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Parathënie / Önsöz

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

Dekan i Fakultetit të Studimeve Islame - Prishtinë
İslami İlimler Fakültesi Dekanı - Priştine

H

ulumtimi, studimi dhe dëshifri
mi i mbishkrimeve në gjuhën
osmane, në gurët varrezorë, në
Anamoravë, është i motivuar nga dëshi
ra e madhe për të pasur më shumë njo
huri dhe të dhëna për paraardhësit tanë,
meqenëse në regjionin e Anamoravës
nuk ka ndonjë hulumtim të veçantë për
epitafet me mbishkrime në gjuhën os
mane. Ashtu, si në regjionin e Prishtinës
dhe të Mitrovicës më parë, Fakulteti
i Studimeve Islame me ekspertët e
fushës, në fillim të vitit 2020 ka marrë në
shqyrtim deshifrimin, përkthimin dhe
transkriptimin e mbishkrimeve në gurët
varrezorë në varrezat e vendbanimeve
të Anamoravës (Gjilan, Viti, Kamenicë).
Duke e njohur vlerën dhe rëndësinë
dokumentare të teksteve mbivarrezore,
për të kaluarën tonë kulturore, histo
rike, synojmë që përveç fotografisë,
deshifrimit dhe përkthimit, t’i bëjmë të
pavdekshme këto figura, në mënyrë që
studiuesve dhe lexuesve t’ua ofrojme
edhe një argument më shumë për
trashëgiminë kulturore dhe historike
Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

M

orava Yöresi’nde mezar
taşları üzerindeki Osmanlıca
yazıtların araştırılması, ince
lenmesi ve transkripsiyonun (deşifre
edilmesinin) amacı, atalarımız hakkında
daha fazla bilgi ve veriye sahip olma
arzusundan kaynaklanmaktadır. Şimdiye
kadar Kosova’nın genelinde ve özellikle
de Morava bölgesinde kitabeler (mezar
taşları) hakkında özel bir araştırma
yapılmamıştır.
Daha önce Osmanlıca yazıtlarıyla il
gili Priştine ve Mitroviça bölgesinde
yapığımız çalışmalarda olduğu gibi,
2020 yılının başlarında da alanında uz
man kişilerle görüşülerek, yine İslami
İlimler Fakültesi himayesinde, Morava
Yöresi’ndeki (Gilan, Vitiya, Kameniça)
mezar taşları (yazıtları) deşifre etmeyi,
tercüme etmeyi ve yazıya dökmeyi karara
bağlanmıştır.
Bizler, mezar taşlarınıdaki yazıtların
değerini bildiğimiz için, geçmişteki
tarihi ve kültürel önemini göz önünde
bulundurarak, önce mezar taşları tes
pit edip fotograflayarak, transkript
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të popullit tonë. Në veçanti, kur jemi
dëshmitar të asaj, se këto tekste doku
mentare të gdhendura në gurë, dita
ditës po zhduken nga pakujdesia dhe
mosnjohja e rëndësisë shkencore.
Mbështetja e këtij projekti, ka si
pikësynim identifikimin dhe publiki
min e një studimi tërësor mbi epitafet
(mbishkrimet varrezore), me shkrim os
man në gjithë regjionin e Anamoravës.
Megjithatë, si pasoj e rrethanave të
krijuara në të kaluarën marrë para
sysh edhe mungesën e studimeve dhe
përkujdesjen institucionale, në raport
me këto monumente të trashëgimisë
së luajtshme kulturore të vendit tonë,
hasen shumë vështirësi dhe pengesa
gjatë hulumtimit, transkriptimit dhe
përkthimit të teksteve në fjalë, jo vetëm
në regjionin e Anamoravës, por në tërë
Kosovën.
Ekspertët dhe përgatitësit e këtij vëlli
mi të Epitafeve, Agron Islami dhe Selim
Selimi, kanë arritur, që të lëvizin fshat
më fshat dhe varrezë më varrezë, për t’i
gjurmuar këto epitafe me mbishkrime,
si bletët që shëtisin lule më lule, për t’i
shënuar të dhënat e secilit person të
vdekur, sikur: shprehjet me përmbajtje
fetare, emri i të vdekurit, mbiemri, pro
fesioni, titulli, data e vdekjes, lutjet për
të vdekurin etj. Po ashtu, në libër janë
prezantuar edhe fotot e epitafeve, të cilat
janë pastruar aq sa ka qenë e mundur, në
mënyrë që lexuesi të mund të bëjë kraha
simet me origjinalin, njëherësh, siç do ta
shihni në brendësi të këtij vëllimi është
bërë edhe evidentimi dhe regjistrimi i
çdo epitafi të dëmtuar, në secilat varreza
dhe në çdo vendbanim të Anamoravës.
Është me interes të themi, se pikërisht
këto informata me rëndësi, për etërit
tanë vijnë përmes këtyre gurëve, që në
dukje duken shumë pasiv, por që në fakt
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ederek ve tercüme yaparak geçmişte
yaşamış değerli şahsiyetleri yaşatmak,
araştırmacılara ve okuyuculara
geçmişimizle ilgili tarihi ve kültürel miras
olarak bilinen bu yapıtları aydınlığa
kavuşturmaktır.
Atalarımızdan bize kalan mezar taşları,
özellikle bu belgesel metinlerin taşa
oyulmuş biçimleri, maalesef dikkatsizlik
ve bilimsel öneminden yoksun oldukları
için, bilmez kimseler tarafından zarar
vererek gün geçtikçe yok olmakla yüz
yüze kalmışlardır.
Geçmişte şartları göz önünde bulun
durarak, bu alanda uzmanların olmaması,
kamu kurum ve kuruluşların ilgi alanı
olmaması, doğal akışına bırakılması, söz
konusu mezar yazıtları yok olmaya ve
zarar görmeye devam etmişlerdir. Bu
durum yaptığımız çalışmalar boyunca
da Morava Yöresinde olduğu gibi Kosova
genelinde zorluklarla karşılaşmamıza
sebep olmuştur. Ancak, alanında uzman
ve azimli araştırmacılardan olan Agron
İslami ve Selim Selimi Morava Yöresi’ni
kapsayan yeni ciltin hazırlanmasını
yaparken köyden köye, mezarlıktan
mezarlığa koşarak tıpkı bir balarısı
gibi çiçekten çiçeğe konar gibi mezar
taşlarındaki yazıtları tespit etmeye
çalışmışlar ve bütün bu çabalar sonucun
da eserin yayınlanmasını hazırlamışlardır.
Çalışmanın daha kolay anlaşılabilmesi
için, okuyucular tarafından rahatlıkla
okunması için mezar taşı temizlenmiş
fotoya çekilmiş ve transcript edilmiş
haliyle karşılaştırılabilir bir durumdadır.
Ayrıca öte yandan zarar görmüş her
mezar taşı da, her yerleşim yerinde de
tespit edilerek hasar görmüş haleyle cilt
içinde verilmiştir.
Önemle arz etmemiz gerekir ki,
atalarımızla ilgili bilgiler bu mezar
taşlarında gizlenmiş gibi görülse de, ama
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në vete ato përmbajnë informata dhe
të dhëna të gjalla për të kaluarën tonë.
Këto dokumente të shkruara, na shër
bejnë si regjistrim i popullatës sonë dhe
letërnjoftime të të parëve tanë.
Botimi që kemi në dorë, me titull:
“Epitafet në gjuhën osmane, deshifrimi
dhe përkthimi i tyre, numër 3, regjioni
i Anamoravës”, përfshinë 179 gurë
varrezorë të deshifruar. Gurë- varri më i
vjetër është gjetur në fshatin Dobërçan,
që i takon vitit 1715, sipas kalendarit
Gregorian, pastaj gurë-varri në varrezat
e fshatit Sllatinë e Epërme, nga viti
1750, më pas ai i Pogragjës, i vitit 1755,
i Topanicës nga viti 1757, e të tjerë. Ky
botim jep informacione për persona
litete të ndryshme, që kanë jetuar në
këto treva gjatë periudhës së sundimit
Osman, si: muderris të njohur në mesin
e tyre, Myderriz Adem Efendiu, Myderriz
Abdurrahim Efendiu i biri i Hysejn
Efendiut nga Llashtica, Mulla Junuzi etj.
Vlen të theksohet se ekspeditat në teren
kanë rezultuar me evidentimin edhe të
fisnikëve të Gjilanit, siç është rasti me
pasardhësit e Gjinollëve, të cilët janë
edhe themelues të kazasë së Gjilanit aty
nga gjysma e dytë e shek. 18. Sikur vije
fjala me epitafin e Ahmet Bahtiar Begut,
të birit të Hysrev Begut nga Gjinollajt
apo Gjinzade (bijtë e Gjinajve) Mustafë
Begun, ku sipas të dhënave të skalitura
në epitaf del se ka qenë Mirahor i gardës
ushtarake të Sulltanit etj. Pra, këto
mbishkrime varrezore ofrojnë të dhëna
të vyeshme shkencore mbi personal
itete të kohës dhe jo vetëm. Njëherësh,
edhe forma e gdhendjes së shkronjave
dhe përdorimi i stilit të shkrimit, sikur
edhe përmbajtja e teksteve mbi këta
gurë varrezorë është e një rëndësie të
veçantë për kulturën e artit, letërsisë
dhe mbi të gjitha për historinë e shkruar
të këtyre banorëve të Anamoravës.
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aslında geçmişimizle ilgili çok faydalı bilgi
ve veriler içerirler. Bu yazılı belgeler nüfus
sayımı ve kimlik belgeleri gibi de bizlere
hizmet veriyorlar.
Elimizdeki “ Morava Yöresindeki
Osmanlıca Mezar Taşların,
Transkripsiyonu ve Tercümesi “ 3. Cilt
başlıklı çalışmada toplam transkrip
edilmiş 179 mezar taşı bulunmaktadır.
En eski mezar taşı yazısı, 1715 yılına ait
Dobırçan köyünde bulunmaktadır. daha
sonra Yukarı Slatina (türkçesi: İslatine)
köyünün mezarlığındaki mezar taşı 1750,
Pograca köyündeki mezar taşı 1755,
Topaniçe (türkçesi: Topolniçe) köyündeki
mezar taşıysa 1757 yılına aittir.
Bu baskının içeriğinde, Osmanlı idaresi
döneminde, bu bölgelerde yaşamış önemli
şahsiyetler hakkında bilgi veriliyor. Bunların
arasında; tanınmış Müderris Adem Efendi,
Laştiçalı Hyseyin Efendi’nin oğlu Müderris
Abdürrahim Efendi, Molla Yunus vb.
Yapılan çalışmalarda Gilan soylularından,
aynı zamanda Cinoğulları torunlarından
sayılan, daha doğrusu Gilan kasabasının
kurucularından Ahmet Bahtıyar Bey’in,
İsref Bey’in oğlu olduğunu, veya
Cinoğlularından Mustafa Bey’in mezar
taşında Sultan’ın askeri muhafızlardan
Mirahor olduğu da bilgisi ortaya
çıkmaktadır.
Demek ki, bu mezar yazıtları bizlere,
sadece kuru bilimsel veriler vermekle
kalmıyor, ve yine zamanın önemli
şahsiyetleri üzerine de değil, aynı za
manda bu taşların üzerindeki yazıların
içeriğinin yanı sıra harf işlemenin şekli
ve yazı üslubunun kullanımı gibi, öte
yandan Morava Yöresi’nin sakinleri için
kültür, sanat, edebiyat ve tarihi için de
ayrı bir önem arz emektedir.
Son olarak, İslami İlimler Fakültemizin
Bilim Kuruluna, yanı sıra söz konusu
9
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Vështrim mbi disa
karakteristika të epitafeve
në regjionin e Gjilanit

