dhe laxhyhera (temina).
Ndërsa gruaja katolike qasi veshjen europiane.
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KONKLUZIONE
Tradicionalja është e rrënjosur thellë tek njeriu, dhe se është pjesë e identitetit që nuk del kurrë nga moda. Po kështu
edhe veshja e gruas shkodrane si muslimane dhe katolike. Ato kanë ekzistuar që nga kohërat e hershme.
Mbizotëruan në qytetin e Shkodrës ndër vite deri në fillim të shekullit XX. Më pas u zëvendësuan nga moda
perëndimore.
Sot janë të pakta familjet të cilat i kanë ruajtur veshjet tradicionale të të parëve. Megjithatë vlen të theksohet se
familjet që i kanë ruajtur, kanë treguar kujdes të madh në ruajtjen e tyre.
Eksperienca e të parit nga afër të këtyre veshje ishte një shans unik për vlerat e veçanta që ata mbartin. Dalloheshin
për hijeshinë, madhështinë dhe elegancën në stilizim. Janë realizuar shkëlqyeshëm përsa i përket prerjes, qepjes
dhe kompozimit.

REKOMANDIME






Ruajtja dhe vlerësimi i veshjeve tradicionale nga poseduesit.
Zhvillimi i aktiviteteve të cilat promovojnë traditën dhe kulturën e veshjes tradicionale (si
festivale, folklore, shfaqje, ekspozita, evente familjare si dasma, fejesa, ditëlindje etj).
Ideimi dhe zhvillimi i aktiviteteve dhe projekteve të tjera të reja për promovimin e veshjeve
tradicionale.
Nxitja dhe mbështetja e bizneseve aktuale që prodhojnë veshje të traditës, në realizimin e
veshjeve sa më origjinale.
Nxitja dhe mbështetja e investimeve në fushën e modës shqiptare me qëllim integrimin e
elementëve tradicional në veshjet bashkëkohore si elementë të çmuar që nuk dalin kurrë nga
moda. Nxitja e bashkëpunimit të stilistëve me artizanët.
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PARALELE MIDIS HIDRONIMEVE TË RAJONIT TË PELAGONISË ME ATO TË
PODGURIT118

Përmbledhje:
Në këtë punim kemi paraqitur disa paralele hidrononomike midis rajonit të Pelagonisë së Maqedonisë dhe
Podgurit të Kosovës.
Jemi përcaktuar për këtë tematikë bazuar nga fakti se këto treva shqiptare në aspektin onomastik përgjithësisht, e në
atë hidronimik janë shumë të pasura, sepse duke u gjendur në një hapësirë të izoluar nga folësit e tjerë shqiptarë të
shqipes, kanë ruajtur shumë fjalë dialektore dhe mikrotoponime, të cilat shumë rrallë ose aspak nuk hasen në të
folmet tjera shqipe.
Mikrotoponimet, përkatësisht hidronimet e këtyre anëve janë analizuar edhe nga aspekti dialektologjik,
duke treguar tiparet kryesore të këtyre të folmeve me shembuj konkret,prandaj, hidronimia e këtyre anaviseve është
me peshë dhe interes të shumanshëm përgjithësisht për gjuhësinë shqiptare, e në veçanti për dialektologjinë, sepse
ky rrip tokash, kundruar gjeografikisht, etnikisht, historikisht dhe në aspektin dialektor përbën një pjesë të
konsiderueshme të truallit etnik shqiptar.

Fjalët çelës: onomastika, hidronimet, Pelagonia, Podguri (Istogu), gjuha, motivim gjuhësor.
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Këtu nënkuptohet vetëm komuna e Istogut me fshatrat e veta.
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Hyrje

Mikrotoponimet, si përmendore të kujtesës njerëzore kanë një rëndësi të veçantë për autoktoninë e një
populli dhe mënyrën e të jetuarit të tij. Rëndësi të veçantë kanë edhe për disiplinat tjera gjuhësore dhe
jashtëgjuhësore si dialektologjinë, gjuhësinë, historinë etj.
Vendbanimet shqiptare të rajonit të Pelagonisë dhe atij të Podgurit janë shumë të pasura me mikrotoponime, sepse duke u gjendur në një hapësirë të izoluar nga folësit e tjerë shqiptarë të shqipes, kanë ruajtur shumë
fjalë të rralla dhe mikrotoponime, të cilat shumë rrallë ose aspak nuk hasen në të folmet tjera shqipe.
Mikrotoponimet, përkatësisht hidronimet e këtyre anëve janë analizuar edhe nga aspekti dialektologjik, duke treguar
tiparet kryesore të këtyre të folmeve me shembuj konkret. Në këtë fushë të të folmeve janë paraqitur edhe ndikimet e
gjuhëve tjera (të gjuhës maqedonase, serbe, turke dhe gjuhëve të tjera) me të cilat këto të folme janë në kontakt dhe,
lidhur me këtë është bërë një qasje e veçantë e interferencës dhe bilingualizmit si dhe implicitetit të tyre. Pra,
hidronimia e këtyre anaviseve shqiptare na del me peshë dhe interes të shumëanshëm përgjithësisht për gjuhësinë
shqiptare, e në veçanti për dialektologjinë, sepse ky rrip tokash, kundruar gjeografikisht, etnikisht, historikisht dhe
në aspektin dialektor, përbën një vazhdimësi të natyrshme të truallit etnik shqiptar.
Filluar nga kjo vijë gjurmimesh, të truallit të lëndës leksikore të këtyre anëve, do theksuar se trevat e
sipërpërmendura paraqesin një sistem zonash margjinale konservacioni, që dallohen për visarin e pasur popullor, të
larmishëm dhe arkaik 119që, përmbajnë një mal të tërë leksemash për shënjimin e ujërave dhe rrjedhave ujore,
përkatësisht të hidronimeve. Nga ana tjetër , të bien në sy edhe një mal i tërë materialesh të tjera lëndore e
shpirtërore, me vlerë të shumënashme.Veç tjerash, kjo lëndë leksikore e këtyre skajeve, pothuajse në mënyrë
tërësore, përveçohet për origjinalitetin, ngjyresën e ligjërimit popullor, figuracionin stilistiko-gjuhësor, lashtësinë
dhe autoktoninë shqiptare
Vështruar historikisht, pra në rrafshin e toponomastikës historike të Pelagonisë, por edhe të Podgurit 120, elementi
shqiptar dikur shtrihej edhe në shumë fshatra tjera, sot të banuara me popullsi sllave, përkatësisht në to aty –këtu sot
kanë mbetur vetëm gjurmë historike toponomastike dhe patronimike si fosile të procesit të asimilimit të këtij
etnikumi në elementin maqedonas dhe atë serb 121.
Megjithëkëtë autoktonia shqiptare në Pelagoni dëshmohet qysh herët, në dokumentet s hkruara së paku nga
viti 1336, pas fitores së serbëve ndaj grekëve, ku po në këtë vit, në rrethin e Prilepit përmendet termi Arbanas. Aso
kohe Stefan Dushani e kishte pushtuar Prilepin dhe si qendër të zhupanisë së tij e zgjedh manastirin Treskavec dhe
më pas lëshon tri dekrete nga të cilët është ruajtur ai i vitit 1336 122. Këto shkresa më 1865 i zbuloi dhe i përktheu
nga sllavishtja e vjetër St.Novakoviq.123 Këtë dekret në mënyrë origjinale në veprën e tij e boton edhe Eniçerev 124.
Në këtë dekret thuhet: “Sheshi i shkretë i Drenovcit, nga ai gjysma dhe gjysma nga fushat dhe malet edhe nga
Arbanasi”, d.m.th. manastirit të Treskavecit i dhurohet pasuri të patundshme edhe nga fushat dhe malet e fshatit
Arbanas”, fshat që sot nuk ekziston në topografinë e shtetit.
Shumë dokumente turke, sllave e tjerë dëshmojnë për prezencën e elementit shqiptar, i cili në vazhdimësi jeton që
nga mesjeta e deri sot në trevat e tyre autoktone. Kjo mund të dëshmohet edhe me termat tjerë onomastikë, siç janë
topikët: Arbanas, Arbanash dhe Arnaut të cilët i ndeshim në disa lokalitete dhe vendbanime të trevës së Prilepit, si:
119

Mehmet Ahmetaj, Fjalor i të folmeve shqiptare në Mal të Zi, Instituti Albanologjik-Prishtinë, 1996, fq.9.
Nga rajoni i Podgurit në këtë punim kemi përfshirë vetëm komunën Istogut me fshtrat e vet.
121
Fjalën e kemi për fshtrat e Podgurit ( Istogut) si : Belicë, Cërkolez,Dobrushë, Kosh, Llukavc i Thatë, Osojan, Serbobran, Tuqep, Veriq, Veriq i
Ri.
122
Jovan Haxhi-Vasiljeviç, Prilep i njegova okolina. Beograd 1902, f.97
123
St.Novakoviќ, Srpske starine u Makedoniji - Bele`ke s putovama Arhimandrita Antonina iz 1865 ne spomenik Srpske Kraqevine Akademije.
IX; në GSND XLI (f.258-361)
124
Nikola Gançev Eniçerev, Vizpominani i bele`ki. Sofia 1906, f.333
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Arbanasi - kullosë kodrinore në Prilep,125 Arbanasi - kullosë në vend kodrinor në fshatin Dupjaçan,126 Arbanasi lokalitet afër fshatit Nebregovë të Prilepit, këtu gjendet "Latinska Crkva" të cilën Blazhe Koneski e lidh me
elementin etnik shqiptar, ndërsa "latin" i quan shqiptarët katolik 127, Arnaut Xhamia - xhami në Prilep128, sot nuk
ekziston, Arnautska Maalla - f.Golemi Konjari, Arnaut Mahalla - mëhallë në Prilep129, Arnaudska Zemja në anë të
Prilepit 130 etj.

Detyrat e leksikografisë shqiptare

Sot, leksikografia, përkatësisht leksikologjia shqiptare, shtron para nesh, një varg çështjesh të ngutshme
gjuhësore, që nuk presin, ndaj sa më parë duhet hyrë, jo vetëm gjurmimit e pasqyrimit të leksikut të këtyre anaviseve
shqiptare, me hope gjithnjë e më përshpejtuese.
Parë nga aspekti krahasues, Pelagonia e Maqedonisë dhe Podguri i Kosovës, përbëjnë një situatë mjaft
komplekse,me shumë të përbashkëta, por njëkohësisht edhe më shumë dallime.E përbashkëta është se këto dy këto
treva shqiptare kanë një rrugëtim historik të ngjashëm, me shumë zhvillime e tendenca prapavajtëse. Nga ana tjetër,
dallimi qendron në faktin se Pelagonia gjendet në një shtet ku popullsia shqiptare nuk është shumicë, kundruall
Podgurit të Kosovës, ku shqiptarët përbëjnë më shumë se 95% të numrit të përgjithshëm të popullsisë, por që deri
para pak vitesh gjendeshin të shtypur e të robëruar nga aparati shtetëror serb.
Kur kemi të bëjmë me politikat gjuhësore që ka ndjekur Maqedonia në rrymë të kohëve, duhet përmendur
faktin se është pikërisht ku shtet që bëri përpjektet e para për formimin e të ashtuquajturve komisione republikane
për standartizimin e emërvendeve e ne do të thoshim “ komision republikan për sllavizimin e
emërvendeve.Përkundër këtij fakti, “filologjia shqiptare, ndryshe nga filologjia sllavo-maqedone, ende nuk u ka
kushtuar vëmendjen e duhur fqinjëve të vetë ( në të gjitha përmasat e duhura: historike, kulturore, etno-psikologjike,
gjuhësore etj.) dhe për më tej as në periudhën e parë ( kur mundësitë e saj ishin të kufizuara) as në periudhën e dytë (
kur i ka pothuajse të gjitha instrumentet bashkëkohore), nuk u ka dhënë përgjigjen e duhur rezultateve të dijes
maqedone, për përmasen e kulturës materiale e shpirtërore të shqiptarëve. Pra, fqinjët tanë maqedonë për shqiptarët,
kanë gjurmuar, mbledhur, sistemuar, studiuar e sintetizuar në dosje, në arkiva, në tryeza të fshehta e të hapura, në
konferenca kombëtare e ndërkombëtare, në vëllime popullarizuese,shkencore e ekstrashkencore, në vepra politike e
diplomatike, në vepra sintetike e enciklopedike, një lëndë të pasur materiale e studimore, siç na thotë edhe Jokli, për
më se dy shekuj, ndërsa në shekullin e fundit dhe në një përmasë më aktive, vetëm në gjysmëshekullin e fundit,
gjejmë reagime kryesisht individuale dhe madje individualiste për autorë a vepra të studiuesve maqedonë 131.
Gjendja ekzituese gjithandej trevave shqiptare në Maqedoni, dëshmon se organet politike dhe shtetërore të
atjeshme, ende po ndërmarrin veprime aspak demokratike në lidhje me shkrimin dhe shqiptimin e emrave të
vendeve ( të qyteteve, të fshatrave, të maleve, të fushave dhe të lumenjve) në gjuhën shqipe në këtë shtet, sepse sipas
tyre, kurdo e kudo, toponimia dhe mikrotoponimia e kësaj republike edhe në gjuhën shqipe duhet të shkruhet, të
shqiptohet sikundër shkruhet dhe shqiptohet në maqedonishte. Kështu, për shembull, Shkupi edhe në shqipen duhet
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TD- Turski dokumenti br..4 (1467-1468), Skopje, 1971.
O.Ivanova, vep. e cit. f.25.
127
Blazhe Koneski, Makedonski mesta i imina, Skopje 1991, f.30.
128
Georgi Traiçev, Grad Prilep. Sofia 1925, f.8-11.
129
Po aty.
130
Milladinovci, Zbornik 242,373,445, (1881-1961), Skopje 1962.
131
Begzad Baliu, Hulumtime albanologjike, ”Era”, Prishtinë, fq.269-270.
126
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të shkruhet dhe të shqiptohet Skopje, Tetova- Tetovo, Ohri-Ohrid, Kërçova-Kiçevo..132. e të tjera të ngjashme. Pra,
dallimet e natyrshme gjuhësore shqip-maqedonishte në shkrimin dhe në shqiptimin e toponimeve dhe
mikrotoponimeve të Maqedonisë nëpërmjet shqipes dhe maqedonishtes i janë nështruar plotësisht shikimit politik, të
frymëzuar prej disponimit aktual ndaj kulturës shqiptare.
Pra, siç mund të vihet re, përdorimi i disa toponimeve dhe mikrotoponimeve shumëgjuhëshe në Maqedoni,
ka filluar të bëhet problem me karakter administrativ e politik, në të vërtetë, po shfaqen tendenca dhe përpjekje të
individëve e të grupeve të individëve, për t’u inifikuar toponimet e mikrotoponimet shumëgjuhëshe, në toponime e
mikrotoponime njëgjuhëshe e “nga kjo kuptohet kryesisht heqja me dhunë e me masa administrative e njërit
emërtim eskzistues apo toponimit në dobi të emërtimit apo toponimit të gjuhës tjetër të favorizuar.” 133
Nga ana tjetër, për sa i përket Podgurit si trevë e veçantë etnogjeografike e Kosovës, e, saktësisht idiomës
gjuhësore të Istogut si pjesë përbërese e kësaj treve, mund të thuhet se për shkak të shtrirjes gjeografike, është e
folme relativisht e izoluar, prandaj nuk është prekur aq shumë nga gjuha letrare kombëtare, por as nga faktorë
jashtë shqipes dhe kështu, prandaj janë ruajtuar thesare të pa çmuara gjuhësore, përfshirë këtu edhe pjesë të
konsiderueshme e onomastikës, përkatësisht të hidronimisë së këtyre anaviseve shqiptare.
E vlerësojmë si shumë shumë të rëndësishtme ta regjistrojmë fjalësin hidronimik të këtyre anëve, sepse po
që se humbet apo transformohet ai, do të bëjë, që edhe brezat e ardhshëm ta kenë të vështirë apo të pamunduar të
depërtojnë në thellësitë e mijëvjeçarëve, për faktin se transformimet gjuhësore po ndodhin me shpejtësi të madhe.
Në pjesën e më poshtme të këtij punimi do të vëmë në pah disa paralele hidronimike midis rajonit të Pelagonisë dhe
Podgurit, përkatësisht Istogut me rrethinë. Hidronimet e poshtëshënuara i kemi sistemuar sipas prejardhjes (
origjinës) gjuhësore të tyre.

a) Hidronime me gurrë autoktone shqipe

PELAGONIA

PODGURI (ISTOGU)

BRRAKË: ‘vorbull uji’.134

BRRAKË: ‘vorbull uji’.
Brrakãt
ve

Brraka
Çeshmja e Brrakës

a
kr

BUÇALLË ‘ujëvarë, vend ku buqet uji’:
Buçalla

li

Kal.

Cër, Bor
Bor

Cër

BUÇALLË ‘vend ku buqet uji’:
Buçalla
ve
Burimi i Radavcit
lu

Bel.
Rad

132

Rexhep Qosja, Atentate mbi kulturën, Gjuha shqipe,1/1987, Instituti Albanologjik-Prishtinë, fq.9-12.
Latif Mulaku,Toponimet shumëgjuhëshe në Kosovë, në: Gjuha shqipe,1/1987, Instituti Albanologjik-Prishtinë,
fq.34-35.
134
Emri i këtij toponimi është dëshmuar që nga 1272 te Sebastus Paulus Bracca, (Acta et diplomata res Albaniae
Mediae Aetatis ilustrantia, bot.L.de Thlloczy, e Jirecek E. de Sufflay, Vindobonae 1913 (T.I), f.265), haset edhe më
vitin 1485 në fshatin Shestan/Gjon Brraka, Petri b.Brrakut, Grava/Podgoricë (defteri i regjistrimit të Sanxhakut të
Shkodrës i vitit 1485, bot.S.Pulaha, T.1974, f.321,334.
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GURRA:
Ka Gaurra
Ke Gura Vogël

a
a

GURRA:
Te Gurrat e Bardha
Gurra e Kocit
Gurra e Sefi:s
Gurra e Zek’s
Gurrat e Bukovcit

Des
Des

GEREN ‘ara që mbajnë lagështi’
Gernik

ve

KORITË:
Koraita
KROJ:
Kroj i Elezit
Kroj i Ftohet
Kroj i Halilicës
Kroj i Hoxhës
Kroj i Izmekut
Kroj i Kalas
Kroj i Monqit
Kroj i Sinanit
Kroj i Sules
Kroj i Vehbis
Kroj i Xhepes
Kroj i Zerkes
Kroj ke Rrasat
Kruoj i Ljut

lu

Cërr, Sush
Gurr
Vre
Stud
Vre

UJTINA’ toka që mbajnë lagështi’
Deb

HURDHË-A: ‘Vend me lloq, me batak’ :
Aurdha e Bogdanit
Aurdha e Meros
Aurdhët e Livadheve
Ke aurdha
Ke aurdha e Spirkut

ve
kr
kr
kr
kr

a
Bell
a
ve
ve

Ujtinat
Baltaku

a
a

Llug, Pa
Car., Ist.P., Lluk. B

BALTAKU’ Vend me lloq, me baltë”
Llazh

Baltaku

ve

Star, Llug.

Llazh
Cër
Cër
------------------------------

ve

Gos

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
m

Jab
Jab
Jab
Jab
Jab
Sazh
Jab
Jab
Jab
Jab
Jab
Jab
Sazh
Bor

KRU,KROJE
Krojet
Krojet e Kçija
Krojet e Kishës
Krojet e Vrell’s
Krojzit
Kroni i Aliskut
Kroni i Az’s
Kroni i Ba:rdh
Kroni i Bek’s
Kroni i Corrolluk’s
Kroni i Corrovod’s
Kroni i Çarrit
Kroni i Dardhi:s
Kroni i Dydeshit
Kroni i Etheve
Kroni i Ftoft
Kroni i Hajdutit
Kroni i Hasahoxh’s
Kroni i Hoxh’s
Kroni i Imerit
Kroni i Javorit
Kroni i Kabashve
Kroni i Kadi:s
Kroni i Kalluxherit

ckr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Vre
Uç
Suho
Vre
Vre
Shush
Kal
Uç
Lub
Car
Tom
Stud
Mojst
Orrob
Tom
Uç
Dob
Stud
Uç
Sin
Shush
Prig
Suho
Stu
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Kroni i Kamerit
Kroni i Kodrës
Kroni i Lipes
Kroni i Logut
Kroni i Llugës
Kroni i Maxhupit
Kroni i Mehmet Demës
Kroni i Met’s
Kroni i Mi:r
Kroni i Mihanës
Kroni i Morrave
Kroni i Mullinit t’ Isniçit
Kroni i Polan’s
Kroni i Popit
Kroni i Rexhës
Kroni i Rupës
Kroni i Sahitit
Kroni i Sasit
Kroni i Sekullës
Kroni i Sinës
Kroni i Smajlit
Kroni i Smedelanit
Kroni i Smetit
Kroni i Shëjt
Kroni i Shëjtit
Kroni i Shelnjes
Kroni i Than’s
Kroni i Ukbajram’ve
Kroni i Vas’s
Kroni i Verbicës
Kroni i Vojdullit
Kroni i Zabelit
Kroni i Zanave
Kroni i Zhugave
Kroni n’Uli:c
Ku Hu:p Uji
LERA ‘Vend me lloq’ :

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
ve

Lub
Lubozh
Uç
Pad, Suho.
Suho
Kal
Uç
Vre
Lub
Sin
Cërr
Prek
Mojst
Shush
Suho
Uç
Orrob
Drag
Stud
Sin
Suho
Vre
Cer
Cer
Uç
Sin
Stud
Gurr
Prig
Cerk
Shush
Kal
Kal
Suho
Dre
Cer

MELLI:SHT-A:’ Vend me lloq’

Liera 135
Mellishta
LIGATA: “vend i lagësht”: Ligata (lag+atë)136

ve

Tom, Kov,Star.

---------------------------

135

Sipas Eqrem Çabejt (shih Studime Gjuhësore I, Rilindja, Prishtinë 1976, f.315), emri i këtij toponimi e lidh me fjalën shqipe
“zhul, zdral” dm.th. rërë, lloq.
136
Bahtiar Kryeziu, Mikrotoponimia e fshatit Rogaçicë, në Gjurmime Albanogjike - SSHF, Prishtinë XIII-1983,f.294.
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Ligata
Ligurçe

a, li

Cër, Alld
a

Ner

LIQE-NI:
Ke Liqeni

a

Des

LLAK-U – ’ara që kanë qenë vende moçalike”.

Sredullaku

li

LIQENI:
Liçeni i Moknës
Liçeni i Sy:lzeçirit
Likeni i Shatrajve

liq
liq
liq

Cërr
Orrob
Tom, Cërr

KJASINA:’ ’ara që kanë qenë vende moçalike’

Pesh
Kjasinat n’Rrahe

v

Llug.