Ma. Agron Islami (PhD. Cand.)

G

urët mbivarrezorë me mbish
krim, që në punimet tona kemi
preferuar të përdorim termin epitaf, si
një shprehje shkencore e njohur nga të
gjitha gjuhët, janë përbërës të kulturës
identitare të zonave ku ato gjenden.
Njëherësh, këto monumente epigrafike
përmbajnë edhe informacione me vlerë
të veçantë për shkencat e skulpturës,
epigrafisë, gjuhësisë, historisë, gjeograf
isë dhe artit. Vlerë, e cila ishte kuptuar
mjaftë mirë edhe nga studiuesit dhe
atdhetarët e dëshmuar shqiptar të
periudhës pasosmane, siç është rasti me
Lumo Skendon (Mithat Frashrin), i cili
drejtoi revistën Dituria dhe pothuajse në
çdo numër bënte ftesë për mbledhjen e
argumenteve të shkruara që shpërfaqin
kulturën dhe traditën shqiptare, në një
rast ndër të tjera shkruante: “Besojmë
se në Shqipëri do të ketë mjaft shkrime
me germa tyrqishte, të shpëtuara prej
duhivet të ndryshme. Sa pa u ç-dukur
krejt, do të ishte mirë sikur të kujdeso�
hëshim dhe t’i mështiellim, t’i kopiojmë
në formët origjinale të tyre dhe duke i
transkriptuar”1.
1 Dituria, 1 qershor 1927, numur 8, Tiranë 1927.
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Epitafet që janë trajtuar në këtë vëllim
dëshmojnë për një kulturë urbane edhe
të zonave ndër urbane. Sponzorizimi i
një epitaf me mbishkrim osman në shek
ullin XVIII argumenton emancipimin e
banorëve të venbanimit dhe zonës, po
ashtu ky fakt nxjerrë në pah edhe edu
kimin e popullatës vendore, ngase nuk
do të kishte logjik të sponzorizohet një
epitaf për familjarin dhe askush të mos
dijë ta lexojë ate. Njëherësh, edhe epiteti
“efendi”2 të cilin e hasim në në një numër
të konsiderueshëm nëpër tekstet e këtyre
epitafeve është një përcaktues i mirë për
të krijuar një mendim rreth atyre që dinin
shkrim dhe lexim. Këtë shprehje e kemi
hasur gjithandej hapësirës së Prishtinës
dhe Mitrovicës, e që është evidente edhe
në epitafet që janë përfshirë në këtë vël
lim. Si psh. Epitafi i Shejh Abdi efendiut
në Novobërdë, i cili kishte vdekur në vitin
1764, dhe pasi që edhe babai i tij, Aliu,
kishte po ashtu epitetin e efendiut edhe
pse nuk ishte shejh, nënkuptohet se
vinte nga një familje e të shkolluarve, apo
vie fjala me efendilerët tjerë në fshatrat
2 Në kohën osmane titulli efendi bënte ndarjen në mes të atyre që
dinin shkrim dhe lexim dhe atyre që nuk dinin.
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Cërrnicë, Sadovinë e Cerkezëve etj. Në
anën tjetër, nëse marrim për bazë llojin e
gurit që është përdorur në ngritjen e kë
tyre objekteve me mbishkrim osman (e që
mbi 99% janë gurë të mermerit) mund të
konstatohet se kishte një gjendje mjaftë
të mirë ekonomike të banorëve që ishin
sponzorizues të këtyre monumenteve
me mbishkrim dhe që ishin mjaftë të
kushtueshme.
Siç e cekëm edhe më lartë, kualiteti i gurit,
gjatësia e tekstit, stili i shkrimit si dhe
vetë epitetet e gdhendura në gurë dësh
mojnë gjendjen ekonomike të popullsisë
së kohës. Psh. në zonën e Anamoravës
(Gjilan, Kamenicë dhe Viti) kemi hasur
5 epitafe ku identifikohen me epitetin
Aga, që nënkupton se kemi të bëjmë me
personalitete fisnike dhe të pasura, sic
është rasti me epitafin e fillim shekullit
XVIII të Adil Aga-së, të birit të Sinan Agës
nga fshati Dobërçan, apo Zarifenë, të bijën
e Salih Agasë (epitaf i gjetur në një shtëpi të
një qytetari nga Hajvalia e Prishtinës) etj.
Epitafet me mbishkrim osman japin infor
macion edhe për bashkëjetesën dhe tol
erancën ndërfetare të zonave tona. Rastin
konkret më së miri e shpërfaqin epitafet
e gjetura në varrezat e fshatit Dunavë të
Gjilanit. Ku siç dihet në këtë fshat mysli�

man e të krishterë kanë bashkëjetuar për
shekuj të tërë dhe siç mund të shihet në
këtë vëllim janë përfshirë edhe dy epi
tafe me mbishkrim osman që i takojnë
gjysmës së dytë të shekullit XIX.
Duke qenë se këto tekste të gdhendura
në gurë në shkencën e historisë dhe jo
vetëm, konsiderohen si dëshmi/burime të
dorës së parë dhe si të tilla edhe ndriçojnë
ngjarje historike që për studiuesin kanë
qenë të panjohura, ose si rezultat i mun
gesës së fakteve kanë mbetur në stadin
e supozimeve, konsiderojmë që gjetjet e
epitafeve të prindërve të heroit kombëtar
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Idriz Seferi janë një argument i mirë për
rishikimin e historisë së këtij personaliteti.
Sidomos, kur bëhet fjalë për moshën e
saktë në kohën e vdekjes së babait të tij,
apo për të ashtuquajturin laramanizëm.
Respektivisht, deri tani është thënë se kur
Idrizi ishte në moshën 13 vjeçare i kishte
vdekur babai,3 gjë që kur llogarisim vitin e
vdekjes së babait të tij dhe vitin e lindjes
(mars 1847) së Idriz Seferit, del se kur ndë
rroi jetë babai i tij, ai kishte 17-18 vjeç (jo
13). Çështja tjetër e cila ka marr jehonë
është edhe i ashtuquajturi laramanizëm
apo kriptokrishterim i Idriz Seferit. Tezë, e
cila erdhi si rezultat i një thashethemeje,
dhe që u ndikua edhe njëri nga studiuesit
me eminent të historisë së Kosovës, siç
është Noel Malcolm, i cili në punimet e tij
lë të nënkuptohet se Idriz Seferi mund të
ketë qenë njëri nga laramanët dhe ketë e
mbështetë në histori gojore, e cila i është
transmetuar nga disa qytetarë të Kosovës4.
Mirëpo, epitafet e prindërve të heroit
kombëtar edhe për nga formati edhe për
nga tekstet dëshmojnë të kundërtën, res
pektivisht formati i tyre shpërfaq kulturën
dhe traditën fetare islame të kësaj familjeje.
Për më shumë në epitafin e nënës së Idriz
Seferit, Kajës5, e cila kishte ndërruar jetë
në vitin 1895/1894 është gdhendur teksti:
Ah Vdekja! Qoftë mëshiruar dhe Falur, Kaja
e bija e Salihut. Për shpirtin e saj (këndo)
një Fatiha, viti 1312 (sipas kalendarit
gregorian 1894/1895)!, ndërsa në atë të
babait, Jusufit, i vdekur në vitin 1864/1865
janë gdhendur fjalët: Ai (Allahu) është i
Përjetshëm! Qoftë mëshiruar dhe falur,
Jusufi,6 i biri i Sylejmanit! Për shpirtin e
3 Marenglen Verli, Idriz Seferi Prijës i tre brezave, Jeta dhe Vepra e
Idriz Seferit, Instituti i Historisë - Prishtinë, Prishtinë 2003, fq. 27.
4 Noel Malcolm, Studime mbi historinë shqiptare - Rebelët, besimtarët, të mbijetuarit, Prishtinë 2020, fq. 157.
5 Sipas informacioneve të marrura nga Nijazi Idrizi (familjarë i
familjës Seferi), Kaja është nëna e Idriz Seferit dhe emëri i plotë i saj
ishte Kadishe.
6 Babai i Idriz Seferit.
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tij, një Fatiha, viti 1281 (sipas kalendarit
gregorian 1864/1865). Vetë ekzistenca
e epitafeve të prindërve të Idriz Seferit,
Jusufit dhe Kajës, nënkupton që edhe
ngritësit e këtyre lapidareve prej epitafi
ishin pikërisht bijtë dhe bijat e të ndjerëve,
ku bënë pjesë edhe vetë Idrizi. Dhe si
pas praktikës së besimit islam në fund të
tekstit kërkohet këndimi i kaptinës së parë
nga libri i shenjtë i myslimanëve Kur’ani,
respektivisht kaptina Fatiha. Po ashtu
edhe faktet e deritanishme nga historia e
familjes Seferi na qojnë drejtë asaj se kjo
familje kishte prejardhje nga zonat shqip
tare të sangjakut të Nishit dhe siç është e
njohur deri më tani nuk kemi asnjë dësh�
mi mbi fenomenin e laramanizmit/krip
tokrishterimit në trevat e Nishit. Po ashtu,
duke njohur aktivitetin e tij anti-osman, si
dhe faktin që ai ishte i përndjekur nga au
toritetet osmane të kohës mund të konsta
tohet se Idrizi nuk kishte nevojë ta fshehë
besimin e tij për tu futur në kategorinë e
laramanëve apo kriptokristianëve.
Informacion tjetër me vlerë historike janë
hasur edhe në dy epitafet e Gjinollajve,
të cilët konsiderohen edhe themelues
të Gjilanit. Këto dy epitafe të familjes
themeluese të kazasë së Gjilanit gjenden
në oborrin (parkingun) e Muzeut te qytetit
dhe janë në një gjendje krejt të pambrojtur.
Epitafi i parë i gdhendur për Ahmet Bahtjar
Begun të birin e Hysrev Begut i vdekur më
1800 përmban edhe të dhënën e familjes,
respektivisht thuhet “Gjin-zâde Ahmed Beg
bin Hysrev Beg”, që vërteton fisnikërinë
e kësaj familjeje bejlerësh. Ndërsa epi
tafi tjetër i takon Mustafa Beg Gjinollit, ku
ndër të tjera vlerësohet për mikpritjen e
tij, njëherësh është nënvizuar edhe titulli
mirahor, që nënkupton se ai kishte qenë
zyrtar osman për mbarëvajtjen e stallës
së sulltanit osman. Po ashtu edhe data e
saktë e vdekjes ka një rëndësi të veçantë
për historishkrimin e biografisë së tij.
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Karakteristikat e Epitafeve në
Regjionin e Gjilanit
Ashtu siç i kemi parë edhe në zonat tjera
të Kosovës, respektivisht në regjionin
e Prishtinës dhe të Mitrovicës, epitafet
dallojnë nga njëri tjetri, qoftë në madhësi,
zbukurime apo edhe në mesazhin që për�

cjellin në tekstet e tyre. Gjithsesi, këto da
llime vinin si rezultat i gjendjës sociale dhe
ekonomike të popullatës. Nëse gjendja
ekonomike e familjes së të vdekurit ishte e
mirë teksti i epitafit përpilohej nga poetë
me zë; tekstin e shkruanin Hattatët (bukur
shkruesit) që njiheshin për stilin e lartë
të bukurshkrimit dhe më pas ky shkrim
gdhendej tek gurgdhendësi më i mirë që
kishte qyteti apo rrethina dhe si përfun
dim epitafet e personaliteteve dhe atyre
që qëndronin mirë ekonomikisht shpër
faqin një vepër me vlera të larta epigrafike
dhe skulpturore të kohës7.
Sipas studimeve të deritanishme shohim
se ka ekzistuar një standard në simbole
të epitafeve.8 Në të shumtën e rasteve,
përmes këtyre simboleve mund të kup�
tohet gjinia, profesioni, nëse i vdekuri ka
qenë fëmijë apo i rritur.9 Por që faktet në
teren na bëjnë të kuptojmë se, jo gjith
herë ishte respektuar ky standard, p.sh. në
gjetjet tona në teren kemi parë se lulet që
zakonisht ishin sinonim i bukurisë së fem�

rës dhe gëdhendeshin vetëm në epitafet e
grave, ato ishin gdhendur edhe tek epita
fet e burrave, sikur vie fjala me epitafet
e Ali Pashë Dragës dhe Hasibe Hanmës
të bijës së Murat Beut nga Mitrovica që
karakterizohen me zbukurimin me lule të
njëjta10.
7 Lütfi Şeyban, Osmanlı Dönemi Taraklı Mezar taşları ve kitabeleri,
Adapazar 2007, fq. 10.
8 Agron Islami, Selim Selimi, Epitafet në gjuhën osmane, dëshifrimi
dhe përkthimi i tyre- Regjioni i Mitrovicës, Prishtinë 2019, fq. 10-16.
9 Fatih Çavuş, Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları, İstanbul 2018, fq. 31-32.
10 Agron Islami, Selim Selimi, Epitafet në gjuhën osmane, dëshifrimi
dhe përkthimi i tyre- Regjioni i Mitrovicës, po aty, fq. 25-26.
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Lulja e Jetës

Svastika

Epitafet e grave në zonën e Gjilanit në
të shumtën e rasteve janë të zbukuruara
me motivin e lules rrumbullake, e cila në
kulturën e simbolikave të botës islame
përfaqëson vazhdimësinë e jetës, respe
ktivisht jetën pas vdekjes (foto 01).

Një simbol tjetër i gdhendur në epitafet e
regjionit të Gjilanit është ai i Svasikës. Siç
edhe është e njohur ky simbol ndeshet
që në lashtësi. Sipas studimeve delë se
Svastika simbolizonte rrethin rrezatues të
diellit dhe lëvizjet e tij.11 Ndërsa në librin
e shenjtë të besimit islam në Kur’an dielli
dhe hëna përmenden si dy krijesa të
Zotit, përmes të cilave Zoti i mësoi njeriut
llogaritjen e kohës (Kur’an: Isra/12).
Këtë simbol e kemi hasur në dy epitafe.
Njërën në fshatin Lipovicë të Gjilanit
dhe tjetrën në Vriçec të Kamenicës. Dy
Svastikat në fjalë janë gdhendur në
rrotacionin e akrepave të orës.

Foto 01
Këtë lule e kemi hasur edhe në një for
mat më të vogël dhe ndryshe prej epi
tafeve të grave të cilat karakterizohen me
gdhendjen e lules së jetës tek koka e gu
rit, (tek epitafet e burrave) është gdhendur
në pjesën e poshtme të gurit. Ky detaj
i fokusit të lules tek epitafet e grave ka
bërë që të ketë mendime se gdhendja e
lules tek epitafet e grave para së gjithash
paraqet simbolikën e bukurisë së femrës.

Simbolika e lules ne epitafin e Mustafa Beg
Gjinollit dhe Ahmed Bahtjar Beg Gjinollit
14