-----------------------------LLOM-I ‘llumë, gropë a madhe me ujë të ndenjur e
të ndotur’:
Llomb i Zerkës
kr
Jab
Llumba
a
Cër
MOÇALISHTË:

MOÇALISHTA:

Moçka
Moçkoshar
Mokna
PËRRUA:

Mokna
Mokricat
Balta e thi:ve
PRRU:

Te Proj
Ke Pruoj
Ku Përzien Prenjt
Përroi i Blinave
Përroi i Lisave
Përroi i Ysenit
Proj i Amdinofce
Proj i Dabjeve
Proj i Dugazics
Proj i Lavefce
Pruoj i Math përr
Proj i Muzgave
Proj i Naxhjut
Proj i That
Pruoj i Vuogël
Proj i Voreve
Prroj i Alimit
Prroj i Begovës
Prroj i Fellë

a
a
a

Cër
Ner
Des

a
Pre
kr
Llazh
m
Ner
përr
Alld
përr
Alld
përr
Alld
përr
Sazh
përr
Pre
përr
Pre
përr
Sazh
Des, Pre, Cër, Sazh
përr
Pre
përr
Pre
përr
Des
përr Des, Bell
përr
Pre
përr
Cër
përr
Jab
përr
Cër

m
ve
ve

Prrojet
përr
Prroni i Bicit
përr
Prroni i Çaushit
përr
Prroni i Keç
përr
Prroni i Kumllës
përr
Prroni i Maxharrve
përr
Prroni i Moknë
përr
Prroni i Panavikut
përr
Prroni i Paplek’
përr
Prroni i Shevari
përr
Prroni i Zhezhnicave
përr
Te Prroni
ve

Cerk
Vre
Orrob

Vre,Shuh, Kal.
Stud
Ist, Is. i Posht.
Sin, Vr, Orrob
Kam
Car, Dob
Uç
Orrob
Orro
Orrob
Llu. i B.
Jab. M., Kal.
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Prroj i Ftos¡nës
Prroj i Goliqnatave
Prroj i Jakupicës
Prroj i Mallës Epër
Prroj i Qafës
Prroj i Rushanit
Prroj i Shtezhaikës
Prroj i Sipaçanit
Prroj i Starit (plakut)
Prroj i Urës Gurt
Prroj i Vogël
Prroj i Xhalekovce
Prroj i Xhepos
Prroj Xha Balës
Prruoj i Balit
Prruoj i Çulës
Prruoj i Manastirishtes
Prruoj i Turskidollit
Prruoj i Vougël
Pruoj i Fell
Pruoj i Liljaçaiqës
Pruo i Utovdollit
Porrojnica

përr
Cër
përr
Cër
përr
Jab
përr
Ner
përr
Jab
përr
Ner
përr
Cër
përr
Jab
përr
Ner
përr
Jab
përr
Pre
përr
Cër
përr
Cër
përr
Ner
përr
Cër
përr
Cër
përr
Sog
përr
Sog
përr
Sazh
përr
Gos
përr Gos, Cër
për Gos, Cër
a
Llazh

TINJË ‘vend me rërë dhe ujë’ :
Ke Tinjët
Tinjët

DRI-NI:
ve
kr

Cër
Cë

SHUPURKË ‘burimth’ :
Shupauri
Shupour
Shupurka

lu
lug

Star
Vre

KROJZI’ burime të vogla uji’:
kr,kod
m
kod

Bell, Bor
Zhit
Cër

UJË:

Ke Ujti i Diellës
Ke Ujti i Qielbët
Uji i Ftoftë
Uji i të Mërkurës
Uji i Xhumasë
Ujti i Anës
Ujti i Bardh i Vogël
Ujti i Barth i Math
Ujti i Diellës
Ujti i Dillës
Ujti i Ftot
Ujti i Mkaurës

Drini i Vogël
Lugu i Madh

Krojzit
Banishori

kr
kr

Lubozh
Kërrn

UJË:

ve
ve
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Cër
Cër
Alld
Alld
Alld
Sog
Deb
Deb
Sog
Zhit
Bell
Sog

Uji i Maxhupit

kr

Pol

Uji i Nxe: t

bur

Ba

Uji i Tharb

bur

Ba
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Ujti i Nedellkës
Ujti i Qielbët
Ujti i Shtaunës
Ujti i Tharët
Ujti i Xhumas

ve
Gos
ve
Gos
kr
Sog
kr
Zhit
kr Cër, Sog, Des

VIJË-A:
Vija
Vija e Kataunit
Vija pi Shullan

VIJË:
lu
lu
lu

Cër
Bell
Sog

Vija e madhe

ZALL:

LUMË:

Ke Zalli i Gostirazhit
ku
Cër
Ke Zalli i Zekmanit
lu
Cër
Ke Zalli
lu Llazh, Pesh, Alld, Bor
Zalli Baçilishtes
lu
Ner
Zalli Bozecit
lu
Ner
Zalli Dollgovecit
lu
Cër
Zalli Gilos
lu
Cër
Zalli Gornopoles
lu
Ner
Zalli i Alldançes
lu
Alld

Lumi Istog
Lumi Çaush
Lumi Gujavç
Lumi Shushica
Lumi Bllagaqi
Lumi Renovaqa

Zalli i Arës se Madhe
Zalli i Arës se Vjetër
Zalli i Bozecit
Zalli i Gostirashit
Zalli i Izvorit
Zalli i Katanit
Zalli i Kodrës
Zalli i Liljaç¡qës
Zalli i Math
Zalli i Rilovës
Zalli i Shpatës
Zalli i Vougël
Zalli i Zeros
Zalli Lipës
Zalli Mallës Poshtër
Zalli Manastirishtes
Zalli në Birin
Zalli në Buçin
Zalli në Kanall
Zalli Sellces
Zallnit e Strajs

përr

lu
lu
lu
lu
lu
lu

Prig

Ist, Lluk,Llug, Zall,
Ist.P, Ist, Drag.
Sin, Ist.P, Ist
Shush, Uç, Pad.
Ist.P, Ist
Ist.P, Ist

lu Jak, Sazh
lu Jak, Sazh
lu
Alld
lu Gos, Cër
lu
Deb
li
Des
lu Jak, Sazh
lu
Gos
lu Cër, Bell
lu
Pesh
a
Zhit
lu Sazh, Bell, Cër, Des
lu
Sazh
lu
Ner
lu
Sazh
lu
Ner
lu
Pre
lu
Pre
lu
Pre
lu
Ner
lu
Cër
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b) Hidronime me gurrë sllave

PELAGONIA

PODGURI (ISTOGU)

BARA ‘hurdhë’ (<sllav. bara)
Bara
Baraqaica

a
a

BLLAT ‘vend me baltë’ (<sllav. blato)
Bllat
li

Deb
Sog

-----------------------

-------------------------m
kr
përr
m
g
përr

Pre
Sog
Deb
Des
Gos
Sog
përr
Gos, Cër
a
Alld
lu,u
Zhit
lu
Deb
m
Deb
m
Sog

EZERO ‘liqe’ (< sllav. ezero):

Ke Ezero

------------------

lu

Ke Ezeroja

a, lu

Bor
Cër, Deb

IZVOR ‘burim’ (< sllav. извор):
Izvori i Latos
Izvori i Osmanovce
Izvori
Oudha ka Izvori
Xhamaja ke Izvori
Zalli i Izvorit

Ist,Cërr

Zhit

DOLL ‘lumë i vogël’ (<sllav. дол):
Javevdoll
Kllajneci i Turskidollit
Marindoll
Mitridoll
Peshterja e Utovdollit
Prruoj i Turskidollit
Pruoj i Utovdollit
Staridoll
Stodolica
Suvodolica
Temnidolli
Turskidolli

BARE ‘hurdhë’ (<sllav. bara)
Bare
ve

u

IZVOR: lumë i vogël’ (<sllav. извор ):
kr
kr
kr
Zhit
ve
lu

Sazh
Sazh
Zhit

Te Izvori

ve

Cerk.

Deb
Deb
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KALL ‘vend me lloç’ (nga sllav. кал):

------------------

Audha për Kashkall
u
Kallnica
a
Kallxherica
a
Kashkall
a
Udha në Skall
u
Vele Kalldërma
ve
KLLADENEC‘burim për të pirë’ (< sllav.
кладенец):

Sog
Des
Cër
Sog
Pre
Pre

Kllajnçja e Nikolës
Kllajneci i Ajdarit
Kllajneci i Ajdinit
Kllajneci i Ballt¡nës
Kllajneci i Barth
Kllajneci i Cërckut
Kllajneci i Dyt
Kllajneci i Garvanit
Kllajneci i Kryljut
Kllajneci i Muços
Kllajneci i Nazmjut
Kllajneci i Par
Kllajneci i Qaivse
Kllajneci i Qailbët
Kllajneci i Stojçes
Kllajneci i Tret
Kllajneci i Turski Dollit
Kllajneci i Xhametos
Kllajneci Leskovës
Kllëjneci i Ahmetit

Bor
Deb
Deb
Cër
Deb
Des
Cër
Des
Bell

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
Deb
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

----------------

Cër
Cër
Gos
Deb
Gos
Cër
Sog
Cër
Ner
Alld

KOPANKA ‘1.burim natyror, 2.shtrat lumi 137

Çeshmja e Kopaainës
Kopaçaina
Bor

kr
li

Cër
Cër,

LLAG ‘vend i lagësht që mban ujë’ : (<sllav.

137

---------------------

ÇULINA’ vend i lagësht që mban ujë’(<sllav.
чулина)

Marian Jurkovski, Ukrainska terminologia hidrograficzna. Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1971, fq.39.
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Llagu

a, li

Cër, Alld, Ner

PERALO ‘vend në lumë i përshtatshëm për larje’
(<sllav.peralo)

Pirallo

a

Çulinat

ve

---------

Cër

REKA ‘lumë’ (nga sllav. река ) :

---------

Soreka

lu

Alld

Starareka

li

Cër

TOPILLË ‘1.kënetë.2.vend në lumë për të larë
tesha’

TOPILLË ‘vend në lumë për të larë tesha’

Topilla e Alibajramve
Topallja e Sali Oxhës

a

Zhit

Topilla

m

Ner

SLLATINA ‘1.burim i dobët.2.burim me ujë të
kripur. (sl.slatina)

Sllatina

a

Deb

Sllatina e Koshinës

a

Llazh

VODA ‘ujë’ (< sllav. voda):

Bellavot

m

Bellavuod
Bllagavoda e Njom
Bllagavoda e That
Bllagavoda
Bllagovoda e Lagët
Kolivode
Oudha ka Bellavoda

ve

Prig

-------------------

VODA ‘ujë’ (< sllav. voda):

Ner
kr

m, kr

Star.

Cër

Bellovodovi

kr

Dobrovoda

kr

Uç
Cerk

m
Bor
Zhit, Bor, Bell
kr
Zhit
kr
Bell
li
Zhit
u
Zhit
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Oudha e Kolivodës
Qafa e Bellavodës
Vodençishte

u
kod
a

Zhit
Gos
Ner

c) Hidronime me gurrë turke dhe orientale

PELAGONIA

PODGURI (ISTOGU)

BATAK ‘sipërfaqe e vogël me baltë’ (<tur batak):

BATAK ‘sipërfaqe e vogël me baltë’ (<tur batak):

Bataku
Bataku i Derrave
Udha Batakut

Bataku

ve
m
u

Gos
Bor
Ner

ÇESHMA ‘krua’ (< tur. çesme ):

Busheva Çeshma
Çeshma e Amitit
Çeshma e Dugazics
Çeshma e Gaberit
Çeshma e Izirishtes
Çeshma e Malimit
Çeshma e Sivicës
Çeshma e Xha Limos
Çeshma në Kamenic
Çeshma në Shtërbell
Çeshma në Sredni Pat
Çeshme Qielbit
Çeshmet e Demajrit
Çeshmja Aqifit
Çeshmja e Amdjut
Çeshmja e Asanit
Çeshmja e Balltainës
Çeshmja e Bashinecit
Çeshmja e Beqirit
Çeshmja e Brakës
Çeshmja e Bugarve
Çeshmja e Buzljut
Çeshmja e Cefes
Çeshmja e Çelovce
Çeshmja e Cunit
Çeshmja e Demajrit

a

Lubozh, Gurr, Bell

ÇESHMJA ‘krua’ (< tur. çesme ):

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Zhit
Alld
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Cër
Sog
Ner
Deb
Deb
Cër
Cër
Bell
Bor
Zhit
Gos
Jab
Deb
Jab
Deb

Çeshmja

kr

Bel

Çeshmja te shkolla

kr.

Jab. V

Çeshmja te xhamia

kr.

Ist
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Çeshmja e Gogovce
Çeshmja e Ikovce
Çeshmja e Isa Shajinit
Çeshmja e Isufajt
Çeshmja e Kataunit
Çeshmja e Kaurve
Çeshmja e Kopaçainës
Çeshmja e Leth¡skave
Çeshmja e Limkos
Çeshmja e Mallës Poshtër
Çeshmja e Maiçes
Çeshmja e Megdis
Çeshmja e Njujut
Çeshmja e Poshtme
Çeshmja e Qanaivse
Çeshmja e Ramadanit
Çeshmja e Sefos
Çeshmja e Shkuozës
Çeshmja e Teferiçit
Çeshmja e Teuratit
Çeshmja e Xhaferajt
Çeshmja e Xhalamit
Çeshmja e Xhamis
Çeshmja e Zeneilit
Çeshmja ke Ara e Kepit
Çeshmja ke Rrasat
Çeshmja Koris
Çeshmja Koxhës
Çeshmja Leskovës
Çeshmja Mamolivada
Çeshmja Muratit
Çeshmjae Kostës
Ke Busha Çeshëm
Ke Çeshma e Nalt
Ke Çeshma e Poshtër
Ke Çeshmja e Kataunit
Ke Çeshmja e Mauçes
Ke Çeshmja e Poshtër
Kosta Çeshma
Memedoçeshma

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
ku
kr
kr
ve
a
ve
kr
a,kr

Des
Des
Zhit
Des
Bell
Bell
Cër
Bell
Llazh
Sazh
Cër
Jab
Cër
Deb
Gos
Sazh
Zhit
Zhit
Deb
Gos
Des
Des
Des
Bor
Sazh
Sazh
Ner
Ner
Ner
Deb
Ner
Sog
Bell
Pre
Pre
Gos
Cër
Deb
Cër
Pre

SULI ‘vend me ujë’ (<tur.sulu)

-----------------

Ke Sulishtet
kod
Bell
SHAMAK ‘kënetë e mbushur me kallamë’ (<tur.
şamak):

-----------------

Ke Shamaku

li

Deb, Bor, Sog
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Shamaku

li

Cër

Audha e Shamakut

u

Cër

BUNAR:

BUNAR:

Bunari i Alilit
Bunari i Caifes
Bunari i Elezit
Bunari i Manevcit
Bunari i Metes
Bunari i Osmanovce
Bunari i Sadikovcit
Bunari i Sastafos
Bunari i Selimit
Bunari i Shaqirit
Bunari i Xham¡s
Bunari i Xhemos
Ke Bunari i Alilit
Ke Bunari

kr
Pesh
kr
Sazh
kr,ku
Deb
kr
Pesh
kr
Sazh
kr
Sazh
kr
Pesh
kr
Cër
kr
Pesh
kr Bor, Llazh
kr Sa zh,Sog
kr
Sazh
kr
Llazh
ve
Ner, Cër

ENDEK (<tur.endek):

Bunari i Avdi:s

kr

Dre

Bunari i Dervishit

kr

Pad

Bunari i Kadri:s

kr

Si

Bunari i Kaurrit

kr

Orro

Bunari i Keç

kr

Pa

Bunari i Madh

kr

Kal

Bunari i Ulicë

kr

Kal

Bunari te Karaulla

kr

Kov

Te Bunari

ve

Dob

-----------------

Ke Endeku i Shaqir Kasos

ve

Cër

d) Hidronime –ndërkombëtarizma

PELAGONIA
REZERVUAR:
Rezervari i Boreinës
Ke rezervari

PODGURI(ISTOGU)
REZERVA:R:
m
ve

Zhit
Cër

Te Rezervari i Burimit

ve

Ist
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KANAL:
Livadhet nën Kanall
Livadhet përmi Kanall
Nër Kanall
Zalli në Kanall lu
Kanalli

KANALL:
li
li
a
Pre
lu

Kanalli i Prigod’s
Arat nër Kanall

Pre
Zhit
Pre

lu
ve

Vre, Prig.
Tom, Prig, Vre

Zhit

Shpreshur në mënyrë statistikore, hidronimia e Pelagonisë ka këtë pasqyrë:
41 leksema të cilat për nga prejardhja e tyre gjuhësore kanë këtë strukturë:
- 19 ose 46.3 % nga gjuha shqipe (brrakë, buçallë, gurra, geren, hurdhë-a, koritë, kroj, lera, ligata, liqe-ni, llak-u,
llom-i, moçalisht, përrua, tinjë, shupurkë, ujë, vijë-a, zall);
-14 ose 34.1 % janë maqedonase (Bara, bllato, doll, ezero, izvor, kall, klladenec, kopanka, llag, peralo, reka,
topillë, sllatina, voda);
- 6 ose 14.6 % janë turke (batak, çeshma, suli, shamak, bunar, endek) dhe
- 2 ose 4.8 % janë nga gjuhë ndërkombëtare (rezervuar dhe kanal).

Hidronimet në Pelagoni

5% 0%
15%

Hidronime
46%

shqipe
maqedone
turke
nderkombëtarizma

34%

Nga ana tjetër, hidronimia e Podgurit ( Istogut), parë nga rrafshi i të dhënave statistikore, ka këtë pasqyrë:
-27 leksema të cilat për nga prejardhja e tyre gjuhësore kanë këtë strukturë:
-16 ose 31 % nga gjuha shqipe (brrakë, buçallë, gurra, ujtina, baltak, kroje, mellishta, liqeni,kjasina, moçalishta,
prroni, drini,kroji, ujë,vijë, lumë).
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-5 ose 10% nga serbishtja (bare, izvor, çulina, topillë,voda)
-3 ose 6% nga turqishtja ose gjuhët orientale orientale (batak,çeshmja,bunar)

-2 ose 4% ndërkombëtarizma ( rezervar, kanall).

Hidronime në Podgur (Istog)

8%

0%

12%

Hidronime
shqipe
serbe
turke
19%
61%

nderkombëtarizma

74

Përfundime

Nga tërësia që shtjelluam në këtë punim, me plot gojën mund të pohohet se kundruar nga aspekti
krahasimtar , hidronimia me gurrë shqipe nga rajoni i Pelagonisë dhe nga Podguri u ka bërë ballë stuhive të kohës,
ndonëse te një numër leksemash bie në sy ndikimi i sllavishtës dhe i turqishtes, por edhe i gjuhëve të tjera orientale.
Marrë në përgjithësi , mbi 60% e apelativave hidronimikë të Pelagonisë dhe të Pogurit (Istogut) janë të
gurrës autoktone shqipe, që rrojnë sot e gjithë ditën. Prandaj,
hulumtimi, regjistrimi dhe studimi i kujdesshëm i hidronimeve ka rol dhe peshë të veçantë, sepse na ndihmon për t’i
zgjeruar njohuritë tona në shumë fusha e disiplina të tjera shkencore, pra edhe përtej gjuhësisë, kurse vështuar vetëm
nga rrafshi gjuhësor mikrotoponimet, përkatësisht hidronimet na ndihmojnë që të ndriçojmë çështje dhe probleme
gjuhësore nga më të ndryshmet, sidomos na mundësojnë të hedhim dritë mbi “rrënoja” gjuhësore e historike nga e
kaluara e popujve, në rastin tonë mbi të kaluarën e popullit shqiptar, sidomos në ato raste kur mungojnë burimet
shkrimore-historike, ose kur ato ekzistojnë, por heshtin.
Siç u tha edhe më lartë në këtë punim, gjurmët onomastike që kanë krijuar shqiptarët, në rrymë të moteve
janë me rëndësi të shumëfishtë,jo vetëm për gjuhësinë, por edhe për shkencat tjera, bie fjala për historinë,
gjeografinë, etnografinë, gjeodezinë etj, prandaj onomastika me të gjithë përbërësit e vetë duhet të studiohet dhe
duhet të jetë në shërbim të albanologëve e të albanologjisë.

Shkurtesa:

li - livadh
lu - lumë

Konfiguracioni i vendeve dhe fshatrave

për - përua

a – ara

mu- mulli

b – bunar

u - udhë

bu-burim

ur - urë

m - mal

g - gurë

kod - kodër

kor - kori

kr - krua

d – dru

ku - kullosë
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Shkurtesa për fshatrat

PELAGONIA

PODGURI (ISTOGU)

Nr.

Shkurtesa

Fshati

Nr.

Shkurtesa

Fshati

1.

Cër

Cërnlilishtë

1.

Ba.

Baica

2.

Des

Desovë

2.

Banj.

Banja

3.

Gos

Gostirash

3.

Bel.

Belica

4.

Pesh

Peshtalevë

4.

Bell.

Bellopoja

5.

Deb

Debresh

5.

Car.

Caralluka

6.

Llazh

Llazhan

6.

Cer.

Cerkolezi

7.

Zhit

Zhitoshë

7.

Cerr.

Cerrca

8.

Jak

Jakrenovë

8.

Dob.

Dobrusha

9.

Sazh

Sazhdovë

9.

Drag.

Dragoleci

10.

Bell

Bellushinë

10.

Dre.

Dreja

11.

Bor

Borinë

11.

Dub. V.

Dubova e vogël

12.

Alld

Alldançe

12.

Dubr.

Dubrava

13.

Ner

Nerovë

13.

Gurr.

Gurrakoci

14.

Pre

Presill

14.

Ist.

Istogu

15.

Sog

Sogle

15.

Ist. P.

Istogu i Poshtëm

16.

Jab

Jabollçishtë

16.

Kal.

Kaliçani

17.

Kam.

Kamenica

18.

Kash.

Kashica

19.

Kërn.

Kërnina

20.

Ko.

Koshi

21.

Kov.

Kovraga

22.

Lub.

Lubova
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23.

Lubozh.

Lubozhda

24.

Llug.

Llugat

25.

Lluk. B.

Llukavci i begut

26.

Lluk. Th.

Llukavci i thatë

27.

Mojst.

Mojstiri

28.

Muzh.

Muzhevina

29.

Orrob.

Orrobërda

30.

Oso.

Osojani

31.

Pad.

Padalishta

32.

Pol.

Polana

33.

Prek.

Prekalla

34.

Prig.

Prigoda

35.

Rak.

Rakoshi

36.

Ser.

Serbobrani

37.

Sin.

Sineja

38.

Stad.

Staradrani

39.

Stud.

Studenica

40.

Suh.

Suhogërlla

41.

Shal.

Shalinovica

42.

Shush.

Shushica

43.

Tom.

Tomoci

44.

Trub.

Trubuhoci

45.

2Tuq.

Tuqepi

46.

Uç.

Uça

47.

Ver.

Veriqi

48.

Ver.R.

Veriqi i Ri

49.

Vre.

Vrella
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50.

Zab.

Zabllaçi

51.

Zall.

Zallçi

52.

Zhak.

Zhakova
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NIKOLLË LOKA

ROLI I ARSIMIT NË FORMIMIN E VETËDIJES KOMBËTARE GJATË GJYSMËS SË DYTË
TË SHEKULLIT XIX DHE FILLIMIT TË SHEKULLIT XX.