Svastika 01

Svastika 02
11 Ali Bardhi, Varrezat në Anë të Malit, Ulqin 2016, fq.39.
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Sarëqet dhe Kavukët
Epitafet e burrave karakterizohen me
stilin e zakonshëm të sarëqeve, kësulave/
fese dhe kavuke.12 Në epitafet e XVIII të
regjionit të Gjilanit karakterizohen me
stilin e kavukëve, ndërsa ato të shekullit
XIX janë të stilit Hamidi, Azizi dhe
Mexhidi. Varësisht nga koha se në cilën
periudhë janë gdhendur gurët.
Një detaj interesant është hasur në
varrezën e Toplanëve të fshatit Gjylekar/
Skyfteraj, ku teksti i epitafit është shkruar
në gjuhën shqipe/dialekti gegërishte, por
me alfabetin osman, (epitafi: ”Tahir Arif(i),
Lin-ja 1894, Dekja 1956”). Ky rast është
unik, për faktin se është gdhendur në një
periudhë të afërt.
Në vend të përfundimit
Qëllimi final i botimit të epitafeve përmes
fotografisë, transkriptimit dhe përkthimit
është që ta ruajmë këtë pasuri kulturore
të skalitur nëpër gurë. Siç edhe mund
të shihet në fotografitë e dhëna në këtë
vëllim, gjendja fizike e këtyre epitafeve
është shumë e keqe, ku pjesa më e madhe
e tyre janë të dëmtuar dhe një vesë tjetër
i keq është edhe ajo se kemi marr shumë
informacione për zhdukjen e këtyre
gurë-varreve nga vetë dora njeriut dhe
kjo është bërë në emër të pastrimit të
vend-varreve. Raste konkrete kemi parë
në varrezat e fshatit Përlepnicë të Gjilanit,
ku kemi gjetur vetëm mbetjet e kokave
të epitafeve, po ashtu sipas informa
cioneve të marrura nga arsimtari veteranë
i Gjeografisë dhe ish imami i xhamisë së
fshatit Pidiç Emin Rashiti në vitet e 80ta
në varrezat e Pidiçve kishte mbi 80 gurëvarre me mbishkrim osman, ndërsa sot
12 Për info më të zgjëruara mbi llojet e kësulave shih. Agron Islami,
Selim Selimi, Epitafet në gjuhën osmane, dëshifrimi dhe përkthimi i
tyre- Regjioni i Mitrovicës, po aty, fq. 13-15.
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nuk kemi as 10 përqindëshin e tyre, madje
edhe ata kanë shpëtuar janë dëmtuar dhe
janë në mëshirën e kohës. Madje edhe
gjendja e dy gurëvarreve të pinjollëve
të Gjilanit, respektivisht pasardhësve të
themeluesve të kazasë së Gjilanit është
tregues i mirë për njohurin mbi vlerën e
teksteve të skalitur në këta gurë.
Siç kemi thënë edhe në vëllimet paraprak
janë të pakta rastet kur në epitafe është
gdhendur data dhe muaji i vdekjes gjë
që shkakton problem për identifikimin e
saktë të vitit të vdekjes sipas kalendarit
tonë. Ne gjatë llogaritjeve të viteve nga
kalendari hixhëri në atë gregorian kemi
marrë si të mirëqenë datën 1 Muharrem
dhe vitin e vdekjes. Andaj duhet të kemi
parasysh faktin se vitet e vdekjes sipas
kalendarit/gregorian mund të kenë dife
rencë një (1) vit, varësisht nga data dhe
muaji i vdekjes.
Me këtë rast, shprehim falënderime
për dekanin e Fakultetit të Studimeve
Islame, prof. Dr. Fahrush Rexhepin për
mbështetjen e pakursyeshme në plotë
simin e të gjitha kushteve dhe këshillave
të vyeshme nga cilësia e kryeredakto�
rit, redaksinë prof. Dr. Zija Abdullahu
dhe Prof. Dr. Musa Vila, korrektorin Mr.
Vedat Shabani, recensentin Ermal Nurja
sikur edhe për drejtuesit e këshillave të
bashkësisë Islame në Gjilan, Kamenicë
e Viti për ndihmën e dhënë në informa
cionin e vendvarreve. Duke mos harruar
edhe ndihmëtarët në teren: Nijazi Idrizi,
Aliriza Selmani, Ahmet Daku, Mirlind
Behluli, Burim Kërqeli, Fidan Xhelili, Salih
e Avni Nuhiu etj.
Me theks të veçantë shprehim mirë
njohje për Prof. Dr. Fikret Sarıcaoğlu nga
Universiteti i Stambollit për ndihmën e
dhënë në leximin e epitafeve të vëllimit
paraprak, atij të Mitrovicës.
Prishtinë 2021
15

Xhamia e Madhe dhe Xhamia Atik (lart) në Gjilan
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1

GJILAN

1.1. Gjilani

Ë

shtë qendër administrative komunale e rajonale e Anamoravës. Është një nga
shtatë qytetet më të mëdha të Kosovës. Është i vendosur në udhëkryqin e rrugës
Ferizaj - Bujanoc dhe rrugës së vjetër, e cila vinte nga drejtimi i Shkodrës në Shqipëri,
nëpër Kosovë dhe për në Vranje, në Serbi.
Në ngastrën e quajtur Gavran ka ekzistuar edhe një vendbanim, emri i të cilit nuk dihet.
Supozohet se ai ishte vendbanim i xehetarëve gjatë kohës së eksploatimit të xehes në
Gllamë.1
Në dokumentet e shkruara, përmendet në vitin 1342, me emrin Moravë. Me emrin
Gnivlani, për herë të parë përmendet në një kartë mesjetare të vitit 1402 – 1394.2 Në
defterin kadastral turk të vitit 1455 përmendet fshati me emrin Gnjilani, i cili kishte 41
shtëpi e 4 të pamartuar.3 Në defterin kadastral të vitit 74-1566 si vendbanim, kishte 38
shtëpi e 12 beqarë.4
Në gjysmën e parë të shekullit XVII, gjeografi turk Haxhi Kallfa përmend kadillëkun e
Moravës, i cili gjendet ndërmjet Novabërdës, Janjevës dhe Kaçanikut.5 Si fshat përmen�
det në relacionet e misionarëve katolik në vitet 1639, 1655 etj.6 Ami Boue e përshkruan
si lokalitet me 1.500 - 2.000 banorë.7
Qyteti i sotëm i Gjilanit, u themelua nga pushtetë mbajtësit e Kosovës, Gjinollët, me prej
ardhje shqiptare, nga fshati Gjinaj i Lumës. Ata në shekullin XVIII morën pushtetin në
Kosovë duke përfshirë edhe Gjilanin, Bujanocin dhe Preshevën. Familja feudale Gjinollët,
pikërisht Bahti beg Gjinolli, mund të konsiderohet themelues i Gjilanit të sotëm.8
Tregtarët dhe zejtarët e ish qytetit Novabërdë, së shpejti lanë qytetin e vjetër, zbritën
në qytetin e ri Gjilan dhe u vendosën këtu. Që nga themelimi, Gjilani zhvillohet rela
tivisht shpejt, dhe nga viti 1780 shndërrohet në qytet dhe bëhet qendër administra�

tive, ekonomike dhe kulturore e tërë Anamoravës.9 Me fillimin e themelimit të Gjilanit,
shumë banorë, të cilët deri atëherë jetonin në Novabërdë, zbresin në qytetin e ri si
zejtarë, tregtarë dhe nëpunës, qoftë fetarë ose administrativ.
1 Drita Halimi - Statovci, Trajtime dhe studime etnologjike, Instituti Albanologjik Prishtinë, Prishtinë, 2000, fq. 143.
2 Stojan Novaković, Zakonski Spomenici srpskih država sednjega veka, SKA, Beograd, 1912; Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 421.
3 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 206 dhe 208.
4 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 678.
5 Hadzi-Kalfa ili Qatip-Qelebija, (gjeograf turk i shek. XVII), O Balkanskom poluostvru, Spomenik, XVIII, Beograd, 1892, fq. 59.
6 Gaspër Gjini, Dikur nëpër Kosovë, Drita, nr. 9-10, Ferizaj, 1984, fq. 158-162
7 Ami Boue, La Turquie d’Europe, Paris, 1980.
8 Drita Halimi-Statovci, Gilani, Struktura dhe funkcionet si qendër regjionale, Kosova, Prishtinë, 3, 1774, fq. 320.
9 Po aty.
Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

19

Në vitin 1830, Gjilanin e përfshiu zjarri dhe më të edhe një numër të objekteve të vje
tra, të cilat u zhdukën. Prej tyre meriton të përmendet Saraji i Gjinollëve, Kulla e Sahatit,
hamami etj. Menjëherë filloi rindërtimi. Mirëpo, në vitin 1836, Perandorinë Osmane e
përfshiu sëmundja e mortajës. Kjo fatkeqësi e kishte përfshirë edhe Gjilanin, ku një
numër i madh i banorëve vdiqën.10
Pas kësaj fillon rindërtimi. Gjilani, filloi të shndërrohet në qendër administrative, eko�
nomike, shoqërore, kulturore dhe ushtarake, të një rajoni të Kosovës Juglindore dhe
ishte një ndër qytetet me rëndësi të Vilajetit të Kosovës. Me kohë Gjilani filloi t’i marrë
tiparet e një qyteti të tipit orientalo-islam.11
Bejlerët dhe agallarët e Gjilanit kishin sjellë shumë serbë, që të punonin në pronat
e tyre. Pas Luftës Ruso-Turke (1876-1878), ushtria serbe pushtoi tokat e Sanxhakut të
Nishit, në vitin 1877/78, të banuara me popullatë shqiptare. Atë popullatë me dhunë
gjatë dimrit e dëboi. Ushtria serbe vazhdoi marshimin nga jugu dhe më, 23 janar 1878
e pushtoi edhe Gjilanin, por pas disa kohe u tërhoq. Nga popullata shqiptare muha
xhire e Sanxhakut të Nishit, në këtë vendbanim u strehuan shumë familje shqiptare
muhaxhire dhe krijuan edhe Lagjen e Muhaxhirëve. Më vonë u vendosën edhe shumë
familje muhaxhire nga fshatrat tjera. Kështu që, Gjilani është vendbanimi më i madh
në Kosovë, ku ka të vendosur shqiptarë muhaxhirë të dëbuar nga Sanxhaku i Nishit.
Mirëpo, disa nga këto familje, por edhe të tjera pas vitit 1912 dhe më vonë u shpër
ngulën në Turqi e gjetiu.12
Gjilani në vitin 1807 ka pasur 300 shtëpi. Ndërsa më vonë, në vitin 1872 si qytezë kishte
2.500 banorë, kryesisht myslimanë, ortodoks e disa romë.13 Sipas raporteve të konsullit
francez në Shkodër – Viet, në vitin 1866, Gjilani ishte një qytet i hapur i banuar kryesisht
me popullsi turke (shqiptare të besimit islam J.O.) dhe popullsi greke (serbë, ortodoksë).14
Sipas sallnames së vitit 74/1873, Gjilani i kishte 527 shtëpi me afër 3.000 banorë dhe se
shumica ishin myslimanë (shqiptarë). Ndërsa, në vitin 1897, Gjilani përmendet si qytet
zejtar dhe ka pasur rreth 1000 shtëpi, prej të cilave 350 serbe dhe 650 shqiptare.15 Sipas
sallnames turke të vitit 1900 (1318 h), qyteti i Gjilanit është larg prej qendrës së Vilajetit
– Shkupit rreth 12 orë. Ka mbi 1000 familje dhe janë këto xhamia: Xhamia e Vjetër,
Xhamia e Re, Varoshi i Vjetër dhe i Poshtëm. Numëron 5 mëhalle dhe e gjashta është
e romëve. Gjilani kishte 1000 shtëpi me 4.587 banorë, nga të cilët 2.246 femra e 2.341
meshkuj.16
Që nga gjysma e dytë e shekullit XIX, posaçërisht pas formimit të Vilajetit të Kosovës,
në fillim të vitit 1877, Gjilani ishte qendër administrative, ushtarake e kulturore. Në
anën tjetër, ai ishte edhe qendër zejtare dhe tregtare, me nyje komunikacioni për një
rajon të gjerë të pjesës juglindore të Kosovës. Kjo mundësoi që Gjilani të bëhet një
10 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, 6, Gjilani, Prishtinë, 2004, f. 83.
11 Po aty.
12 Po aty, f. 84-85.
13 Sipas A. Kaçiq, në raportin e tij, për gjendjen në Kosovë 1840-1890 të botuar në revistën “Kaçiq”, Split 1980.
14 Arkivi i Kosovës, fondi, dokumente të hulumtuara në Arkivin Shtetëror të Vjenës; Gj. Shehu, Pashallëku i Prizrenit 1866, sipas Konsullit
freng Ëeit në Shkodër, Gjurmime Albanologjike, Seria e shkencave historike, X-1980, Prishtinë, 1981.
15 Kadri Halimi, Gilani, vështrim autropogjeografik, Përparimi, 1959, fq. 777-778.
16 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani, 5. v. e c., f. 85.
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ndër qytetet kryesore të Vilajetit të Kosovës, bazën ekonomike të të cilit e përbënte
zejtaria dhe tregtia e imët.
Pushtimi serb i Gjilanit në fund të vitit 1913, u shoqërua me vendosjen në qytet e në
rrethet e tij të familjeve koloniste serbe e malazeze.
Pas okupimit të kësaj treve, si dhe trevave të tjera shqiptare, në vitin 1912 nga pushteti
serb, shumë familje shqiptare, për shkak të dhunës, terrorit, vrasjeve etj., qenë detyruar
të shpërngulën në Turqi, në Shqipëri, në Siri e gjetiu.
Ky është rezultat i shpërnguljes në Turqi, por edhe i vrasjeve të shumta gjatë Luftës së
Parë Botërore dhe në dy-tri vitet pas saj. Kjo shpërngulje ka vazhduar edhe gjatë tërë
Mbretërisë Jugosllave, pastaj gjatë periudhës së Jugosllavisë socialiste deri në vitet e
gjashtëdhjeta. Sidomos nga qyteti u shpërngulën familje të njohura tregtare, zejtare etj.
Duhet theksuar se në këtë kohë dhe më vonë në këtë qytet dhe në fshatra të tjera,
nga pushteti i ri serb, u bënë shumë vrasje e masakra në popullatën shqiptare. Në vitet
1944-1945 Gjilani kishte pësuar shumë. Nga çetat shoviniste serbo-maqedone-mala�
zeze ishin vrarë e pushkatuar mbi 1.000 veta.
Pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore, e sidomos pas viteve të shtatëdhjeta të shek.
XX, në Gjilan filloi transformimi dhe zhvillimi më i theksuar ekonomik, arsimor, kulturor
etj. Në këtë periudhë bëhen disa ndërrime në fizionominë e qytetit. Sot, Gjilani është
shndërruar në qendër të rajonit të Anamoravës, duke përfshirë edhe atë si qendër e
arsimit universitar. Në qytet u vendosën shumë banorë të ardhur nga fshatrat e afërta,
por edhe nga treva e Luginës së Preshevës, ku banorët shqiptarë në masë të madhe
janë shpërngulur për shkak të mossigurisë dhe gjendjes së vështirë ekonomike, poli�
tike, arsimore etj.
Sa i përket numrit të banorëve, sipas shënimeve statistikore zyrtare, Gjilani në vitin 1913
kishte 7.767 banorë. Në regjistrimin e vitit 1981, kishte 6.255 shtëpi, me 35.249 banorë
(25.629 shqiptarë, 5.688 serbë, 143 malazez, 656 turq, 96 myslimanë, 3.017 të tjerë). Në
fund të viteve të nëntëdhjeta si qendër e pellgut të Moravës arriti t’i ketë afër 100.000
banorë. Gjilani në vitin 1998, kishte këtë strukturë: 94.218 ose %79,4 shqiptarë, 19.481
ose 16,4% serbë, 3.568 ose 3% romë, 1.387 ose 1,2% të tjerë. Gjithsej 118.654 banorë.
Ndërsa, në mars të vitit 2001, kishte 89.369 ose 86,2% shqiptarë, 13.479 ose 13,1%
serbë, 400 ose 0,4 % romë, 310 ose 0,3% të tjerë. Gjithsej 103.558 banorë.17

17 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani, 5, v. e c., f. 91.
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Vendi i origjinës
Muzeu i qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1742
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.1

Kitabeja ne original:

املرحوم املغفور
ارسالن بن مصطفى
روحيچون الفاتحه
۱۱٥٥ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhûmü’lMağfûr
Arslan bin Mustafa
Rûhiy-çün
el-Fâtiha
Sene 1155
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Arslani, i biri i
Mustafës!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1155.
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Vendi i origjinës
Oborri i muzeut të qytetitt
Viti sipas kalendarit gregorian
1800
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.2

Kitabeja ne original:

هوالخالق الباقي
بني قيل مغفرت يا ر ّب
يزدان
بحق عرش اعظيم نور
قران
كلور قبرم زيارت ايدن
اخوان
ايده لر روحمه فاتحه
احسان
مرحوم املغفور
املحتاج
الى رحمة ربه الغفور
جن
زاده احمد بحتي يا
ربك بن
حسرو بك روحيچون
الفاتحه
۱۲۱٥ سنه
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Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-hallâkü’lbâkî
Beni kıl mağfiret yâ
rabb-i yezdân
Bi-hakk-i arş-ı
azîm-i nûr-i Kur’an
Gelür kabrimi
ziyâret iden ihvân
İdeler rûhuma fâtiha
ihsân
Merhûmü’lMağfûrü’l-muhtâç
İlâ rahmet-i
rabbihi’l-ğafûr Cin
Zâde Ahmed
Bahtiyâr Beg bin
Hüsrev Beg rûhiyçün el-Fâtiha
Sene 1215
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Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Me fal mua, o
Krijues i Mirësisë!
Vëllezërit që
vizitojnë varrin tim.
Për hir të Arshit të
Madh dhe Nurit
(dritës) të Kur’anit,
shpirtit tim le t’i
bëjnë dhuratë,
një Fatiha!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Nevojtari për
Mëshirën dhe
Faljen e Zotit.
Ahmet Bahtijar
Begu, i biri i
Hysrev Begut,
nga fisnikët e
Gjinollëve!
Për shpirtin e tij,
Fatiha!
Viti, 1215.

25

Vendi I origjinës
Oborri i muzeut të qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
19 maj 1811
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.3

Kitabeja ne original:

هوالباقى
اولنجق فرمان حق
استراجابت دعوته
امرينه مطيع اوﻻن
جمله ايررلرعزت
عزم ايدوب كتدى بقا
ملكنه برمرد سحى
الچكوب فانى جهاندن
ايردى قرب رحمته
حانسنده نيچه مهمان
الصوردى نعمته
ميراخور اول پايه
سييله دركاه
عالى قپوچى
باشيلرندن مرحوم
جن ذاده مصطفي بك
روحنه
ٰفاتحه في  ۲٥ر
۱۲۲٦
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Përkthimi në gjuhën shqipe:

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-bâkî
Olınacak fermân-ı
hakk ister icâbet
da’vete
Emrine mutî’ olan
cümle ererler ‘izzete
Azm idüb gitti
bekâ mülküne bir
merd-i sahî
El-çeküb fânî
cihândan irdi
kurb-ı rahmete
Hânesinde nîce
mihmân el
sürdü ni’mete
Mirahor-ı evvel
pâyesiyle dergâh-ı
Âli kapucı
başılarından
merhûm
Cinzâde Mustafa
Beg rûhuna
Fâtiha fî 25 R
sene 1226.
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Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Kur të vjen urdhri
i Zotit. Nga
njeriu kërkohet t’i
përgjigjet ftesës.
Të gjithë i
nënshtrohen urdhrit
të Tij (Zotit) dhe e
arrijnë lumturinë!
U shpërngul nga
kjo botë e shkurtër,
dhe shkoi drejtë
përjetësisë si një
trim i vërtetë.
Nga bereqeti i
konakut të tij,
përfituan shumë
njerëz. Zoti e pastë
mëshiruar Xhinzade
(pasardhësin e
Gjinollëve) Mustafa
Begun, i cili ishte
Mirahor i parë i
gardës ushtarake të
Sulltanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
25 Rebiulahir,
viti, 1226.
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Vendi i origjinës
Muzeu i qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1852
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.4

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
حنيفه بنت
سليمان
روحنه
الفاتحة
۱۲٦٩

Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhûmetü
Hanîfe
bint-i Süleyman
Rûhuna
el-Fâtiha
Sene 1269

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Hanifja,
e bija e Sylejmanit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1269.
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Vendi i origjinës
Xhamia Atik
Viti sipas kalendarit gregorian
1905
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.1.5
Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
قد إرتحل املرحوم
املغفور املحتاج
الى رحمة ربها
مدرس ادم
افندينك روحنه
الفاتحه
۱۳۲۳
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
Kad
irtihale’l-merhûm
El-Mağfûrü’l-muhtâç
İlâ rahmet-i rabbihâ
Müderris
Âdem efendinin
Rûhuna el-Fâtiha
1323
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm! Qoftë
mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
mëshirën dhe
faljen e Zotit.
Për shpirtin e
Muderrisit
Adem Efendiut,
një Fatiha!
1323.
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Vendi i origjinës
Xhamia Âtik
Viti sipas kalendarit gregorian
1937
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.1.6
Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
مرحوم و مغفور
ومحتاج
الى رحمة ربه
الغفور مدرس
عبد الرحيم افندى
بن حسين افندى
روحنه فاتحه
1356  ايلول۲٨
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-bâkî
Merhûm ve Mağfûr
ve’l-muhtâç ilâ
Rahmet-i Rabbuha
El-Ğafûr Müderris
Abdürrahim efendi
bin Hüseyin efendi
Rûhuna Fâtiha
28 eylül 1356
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm! Qoftë
mëshiruar dhe falur,
nevojtari për mëshirën
dhe faljen e Zotit. Për
shpirtin e Muderrisit
Abdurrahim efendiut,
birit të Hysejn
efendiut, një Fatiha!
28 shtator
1356.
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Vendi i origjinës
Varrezat e qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1905
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.1.7
Kitabeja në origjinal:

ٰمبينه كن ايلدي رحلتي
ايده تنميز براقدم
حسرتمي
ايدم قيمت ايدم سانه اتى
( ) اليفه بنت رجب
روحنه
۱۳۲۳ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Mâbeyne gün eyledi
rihlet. Ide tenimiz
bırakdım hasretimi.
Idem kıymet idem
sana âtî.
Elife binti Receb
rûhuna ( )
Sene 1323
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Arriti dita për të
udhëtuar në botën
tjetër. E mërzitur
për njomësinë e
trupit! Të
shpërblehet në
botën e pastajme!
Elife, e bija e
Rexhepit!
Për shpirtin e saj
(...) Viti, 1323.
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Vendi i origjinës
Varrezat e qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1916
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.1.8

Kitabeja në origjinal:

روحنه
الفاتحه
۱۳۳٥

Kitabeja e transkriptuar:

Rûhuna
El-fâtiha
1335

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1335.
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Vendi i origjinës
Varrezat e qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1927
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.1.9

Kitabeja në origjinal:

اه من املوت
مرحوم ومغفور
و محتاج الى رحمة
ربه مال يونس
بن حيدرروحنه
۱۳٤٦ فاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