Përmbledhje
Nacionalizmi ballkanik lindi si fenomen kulturor dhe politik i kufizuar në qarqet e ngushta të elitave të
shkolluara që kishin filluar, së pari, si lëvizje kulturore e mësimit të gjuhëve kombëtare dhe të historisë së
popujve, si parakusht për të formuar vetëdijen kombëtare. Reformat e Tanzimatit, që Perandoria ishte
detyruar të ndërmerrte në tërë hapësiren e saj, për shqiptarët nuk prodhuan efekte pozitive, sepse duke
qenë popull plurifetar, ata nuk përfituan nga shërbimet që shkolla dhe arsimi në këtë periudhë po i bënin
formimit të vetëdijes kombëtare te popujt e tjerë.
Edhe nacionalizmi shqiptar, si nacionalizmi ballkanik në përgjithësi, lindi fillimisht si nacionalizëm etnik
dhe kulturor për të kaluar pastaj në nacionalizmin politik. Përderisa te shqiptarët feja dhe kombësia nuk
përputheshin, udhëheqësit e tyre u përpoqën të zhvillonin ato aspekte të kulturës kombëtare që ishin të një
natyre jofetare, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mund të realizonin bashkimin kombëtar. Theksi u vu te
gjuha e përbashkët, që mund të shërbente si një hallkë ndërlidhëse ndërmjet grupeve të ndryshme
krahinore e fetare.
Hyrje
Në këtë kumtesë do të paraqes zhvillimin e arsimit shqip dhe ndikimin që ai pati në formimin e vetëdijes
kombëtare.
Zgjimin kombëtar të shqiptarëve e kam parë si një dukuri ballkanike, në kushtet e përpjekjeve të rajonit
për t’u çliruar nga pushtuesit osmanë dhe për të krijuar shtetet kombëtare. Nisur nga ky këndvështrim,
Rilindja Kombëtare Shqiptare ka ngjashmëri me rilindjen e popujve të tjerë, por për shkak të veçorive
kombëtare, zgjimi kombëtar i shqiptarëve ishte i vonuar në kohë. Për shkak të veçorive tona si komb,
arsimi në gjuhën amtare ishte njëri ndër faktorët kryesorë të formimit të vetëdijes kombëtare.
Nacionalizmi kulturor në Ballkan dhe veçoritë shqiptare
Nacionalizmi ballkanik lindi si fenomen kulturor dhe politik, i kufizuar në qarqet e ngushta të elitave të
shkolluara (Rrapaj, Kolasi, 2013: 196), së pari lëvizjen kulturore e mësimit të gjuhëve kombëtare dhe
historisë së popujve, si parakusht për të formuar vetëdijen kombëtare (Frashëri, 2008: 13). Karakteristika
e parë e jetës kulturore të popujve të Ballkanit ishte drejtimi i fortë kombëtar, që përfshinte synimin e
krijimit të shteteve të pavarura me bazë kombëtare (Jevalich, 2004: 245). Nacionalizmi në Ballkan u
zhvillua në kushtet e ndërlidhura (politike, shoqërore dhe kulturore), në mungesë të borgjezisë, shoqërisë
sekulare dhe të klasës së re shoqërore, që del kundër rendit të vjetër dhe heret a vonë e paraqet veten si
përfaqësuese e të gjithë kombit (Rrapaj, Kolasi, 2013: 196). Duhet theksuar se grekët, shqiptarët,
bullgarët, serbët dhe rumunët ishin etni në Perandorinë Osmane, krejtësisht të qartë për diferencat në mes
tyre (Roudometof, 1998: 12).
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Kështu, në mesin e shekullit të nëntëmbëdhjetë Konstantinos Paparrigopulos rehabilitonte të kaluarën
bizantine të Greqisë, duke argumentuar se helenizmi (greqizmi) përmban elemente klasike dhe të
krishtera që plotësojnë njëri - tjetrin. Është e natyrshme që themeluesit e nacionalizmit shqiptar ta
kërkonin identitetin kulturor shqiptar te gjuha (Doja, 2000) dhe përnjimend, pothuajse gjithçka tjetër në
Shqipëri ishte faktor ndarës më shumë se unifikues (Buda etj., 2002: 247). Megjithatë, çështja shqiptare
ishte në disavantazh të dukshëm në krahasim me fqinjët e saj se nuk kishte traditë të gjuhës së shkruar.
Zhvillimi dhe përhapja e gjuhës dhe letërsisë shqipe të shkruara do të bëhet gurthemeli i nacionalizmit
shqiptar.
Fillimi i zgjimit kombëtar shqiptar, e njohur më mirë si Rilindja Kombëtare Shqiptare filloi gjatë viteve
1830-40. Një vështrim rreth origjinës tregon se, së paku në fillim, Lëvizja Kombëtare Shqiptare nuk
ndryshonte prëj lëvizjeve të tjera kombëtare në rajon. Lëvizja Kombëtare Shqiptare pati, pak a shumë, të
njëjtën paltformë si lëvizjet e tjera kombëtare në rajon gjatë fazës së saj të afirmimit. Të përmbledhura
shkurt, kërkesat e saj ishin: Krijimi i një kombi “organik”, kulturalisht dhe gjuhësisht homogjen;
transformimi i “etnisë” pasive në një komunitet aktiv etno-politik; kthimi i gjuhës së folur nga njerëzit në
gjuhë të mësimit; përcaktimi i alfabetit, gramatikës dhe fjalorëve; sigurimi i njohjes ndërkombëtare të
vendit, me kufij të përcaktuar qartë; kërkesa për autonomi administrative (Misha 2002: 34).
Kushtet në të cilat u zhvillua Rilindja Kombëtare Shqiptare
Shekulli XIX i gjeti ata një nga popujt më të prapambetur dhe më të izoluar. Atyre u duhet të kapërcenin
pengesa që fqinjtë e tyre i kishin kapërcyer ose nuk i kishin hasur kurrë. Disa nga këto politika u aplikuan
mbi të gjithë popujt e Ballkanit, ndërsa të tjerat vetëm mbi shqiptarët. Si një shembull për këtë është
ndarja që osmanët u bënë njësive administrative, pa marrë parasyshë përbërjen etnike, prej të cilës
shqiptarët u ndanë në katër vilejete të ndryshme. Nga ana tjetër, te shqiptarët feja nuk ishte e lidhur me
kombësinë, si në shumicën e vendeve të tjera të Ballkanit (Fisher, 2013: 1), prandaj ndarja e shoqërisë
otomane në bazë të kritereve fetare e vështirësoi dhe e vonoi bashkimin e shqiptarëve. Këtë patën
parasysh rilindasit që shtruan nevojën për të mos vënë re dallimet fetare (Dujizings, 2002: 70). Ndryshe
nga grekët, serbët, rumunët dhe bullgarët, të cilët, në saj të fesë së njëjtë, njiheshin si kombe të veçanta
dhe askush nuk ua kishte mohuar në parim të drejtën për formimin e shtetit kombëtar më vete, për
shqiptarët e ndarë në disa rite fetare rivale, opinioni europian e kishte disi të vështirë të kuptonte se ata
përbënin një komb të veçantë (Frashëri, 1997: 84). Trajtimi i shqiptarëve si tri bashkësi, “tri milete” të
veçuara fetare dhe bashkëngjitja e tyre me milete etnikisht të huaja (turke, greke, slave dhe latine)
përmbante rrezikun e një zhvillimi kulturor dhe shoqëror të veçuar nga njëri-tjetri. Kjo gjendje i hapte
rrugën humbjes së identitetit kulturor dhe kombëtar të shqiptarëve (Shpuza, 2001: 151).
Reformat e Tanzimatit, që Perandoria ishte detyruar të ndërmerrte në tërë hapësiren e saj, për shqiptarët,
nuk dhanë efekte pozitive. Duke qenë popull plurifetar, shqiptarët nuk përfituan nga shërbimet që shkolla
dhe arsimi në këtë periudhë po i bënin formimit të vetëdijes kombëtare te popujt e tjerë. Shqiptarët
detyroheshin të arsimoheshin sipas fesë së tyre në turqisht, greqisht ose italisht.
Sulltani, nën presionin e Fuqive të Mëdha, lejoi hapjen e shkollave të huaja, të cilat krahas synimeve
arsimore, realizonin përhapjen e nacionalizmave të këtyre popujve, si një hap i parë që do t’u paraprinte
pretendimeve të reja territoriale të shovinistëve fqinj në vitet e mëvonëshme. Në vitin 1892, në të katër
vilajetet shqiptare kishte më shumë se 1000 shkolla greke, 40 shkolla vllahe, 200-300 serbe dhe bullgare
dhe vetëm 2 shkolla shqipe (Ditërrëfenjësi, 1900: 153-154). Sipas statistikave të viteve të fundit të
shekullit XIX, në të katër vilajetet e athershme kishte 1187 shkolla turke, nga të cilat 1125 shkolla fillore,
57 shkolla qytetëse (ruzhdije) dhe 5 shkolla të mesme (idadije) (Buda etj., 2002: 247). Në interes të
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perandorisë, Sulltani e kishte bërë të detyrueshëm arsimimin në gjuhën turke ose arabe te myslimanët,
pavarësisht nga prejardhja e tyre kombëtare. Shpresohej se një frymë e njëtrajtshme feje dhe gjuhe
shtetërore do të mund të krijonte një barrierë ndërmjet elementëve të krishterëve e myslimanë (Jevalich,
2004: 209-210, Skëndi, 2000, 129).
Përballë rrezikut të asimilimit që vinte nga shkollat e huaja, rilindasit intensifikuan përpjekjet për
themelimin e arsimit në gjuhën shqipe. Konstandin Kristoforidhi shprehet se “në qoftë se gjuha shqipe
nuk do të shkruhet, për një periudhë të shkurtër, nuk do të ketë më shqiptarë mbi sipërfaqen e tokës dhe
emri i Shqipërisë do të zhduket nga faqja e dheut” (Vickers, Pettifer, 2000: 46). Prandaj rilindasit
shqiptarë e shihnin mësimin në gjuhën shqipe dhe shpërndarjen e librve shqip si mjetin më të mirë për
zgjimin kombëtar të shqiptarëve. (Vickers, Pettifer, 2000: 44).
Përpjekjet për arsimin shqip
Eshtë pohuar shpesh në literaturën e huaj se periudha pas Lidhjes Shqiptare të Prizrenit shënohet një
pauzë në historinë e Lëvizjes sonë Kombëtare dhe rrjedhimisht kjo kohë paraqitet si një periudhë “e
bardhë” në historinë diplomatike të çështjes shqiptare (Puto, 2003: 39). Në të vërtetë, kjo fazë pasqyron
një formë tjetër të zhvillimit të Lëvizjes Kombëtare, përpjekjen për ndërtimin e identitetit kombëtar. Në
këtë kohë, arsimi dhe kultura bëhen objektiva të fuqishme për Lëvizjen Kombëtare. Problem i arsimit
shqip ka qenë një shqetësim i madh i udhëheqësve atdhetarë shqiptarë në periudhën mbas Lidhjes, si në
çështjen e gjuhës dhe atë të alfabetit. Sami Frashëri e ka shprehur përmbledhurazi këtë shqetësim në librin
e tij mbi Shqipërinë që u botua nga fund i shekullit: XIX: “Shqipëria nuk mund të ekzistojë pa shqiptarët,
shqiptarët nuk mund të ekzistonin pa gjuhën shqipe, dhe kjo e fundit nuk mund të ekzistojë pa alfabetin e
vet dhe pa shkolla” (Skëndi, 2000: 127). Sipas tij “ Shqipëria nuk do të mund të shpëtonte kombësinë dhe
gjuhën e saj, po qe se Turqia do të vazhdonte të ndalonte shqiptarët të themelonin shkollat e tyre amtarë,
ndërsa lejonte kombësitë e tjera, armike të saj dhe të Shqipërisë të vepronin si t’u pëlqente. Po të
vazhdonte sundimi turk, me kohë nuk do të mbetej gjurmë Shqipërie” (Skëndi, 2000: 160). Nga ana tjetër,
Abdyl Frashëri do të trajtonte edhe në shtypin turk të kohës idenë se: “shqiptarët formonin një kombësi
në vete, në saje të bashkësisë së tyre gjuhësore, territoriale, kulturore dhe historike, dhe si të tillë ata
gëzonin të drejtën supreme për vetëvendosje.” (Pollo, Pulaha, 1989: 155).
Programi politik i Rilindjes shqiptare filloi me kërkesën për sigurimin e së drejtës më elementare, - atë të
mësimit të gjuhës shqipe (Pollo, 2003: 211). Në Kanonizmën e “Shoqërisë të të shtypurit shkronja shqip”
theksohej roli i kulturës në zhvillimin e një kombi: “Gjithë sa kombe janë të ndrituarë dhe të qytetëruarë
janë ndrituarë dhe qytetëruarë prej shkronjash ndë gjuhë të veta” (AQSH, F.101, D.48, fl. 66).
Lëvizja kulturore shqiptare filloi me intelektualë të huaj dhe u pasua nga intelektualë shqiptarë që jetuan
jashtë hapësirës gjeografike shqiptare. Me kalimin e viteve, interesi i studiuesve të huaj për gjuhën shqipe,
prejardhjen dhe historinë e shqiptarëve u shtua edhe më tepër (Clayer, 2009: 144, Puto, 2013: 89). Duke u
interesuar për Shqipërinë, studiuesit perëndimorë studiuan lashtësinë, gjuhën, traditat dhe zakonet
shqiptare në origjinalitetine tyre, ku vunë në dukje lashtësinë, autoktoninë, origjinalitetin e kulturës
shqiptare, duke dhënë më shumë argumente në favor të çështjes kombëtare të shqiptarëve. Kthimi te
origjina ishte i domosdoshëm për ta bërë më të lehtë identifikimin e Shqipërisë si komb i pavarur (Gut,
2008: 92).
Të parët që i përdorën teoritë nacionaliste rreth shqiptarëve qenë arbëreshët. Brenda kësaj ideologjie të re
albaniste, intelektualët arbëreshë u orvatën të gjenin rrënjët e tyre të lashta dhe t’i përdornin ato si një
argument për të kërkuar dhe mbështetur të drejtën e kombit shqiptar për t’u çliruar nga osmanët, ashtu siç
bënin të gjithë popujt e Evropës Juglindore që gjendeshin nën sundimin osman. Në funksion të këtij
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qëllimi ata i gjetën rrënjët te popujt më të lashtë jo-grekë të Ballkanit, pra te pellazgët dhe ilirët. Duke i
mëshuar dy elementëve kryesorë të identitetit - siç ishin gjuha dhe kultura, - arbëreshët përqafuan lëvizjen
e romantizmit: në rrafshin politik. Ata shtruan të parët në Evropë çështjen shqiptare‟, ndërsa në rrafshin
letrar u bënë themeluesit e letërsisë moderne shqipe (Altimari, 2012: 13).
Arsmimi në gjuhën amtare për popullsinë myslimane e ortodokse ishte jashtëzakonisht i vështirë. Shumë
peticione i qenë drejtuar Sulltanit, nganjëherë edhe Fuqive të Mëdha, për hapjen e shkollave shqiptare,
por më kot. Sulltani i kundërvihej në parim çdo lëvizjeje kombëtare të popullsisë shqiptare, veçanërisht
pjesës së saj myslimane. Në interes të Perandorisë, ai e bëri të detyrueshëm arsimimin në gjuhën turke ose
arabe te myslimanët, pavarësisht nga prejardhja e tyre kombëtare, sepse një frymë e njëtrajtshme feje dhe
gjuhe shtetërore, do të mund të krijonte një barrierë ndërmjet elementëve të krishterëve e myslimanë
(Skëndi, 2000: 129) dhe do të bënte të mundur pengimin e formimit të vetëdijes kombëtare.
Perandoria Osmane nuk i lejoi shkollat në gjuhën shqipe, edhe pse pas dekretit perandorak (Hatt-iHumayun, 1856) të gjithë popujt e Perandorisë kishin trajtim të barabartë në arsim. Portës së Lartë dhe
Patrikanës së Stambollit ju interesonte t’i mbante shqiptarët të përçarë fetarisht (Skëndi, 2000: 26-27).
Patrikana e Stambollit i kundërvihej gjuhës dhe arsimit shqip për ortodoksët, sepse kjo donte të thoshte
humbjen e ndikimit të saj, që do të shkonte ndoshta deri në krijimin e një kishe shqiptare të pavarur.
Patrikana punonte me këmbëngulje për hapjen e shkollave greke, deri në fshatrat më të largëta, duke ia
kaluar edhe shtetit. Në vitin 1882, në vilajetin e Janinës, ku kishte një përqëndrim të popullsisë
ortodokse, të përbërë nga 532000 vetë, kishte një total prej 23 368 studentësh në 665 shkolla greke,
popullsi myslimane prej 104239 vetësh të seksit mashkullor-(vajzat myslimane nuk shkonin në shkollë)
kishte vetëm 559 studentë (Skëndi, 2000: 130).
Ndërmjet katolikëve në veri, çështja e shkollave kishte gjetur njëfarë zgjidhjeje me anën e
Kultusprotektoriatit, që Austrisë kishte fituar rreth tre shekuj më parë në Traktatin e Vjenës (1616) dhe
pastaj e kishte përtërirë e zgjeruar me traktate e dekrete të mëvonëshme që i jepte të drejtë Vjenës të
angazhohej me ndërtimin e riparimin e kishave katolike dhe të shkollave. Në vitin 1848, Perandoria
Habsburge futi gjuhën amtare shqipe në shkollat e saj (Shllaku, 2002: 64).
Politika e Monarkisë dualiste, siç përsëritet shpesh në raportet e Ministrisë së saj të Punëve të Jashtme,
synonte mbështetjen e vetëdijes kombëtare të shqiptarëve nëpërmjet kulturës së tyre kombëtare, me
qëllim që të formohej një Shqipëri e bashkuar, si kundërpeshë ndaj sllavëve (Skëndi, 2000: 128). Me
qëllim që të dobësonte ndikimin kulturor italian që po rritej, dhe për të forcuar ndikimin e vet, AustroHungaria bëri “nacionalizimin” e shkollave katolike në Shqipëri, duke zëvendësuar në mjaft prej tyre
gjuhën italiane me shqipen. Ndonëse në masë më të kufizuar, edhe Italia u detyrua ta vërë mësimin e
shqipes në shkollat e saj në Shqipëri (Dedja etj., 2003: 137). Për t’iu kundërvënë ndikimit austriak,
italianët, aty nga fund i shekullit të nëntëmbëdhjetë, filluan të themelojnë shkolla në Shkodër dhe në
qytetet bregdetare, ku jepej mësim gjuha shqipe. Pavarësisht nga synimet ekspansioniste dhe konkurenca
midis Austro-Hungarisë dhe Italisë, shqiptarët, përmes shkollave të hapura nga këto vende, u ekzpozuan
ndaj ideve dhe kulturës perëndimore. Duke u bërë të vetëdijshëm për botën e jashtme, shqiptarët u bënë
më të ndërgjegjshëm për interesat e tyre kombëtare dhe individualitetin e tyre (Fischer, 2013: 2-3).
Ndikim të madh në lëvizjen kulturore të shqiptarëve pati “Shoqëria e të shkruarit shkronja shqip” e
Stambolli t(Jevalich, 2004: 209), që nisej nga teza e shpallur prej rilindësve të parë, se “çdo komb që nuk
e shkruan gjuhën e tij dhe nuk ka alfabetin e vet kombëtar, është një komb i prapambetur” (Buda, 2002:
337-370). Krijimi i saj ishte hapi i parë për të dalë nga nga faza e veprimeve të veçuara dhe për të krijuar
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një bërthamë organizative e përfaqësuese të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare (Buda, 2002: 126). Kjo
shkollë laike shqiptare kishte si detyrë që nëpërmjet përhapjes së gjuhës shqipe, të ndihmonte në zgjimin
e ndërgjegjes kombëtare dhe në rritjen e përpjekjeve të shqiptarëve për autonomi. Luigj Gurakuqi, drejtori
i parë i Normales thekson: “Kur flasim për shkollën shqipe, nuk duhet të kemi parasysh vetëm ato ku
mësohet shqipja, por më tepër ato ku mësimi të jetë gjithnjë shqiptar dhe t’u përgjigjet nevojave të
kombësisë sonë” (Musaj, 2017).
Dy javë më vonë u çel shkolla shqipe në Pogradec, pastaj me radhë në Ohër, Rekë, Ersekë, Leskovik,
Polenë, Luaras, Elbasan. Mësimi dhe librat shqip u përhapën gjithashtu në viset e Kosovës, si në Prizren,
Gjakovë, Pejë, Ferizaj, Drenicë, etj (Dedja etj., 2003: 16138).
Për të ndihmuar mbarëvajtjen e arsimit dhe çeljen e shkollave të reja, në vitin 1888 u themelua “Shoqëria
e Mësimit Shqip”, që arriti të kishte 160 antarë, shqiptarë të dy besimeve, ku çdonjëri prej tyre paguante
një kuotë mujore (Dedja etj., 2003: 136) që shkonte për financimin e shkollave.
Zhvillimet në arsimin shqip pas revolucionit xhonturk
Pas revolucionit xhonturk, në themel të politikës nacionale xhonturke u vu doktrina e osmanizmit që i
shpallte të gjithë shtetasit e Perandorisë “osmanllinj” dhe “të barabartë para ligjit”. Me këtë rast u lejua
ngritja e klubeve kulturore dhe hapja e shkollave në gjuhët e kombësive të ndryshme. Në Shqipëri u
hapën shumë klube kulturore dhe lëvizja për shkollën shqipe u shtri në të gjithë vendin. Klubet dhe
shoqëritë atdhetare siguruan mjete financiare për shkollat shqipe, me anë të cilave paguheshin lokalet dhe
mësuesit (Dedja etj., 2003: 177-179).
Zhvillimet arsimore diktuan nevojën e njësimit të alfabetit të gjuhës shqipe. Kongresi i Manastirit i
mbajtur me 14-22 nëntor të viti 1908 zgjodhi alfabetin latin që do të ndikonte në zhvillimin e shkrimit
shqip dhe do të ndihmonte në unifikimin kulturor të kombit shqiptar. Në fakt, vetë kontrasti midis
alfabetit latin dhe atij turk do ta bënte vetëdijen shqiptare të ishte ndryshe nga ajo e turqëve” (Skëndi,
2000: 187).
Xhonturqit kishin frikë se” duke theksuar kombësinë e përbashkët, alfabeti do t’i bashkonte shqiptarët dhe
eventualisht do t’i shkëpuste nga Turqia”, prandaj organizuan një kongres tjetër në Dibër, ku u bë një
lëshim, duke e lënë shkrimin e shqipes me alfabetin që do të zgjidhte secili sipas dëshirës. Për ta vënë në
zbatim këtë vendim, pas Kongresit të Dibrës, xhonturqit organizuan demonstrata në qytete të ndryshme të
Shqipërisë në favor të alfabetit turk, duke bërë përpjekjen e fundit për të ushqyer përçarjen në mes të
shqiptarëve. Por atdhetarët shqiptarë nuk u tërhoqën dhe organizuan një kongres tjetër në Elbasan, ku u
theksua se “ishte detyrë e e Klubit të Manastirit të fuste gjuhën shqipe në të gjithë shkollat e Shqipërisë
dhe, nënkuptohej, me alfabetin latin (Skëndi, 2000: 343-344). Kongresi i Elbasanit vendosi hapjen në
vjeshtë të atij viti të një shkolle normale (pedagogjike) në atë qytet, për përgatitjen e mësuesve të
shkollave fillore.
Projekti xhonturk për futjen e alfabetit turk në shkollat shqipe nuk u realizua dhe çështja e alfabetit u bë
shkas për fillimin e një konflikti të hapur midis xhonturqëve dhe shqiptarëve, duke qenë se qeveria e
Stambollit qe e pazonja për të realizuar qëllimet e veta me anë të propagandës. Me urdhër të Portës së
Lartë u mbyllën shoqëritë dhe klubet shqiptare, u ndaluan librat dhe gazetat në shqip dhe u mbyllën
shkollat në gjuhën shqipe. Në ato kushte, shkollat shqipe punuan në kushte ilegale deri sa në mars të vitit
1911, një qarkore e Ministrisë së Brendëshme në Stamboll kërkonte riçeljen e shkollave shqipe, sikundër
dhe çeljen e të rejave dhe përdorimin e alfabetit latin (Skëndi, 2000): 350). Por përpjekjet përçarëse të
xhonturqëve vazhduan edhe më tej, duke e trajtuar problemin e arsimit shqip dhe të alfabetit altin si të
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dëmshme për fenë myslimane dhe të rrezikshme për interesat e Perandorisë. Me fillimin e lëvizjeve
kryengritëse të shqiptarëve, çështja e shkollave shqipe doli në plan të dytë. Perandorisë Osmane në
Ballkan nën goditjet e Rusisë dhe aleatëve të saj ballkanikë, po i tronditeshin themelet dhe kjo kërkonte
një sjellje tjetër dhe marrje përgjegjësishë për fatet e kombit nga elita politike shqiptare.
Përfundime
Shqiptarët janë të fundit në rajon që zhvilluan arsimin në gjuhën e vet dhe krijuan shkollat shqipe, sepse
arsimimi i tyre në gjuhën amtare ishte konsideruar nga Porta e Lartë si mjet për realizimin e shkëputjes
nga Perandoria Osmane. Edhe shtetet shoviniste fqinje, i intensifikuan përpjekjet për hapjen e shkollave të
huaja, në përpjekje për pengimin e zgjimit kombëtar të shqiptarëve.
Gjatë Rilindjes u krijua themeli i literaturës dhe kulturës së Shqipërisë si një komb. Në fund të shekullit të
nëntëmbëdhjetë një kulturë e re kombëtare nuk ishte më aspiratë, por një fenomen i vërtetë me brezat e
shkrimtarëve, mendimtarëve, publicistëve dhe studiuesve nga fusha të ndryshme, një realitet që
dëshmonte identitetin unik kulturor të popullit shqiptar. Përmes shkollimit në shqip, shqiptarët mësuan të
lexojnë e të shkruajnë në gjuhën e tyre, u njohën me historinë dhe traditat kombëtare, duke u vetëdijësuar
se ata përbëjnë një popull të lashtë, lehtësisht të dallueshëm prej fqinjëve dhe për rrjedhojë utakonte të
kishte shtetin e vet dhe të vendosnin vetë për fatin e tyre.
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ARIAN PULAJ

MUHAMET TËRNAVA- KONTRIBUTI NË HISTORIOGRAFINË SHQIPTARE

Në këtë punim do të trajtojmë për njërin ndër figurat më të shquara dhe më të rëndësishme për
historiografinë shqiptare siç ishte Muhamet Tërnava, si një studiues i pa lodhur për shkencën e historisë, energjik
dhe ambicioz . Për të shkruar histori duhet të kesh guxim dhe këtë studiuesi Ternava e kishte, edhe pse i kushtoi me
burg veprimtaria krijuese dhe atdhetare.
Veprat e tij janë një referencë e patejkalueshme për brezat e studiuesve periudhën mesjetare të shek. XIVXVI për Kosovën dhe më gjerë.
Ka botuar një varg botime të veçanta, artikujsh dhe kumtesash në revista të ndryshme brenda dhe më gjerë.
Ka marrë pjesë në konferenca shkencore ndërkombëtare dhe ka mbajtur ligjërata në institucione të shkencore.
Muhamet Tërnava ndërroi jetë në vitin 2017, duke lënë pas vete bagazh shumë të pasur të krimtaris së tij.

Fjalët çelës: Muhamet Tërnava, Prishtinë, punonjës shkencore, i guximshëm.

Abstract
In this seminary, my main topic is about one of the most notable and important figure of Albanian
historiography, as it was Muhamet Ternava, a great, energetic and ambitious researcher of History. To write history
you should have courage, something that Ternava had a lot, even though his patriotic and scientific career caused
him imprisonment.
His works are unsurpassable reference for Middle Ages researchers (especially centuries XIV- XVI), for
Kosovo and abroad.
He has published many books and scientific articles in many national and foreign journals. He participated
in many scientific international conferences, also he lectured on many scientific institutions.
Muhamet Ternava died in 2017, leaving behind a rich scientific work.
Key words: Muhamet Ternava, Prishtina, scientist, brave.
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Biografia e Muhamet Tërnava
Muhamet Tërnava lindi në fshatin Lismi të Fushë Kosovës në vitin 1947. Shkollën katër klasë e kreu në
shkollën e fshatit, kurse nga klasa e pestë deri në tetën në fshatin Bardh i Madh. Shkollën e Mesme e kreu në
Prishtinë. Studime i përfundoi në Fakultetin në Filozofik në vitin 1970 në Departamentin e Historisë me temë: “
Vendbanimet mesjetare të Kosovës”. Studimet e masteri i përfundoi në Zarë të Kroacisë në vitin 1974 me temë:
Diplomacia cirilike të rëndësishme për historinë e Kosovës. Gjatë shtatorit-tetorit të vitit 1974 paraqiti temën e
doktoraturës dhe me suksese të plotë e mbrojti në vitin 1977 në Zarë të Kroacisë , me temë: Popullsia e Kosovës
gjatë shekujve XIV-XVI. Gjithashtu gjatë hulumtimeve dhe studimeve të ti kreu hulumtime nëpër arkivat e
bibliotekat e Parisit, Sorbonës, Beogradit, Shkupit, Tiranës, Zarës, Dubrovnikut, e ndonjë tjetër. Është autor i një
numri veprash të botime të veçanta dhe monografisë në fushën e Historisë Mesjetare në shek XIV-XVI. Ka botuar
një varg artikujsh dhe kumtesash në revista të ndryshme brenda .
Nga vitet 1971-72 Muhamet Tërnava për kohë të shkurtër punoi në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Nga
vitet 1972 – 1981 ka punuar për arsimimit dhe edukimit të studentore si profesor në Degën e Historisë të Fakultetit
Filozofik të Prishtinës.
Në vitet 1981-95, pas burgosjes dhe mbajtjes së dënimit (Prishtinë dhe Gurakoc), i gjithë aktiviteti tij ka
pushuar deri në vitin 1995. Pas daljes nga burgu në vitin 1995 ai rikthehet në Universitetin e Prishtinë, që vepronte
në masa të dhunës nga pushteti i instaluar Millosheviqian.

Botime të veçanta

1.

Popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV-XVI, Prishtinë : Instituti Albanologjik, 1995

2.

Studime për mesjetën, Pejë : Dukagjini, 2002.

3.

Qytetet e Kosovës gjatë gjysmës së dytë të Shekullit XVI, Prishtinë : Koha, 2007.

4.

Diskursi shkutër nga toponimia, beteja e Kosovës gjatë shekujve XIV-XV dhe vendosja e atëhershme e
pushtetit turk në Dardani-Kosovën e shekullit XV, Prishtinë : Koha

,2007.

Monografi historiografike

1.

Kacaniku me rrethinë deri në Luftën e Dytë Botërore, Prishtinë: (s.n), 1995

2.

Arbneshi i Zarës në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX
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Muhamet Tërnava ishte një figurë qendrore e shkencës shqiptare të periudhën mesjetare të shek. XIV-XVI
për Kosovën. Për të shkruar histori duhet të kesh guxim dhe këtë e kishte studiuesi Tërnava, edhe pse kushtoi me
rrahje dhe burgosje e tije, e sidomos me burgosjen e dytë që i kushtoi me tortura të tmerrshme.
Muhamet Tërnava ka botuar një varg veprash monografike, të hartuara dhe të mbështetur në burime shqiptare e të
huaja.
Tërnava arriti të behej një ndër studiuesit më seriozë të mesjetës me objekt studimi popullsinë e Kosovës.
Gjatë aktivitetit të tij shkencor ka bashkëpunuar me revista shkencore të vendit dhe të huaja. Ka marrë pjesë në
konsulltime shkencore, trueza, simpoziume, kongrese shkencore të vendit dhe të huaja, etj.
Muhamet Tërnava është autor i një sërë monografive, punimeve shkencore e artikujve nga historia
mesjetare.
Ka botuar një varg artikujsh dhe kumtesash në revista të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë. Punimet e
tij Muhamet Tërnava i botoi kryesisht në revistat e Buletin i Fakultetit Fiolozofik, Studime Historike Gjurmime
Albanalogjike, Seria e Shkencave Historike, Kërkime historike, ASHAK.
Muhamet Tërnava i është dhënë mundësia në vite të tëra të bëjë hulumtime nëpër arkiva të huaja, p.sh. Arkivin e
Francës, Raguzë (Dubrovnik)Romës, Shkupit, Tiranë, Beograd etj. kjo ishte provoj shumë e duhur për shkrimin e
librave duke u bazuar në dokumente primare siç ishte arkivore.
Studiuesi Tërnava është një prej historianëve dhe ekspertët shqiptarë dhe njeriu që ka pru risi në shkencën e
historisë. Muhamet Tërnava ishte një studiues i pa lodhur për shkencën e historisë, energjik, ambicioz.
Derisa ishte profesor në Universitetin e Prishtinës ligjëronte lëndën Historia Mesjetare të Ballkant ose Evropa juglindore. Në vitet 1981-95, pas burgosjes dhe mbajtjes së dënimit (Prishtinë dhe Gurakoc), i gjithë aktiviteti tij ka
pushuar deri në vitin 1995.
Gjatë demonstratave të viteve 1968 dhe 1981 gjendet afër demonstruesve, ndonëse nuk merr pjesë në radhë të parë.
Në burgun e Prishtinës nga 18 nëntori 1981 gjatë pesë muajve rresht nuk i’u lejua dëgjimi i radios, TV, lapsi, leximi
i gazetave dhe i letrave.
Veprat e tij janë një referencë e patejkalueshme për brezat e studiuesve.
Monografia popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV-XVI, është libër specifik si në aspektin strukturor
ashtu edhe në atë përmbajtjesor, me përmbajtje shumë të veçanet . Muhamet Tërnava është autori i parë shqiptar që
merret me shkrimin dhe studimin popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV-XVI.
Autori gjatë shkrimit të librit është ka dal në përfundim se defterëve të shek XVI-XVII, se shumica e tyre
në kohën mesjetare i përkisnin ritit ortodokës.
Studiuesi Tërnava na vejnë në përfundim se regjistrimet e hollësishme osmane të shek. XV-XVI, e sidomos
ato të këtij të fundit, me të dhënat e tyre antropomike, dëshmojnë qartë se numri më i madh i vendbanimeve të këtij
territorit ishte i banuar gjatë këtyre shekujve me etninë shqiptare.
Në veprën tjetër Qytetet e Kosovës gjatë gjysmës së dytë të Shekullit XVI, kishin rëndësi edhe në jetën
ekonomike. Ato, ndonëse nuk kishin numër të madh banorësh, sepse më të mëdha ndër to si p.sh. Prizreni dhe
Prishtina kishin 500 shtëpi. Gjithashtu autori ndalet edhe tek zejet që kanë qenë më të përhapuara p.sh. rrobaqepësit,
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furrtaria, argjentaria etj. Autori na vejnë në përfundim se deri në fund të shek XVI mbi gjysma e numrit të
përgjithshëm të banorëve të qytetit të Kosovës ishin me përkatësi fetare islame. Studiuesi vije në dukje se qyetet e
Kosovës gjatë shek. XV dhe gjysmës së parë të shek. XVI marrin gradualisht karakterin e qyteteve orientale, ndërsa
pamja e jashtme kryesisht orientale marrin në gjysmën e parë të shek. XVII.
Pas daljes nga burgu në vitin 1995 ai rikthehet në Universitetin e Prishtinë, që vepronte në masa të dhunës
nga pushteti i instaluar Millosheviqian.
Muhamet Tërnava ndërroi jetë në vitin 2017, duke lënë pas vete bagazh shumë të pasur të krimtaris së tij.
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Dr. Rovena VATA

“BETIMET, URIMET, MALLKIMET NË EPOS-PJESË E TRASHËGIMISË TONË KULTURORE”

Eposi heroik legjendar i kreshnikëve është cilësuar nga studiuesit se ka lidhje të ngushtë me jetën materiale
dhe shpirtërore të popullit shqiptar, duke përfshirë edhe letërsinë. Por, ndërmjet gjinive e llojeve të letërsisë, poema
ka më shumë lidhje e ndikim prej tij, për arsye se këngët e ndryshme që përbëjnë ciklin janë, në vetvete, poema
epike folklorike139 dhe si rrjedhojë janë pjesë e trashëgimisë tonë kulturore.
Epika heroike legjendare përfaqëson një kompleks poetik dhe etnokulturor140. Eposi ynë i kreshnikëve
tërheq vëmendjen, jo vetëm si një kryevepër me vlera të mëdha letrare e artistike, por edhe si një monument socialkulturor me vlera historike, filozofike, politike e juridike. Ky epos është i lidhur me epoka të mëdha dhe origjinale të
historisë së popullit tonë, duke përmbledhur në një vepër unikale tërësinë e shpirtit, të kulturës dhe të historisë etj 141.
Folklori ka një domethënie të madhe estetike dhe është burim i veçantë për prodhimin artistik. Arti
folklorik, më së pari, gjen shprehje në letërsinë gojore: tregime popullore, përralla, fjalë të urta, të cilat transmetohen
nga brezi në brez, në rrugën gojore142.
E ruajtur brez pas brezi dhe e pasqyruar nga rapsodët më të mirë, tradita e të kënduarit të këngëve legjendare vjen
deri në ditët tona, jo vetëm përmes interpretimit të tyre, por edhe përmes mënyrave të të kënduarit të këngëve të tjera
të Malësisë së Veriut143.
Veprat e mëdha artistike të krijimtarisë së kultivuar apo asaj popullore, duke pasqyruar me vërtetësi e forcë bëhen
pishtarë në krijimin e mënyrave e stileve interpretuese artistike dhe ndikojnë apo kontribuojnë në traditat, që mandej
ushqejnë drejtimet artistike të kohëve më të reja144.
Në mjediset familjare të kreshnikëve, qoftë në oda miqsh apo në shtëpitë e zjarrit, rapsodët përshkruajnë
çaste të pritjes së miqve apo biseda të ndryshme familjare, që shoqërohen gjithnjë me pirjen e kafes me sheqer dhe
me ndërrimin e duhanit midis tyre 145.
Përmbi shilte vend kanë xanë,
po pinë kafe, po pinë duhan146.
Sa e gjerb kafen Muji dalëkadalë,
sa mirë shkina e ka hetue!147.
Ja pjek kafen me sheqer,
ja ka dhanë në dorë e merr,
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kah të pinë po e vndon oroe,
në fyt kafen ja shef ka i rrshqet..148.
Kah e pin kafen n’fyt ja kam pa,
shoqi i tij kurr ndër ne s’ka ra149.
Kanë pi kafen me sheqer,
fjala fjalën mirë po e qet,
kqyr Alija shka i ka thanë!150.
Ka dalë jashtë, kalin jam err.
Siç shihet eposi ynë legjendar përshkohet nga fryma epiko-heroike. Në të në mënyrë artistike janë
pasqyruar edhe momentet kryesore të jetës së heronjve legjendarë, që nga lindja deri në vdekje, ku në këtë kumtesë
do ndahemi në tri elemente, të cilat janë pjesë e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve ndër breza e që janë prezentë
edhe në ditët e sotme si: betimet, urimet dhe mallkimet.
Si në rastin e betimeve që mund të citojmë:
Pasha zotin qi rri mbi hanë e diell,
pasha t’lumin qi sundon tokë e qiell
e herë vranë e herë kthillë,
Pashi mrizet ku mrizoni,
at forcé ju kah ma kini?
Pash ket bukë, zanve ke m’u thanë,
Pashi majet, ku veroni,
Pashi mrizet, ku pushoni,
Pasi gurrat ku flladiti,
Tash sa dit qi jam me ju,
Forcenë tuej pse s’ma kallëzoni?151.
Në rastin e urimeve që mund të citojmë:
Lum për ty, o zot, i lumi zot,
qi s’jem’kanë e zoti na ka dhanë,
pa nafakë ishalla s’na ka lanë!152.
Kshtu m’kanë thanë, se atje nu’jam kanë,
por kush ndigjoftë, zemra i kndoftë!153.
Atje kjoftë si ç’a kanë motit,
na kâ paçim ndihmën e zotit!154.
Apo në rastin e mallkimeve që mund të citojmë:
Qi për n’dashtë me m’pru marren te shpija,
he, ktij zoti i shkimët hisen e diellit!
E n’pastë menden me na koritë fisin,
gjujma, re, qetash me kokërr rrfeje!
Zirma tokë, përjashta n’natë të vorrit!
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At be m’zotin djali por ka ba155.
Zoti ju vraftë, more agët e Jutbinës!
Po ku â ndie n’mjet tokës e t’qiellës,
se muer vllau motrën e vet?156.
Përsëritja e betimeve, urimeve dhe e mallkimeve me të njëjtën formë dhe me të njëjtin funksion
psikologjik e artistik vërehet pothuajse në çdo këngë të ciklit të kreshnikëve 157.
Për karakterin e trashëguar të këtyre shprehjeve, për hershmërinë dhe jetëgjatësinë e tyre flet dhe fakti që ato janë
vënë në gojën e zanave e të orëve, të cilat veprojnë shumë gjallërisht në zhvillimin e ngjarjeve nëpër këngë. Ato
veprojnë në të njëjtin mjedis madhështor si dhe kreshnikët presin e përcjellin prej tyre betimet, urimet dhe
mallkimet.
Formulimet më të hershme të urimeve, mallkimeve dhe betimeve janë ato që u drejtohen shfaqjeve të natyrës, të
cilat për njeriun e lashtë ishin të njëllojta me atë vetë 158, si në rastin:
Pasha zotin qi rri mbi hanë e diell,
pasha t’lumin qi sundon tokë e qiell
e herë vranë e herë kthillë159, (Betim).
Shumësia e këtyre shprehjeve, intensiteti me të cilin ato përdoren është veçori e të gjitha këngëve të eposit tonë. Kjo
gjë flet për një proces shumë të gjatë të përdorimit të tyre në gjuhën e folur dhe në krijimet gojore popullore. Për
rrjedhojë mund të themi se këto formula nuk mund të jenë huazuar e aq më pak përkthyer nga një gjuhë tjetër 160.
Në këngët epike këto shprehje kanë dhe një funksion të veçantë artistik. Ato përdoren në pikat më kyçe të
ngjarjeve dhe gjithmonë kanë karakter funksional, janë pjesë organike e tyre dhe shërbejnë si pjesë strukturore në
to. Kjo vërteton dhe një herë faktin, që kënga i ka sjellë ato me vete gjatë shekujve. Mund të sjellim një mori
shembujsh për të vërtetuar rolin e këtyre formulave si bazë për zhvillimin e ngjarjeve në këngë. Kjo flet për anët e
veçanta, origjinale të ciklit tonë, që e dallojnë atë nga eposet e popujve fqinjë 161.
(Betim)
Betë në zotin, Omeri i paska thanë,
kurrnji pare me vedi nuk e kam;
besën e zotit, tha, me ta dhanë162.
(Urim)
Jemi vetë t’lumet e natës!
He ju zoti shtoftë vargun!163.
Kurr mos t’lashtë zoti pa vlla!164.
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(Mallkim)
Ç’je kah thue, bre burrë, goja t’u thaftë!165.
T’thashin krahët, more plaku i thi,
fike vedin, fike mue!166.
Përveç funksionit artistik, këto formula shprehin dhe disa nga anët më thelbësore të psikologjisë së popullit.
Shprehje të tilla janë të veçanta vetëm për eposin tonë. Ato s’mund të përdoren një lloj në eposet e popujve të tjerë,
sepse flasin për veçoritë etnike të popullit shqiptar, si për ruajtjen e nderit, besën, mikpritjen. Këto shprehje sjellin
në këngë plot dinamizëm atmosferën e jetës dhe të temperamentit të malësorit tonë 167.
Në këto shprehje mund të gjejmë elemente pagane, të cilat i përgjigjen origjinës së eposit, sepse lidhen me kulte
perëndish dhe me një periudhë të zhvillimit të shoqërisë, kur njeriu ishte më afër natyrës: Qofsh i bardhë, dielli i
bardhë ! T’u shkimtë drita, ty o mori hanë ........
Gjejmë gjithashtu elemente të kulturës kristiane. Shprehja më e përdorur është Zoti të vraftë, zoti zoti etj.
Zoti të vraftë, moj zana e madhe,
Se na nuses po i kallxojmë!168.
Ah, Halil, ty Zoti të vraftë,
Zoti ju vraftë, more agët e Jutbinës!
Po ku â ndie n’mjet tokës e t’qiellës,
se muer vllau motrën e vet?,
Zoti t’vraftë, bre Krajle Kapedani,
Zoti t’vraftë, Mujo, i ka thanë,
Zoti t’vraftë, Omer, i paska thanë,
Hajt bre, gjok, Zoti ty t’vraftë,
Zoti të vraftë, Hyso Radoica,
Ore nuse, Zoti të vraftë,
Zoti u vraftë, çika, u ka thanë,
Zoti t’vraftë, Bani Zadrili,
Zoti t’vraftë Mujo Bilimbash,
Zoti t’vraftë, Gjeto Basho Muji!
Zoti t’vraftë, Halil Aga i ri169.
Ndikimet e kulturës islame në këto formula janë më të pakta nga sa mund të mendohet 170. Ato janë qenësore dhe
vërehen vetëm në disa shprehje, ku është futur ndonjë fjalë a lutje turqisht. Kjo tregon se formulat e eposit kanë qenë
kristalizuar me kohë, qoftë nga ndërtimi logjik e artistik i tyre, qoftë dhe nga vendi që ato zënë në këngë 171: Selam
shume Halili të ka ba....
Për të kuptuar origjinalitetin, lashtësinë dhe karakterin e trashëguar të këtyre shprehjeve e thekson dhe etimologjia e
disa fjalëve të veçanta, që kanë një përdorim të gjerë në formulimin e tyre. Emri shtojzovallet ka si origjinë një
urim. Çabej shkruan: Ekzistenca e një foljeje sot pa mbaresë përbri emrit (a mbiemrit) përkatës dëshmon për
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karakterin e trashëguar e jo të huazuar të mbarë fjalës. Si kjo fjalë në epos janë: shtojzorreshtin, shtojzovargun.
Shumë shprehje që hasen në eposin tonë janë përdorur madje përdoren edhe sot në të gjitha krijimet folklorike të
popullit tonë si në balada, përralla, këngë historike.
Kjo tregon se kë to formula kanë pasur një përdorim të gjerë në gjuhën e folur, kanë një origjinë të përbashkët, janë
të një tabani, ruajnë vulën e krijimeve të një populli172.
Eposi ynë është mbështetur në një material të hershëm, origjinal iliro-shqiptar, jo vetëm në përgjithësi, por
edhe nga formulat e urimeve, mallkimeve e urimeve, pjesë e fondit të trashëgimisë tonë kulturore e që meritojnë
studime të herë pas hershme, që të mos mbesë në hije kjo pasuri kombëtare.
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