Ah mine’l-mevt
Merhûm ve Mağfûr
Ve muhtâç ilâ
rahmet-i Rabbihî
Mulla Yunus
bin Haydar rûhuna
Fâtiha 1346
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ah, vdekja!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
mëshirën e Allahut,
Mulla Junusi,
i biri i Hajdarit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1346.
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Vendi i origjinës
Varrezat e qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1946
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.10

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
رجب بن ابرهيم
روحنه الفاتحه
۱۹٤٦ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhûm’lMağfûr
Receb bin İbrahim
Rûhuna el-Fâtiha
Sene 1946
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Rexhepi,
i biri i Ibrahimit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1946.
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Vendi i origjinës
Varrezat e qytetit|
Viti sipas kalendarit gregorian
1956
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.11

Kitabeja në origjinal:

املرحوم ابرا
هيم بن محمد
روحيچون
فاتحه
۱۹٥٦ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhûm
İbrahîm bin
Mehmed
Rûhîy-çün
Fâtiha
Sene 1956

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Ibrahimi,
i biri i Mehmedit.
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1956.
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Vendi i origjinës
Varrezat e qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1957
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.12

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
شكري بن منال
شريف
روحنه الفاتحه
۱٩٥٧ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

El- Merhûm
Şükri bin
Monlla Şerîf
rûhunâ el-Fâtiha
Sene 1957

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Shukriu, i biri i
Mullah Sherifit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1957.
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Vendi i Origjinës
Varrezat e qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
1957
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.1.13

Kitabeja në origjinal:

هو
اسمعيل اغا
بن امين
روحنه فاتحه
۱٩٥٧ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
İsmail Ağa
bin Emîn
rûhunâ Fâtiha
sene 1957

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Ismail Aga,
i biri i Eminit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1957.
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Vendi i origjinës
Varrezat e qytetit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.1.14

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم واملغفور
كيالنلي ادهم
) ( بن
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
E’l-Merhûm
ve’l-Mağfûr
Gilanlı Edhem
bin ( )

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai, Allahu!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Gjilanasi Ed’hemi,
i biri i (...).
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1.2. Kmetoci

Sh

trihet rreth 7 km në verilindje të Gjilanit. Është vendbanim kodrinor dhe fushor,
i ndarë në lagje. Lokacioni i këtij vendbanimi është mjaft i vjetër. Në lokacionin
Qeramidica në anën e djathtë të rrugës Kamenicë - Gjilan, gjenden një numër i madh
i tjegullave, dhe sipas fragmenteve të tyre janë qeramikë e kuqe, e pjekur. Në vendin
“Shavarina” ekzistojnë varreza të periudhës romake1.
Në dokumentet e shkruara, përmendet në librin e borxhlinjve të tregtarit shqiptar nga
Novabërda, Mikel Llukarit, në vitin 1437 me emrin Chmetovzi in Morava2, pastaj edhe
në defterin e Kazasë së Novabërdës të vitit 1498, janë të regjistruar dy vendbanime:
Kmetoci i Epërm e 42 kryefamiljarë dhe bashtina, dhe Kmetoci i Poshtëm me 3 krye
familjarë dhe bashtina3.
Në Kmetovc jetojnë familjet e vjetra autoktone shqiptare dhe më pastaj, në vitin
1877/78 janë ardhur edhe disa familje shqiptare muhaxhire. Jetojnë edhe familjet
serbe, disa prej të cilave si kolonistë kanë ardhur në periudhën ndërmjet dy luftërave
botërore. Disa familje shqiptare pas vitit 1912 shpërngulen në Turqi.
Sipas të dhënave statistikore ky vendbanim, në vitin 1897, kishte 30 shtëpi serbe dhe
15 shqiptare4. Në vitin 1901, kishte 109 banorë myslimanë dhe 166 banorë jo myslima
në5. Ndërsa, në fillim të vitit 1999, kishte 79 shtëpi me 675 banorë shqiptarë, 90 shtëpi
me 540 banorë serbë dhe 3 shtëpi me 14 banorë romë. Sikurse edhe në vendbanimet
e tjera, në luftën e fundit të agresorit serb, në vitin 1999 ky vendbanim pësoi në shkatë
rrimin e shtëpive dhe në njerëz6.

1 Marrë nga dokumentacioni i Muzeut të Kosovës, dosja, Komuna e Gjilanit; tregoi më, 29. 7. 2000, Qamil Latifi, administrator i fshatit.
2 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, nr. 52.
3 Ilijaz Rexha, Regjistri i vendbanimeve dhe i popullsisë së Kazasë së Novabërdës, sipas defterit të fundshekullit XV, “Vjetori” i Arkivit të
Kosovës, XXVII-XVIII, Prishtinë, 2002, fq. 89-90.
4 Pisma srpskih konzula iz Pristine 1890–1900, përgatitur nga B. Peruniçiq, Beograd, 1985. fq. 280.
5 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit, sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 79.
6 Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 5, v. e c., f. 98.
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Vendi i origjinës
Kmetoc
Viti sipas kalendarit gregorian
1897
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.2.1

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم
املغفور
عبداللطيف
بن سليمان
روحنه
۱۳۱٥ فاتحه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
El-Merhûmü’l
- Mağfûr
Abdüllatif
bin Süleymân
Rûhuna
Fâtiha 1315

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Abdylatifi, i biri i
Sylejmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1315.
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Vendi i origjinës
Kmetoc
Viti sipas kalendarit gregorian
1903
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.2.2

Kitabeja në origjinal:

املحتاج الى الغفور
احمد بن قمبر
روحنه فاتحه
۱۳۲۱ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

El-Muhtâç
ile’l-Ğafûr
Ahmed bin Kamber
Rûhûnâ fâtiha
Sene 1321
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Nevojtari për
faljen e Allahut,
Ahmedi, i biri i
Kamberit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1321.
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Vendi i origjinës
Kmetoc
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.2.3

Kitabeja në origjinal:

املرحومتو
(عايش(ه

Kitabeja e transkriptuar:

El-merhûmetü
Âyşe ( )

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Ajshe (...)
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1.3. Dobërçani

Ë

shtë vendbanim i tipit të grumbulluar, që shtrihet në një luginë, rreth 12 km në
verilindje të Gjilanit. Jo larg tij, gjendet edhe lagjia që quhet Dobërçani i Vogël.

Është vendbanim shumë i vjetër ilir. Këtë e dëshmuan edhe gërmadhat e Kalasë afër
fshatit, e cila është mjaft e demoluar, shihet mallteri, në një vend muri i demoluar. Aty
janë gjetur fragmente të qeramikës. Afër Dobërçanit gjenden rrënojat e kishës së “llati
nëve”. Ekzistojnë edhe varreza të vjetra myslimane, sigurisht që nga deceniet e para të
ardhjes së turqve (shek. XV).1
Në dokumentet e shkruara, përmendet në vitin 1437 me emrin Dobruzani.2 Në def
terin e Kazasë së Novabërdës, të vitit 1498 ishte e regjistruar mukata në dorë të katun
dit Dobërçan, pastaj në dorë të Dizdar Ibrahimit. Në këtë defter, në këtë vendbanim
ishin të regjistruar 59 kryefamiljarë dhe bashtina.
Dobërçani ishte nahi në kuadër të Kazasë së Novabërdës.3 Pastaj, përmendet në def
terin kadastral osman të vitit 1566-74 me 26 shtëpi, 8 beqarë e 5 binjakë e kështu me
radhë. Ishte çiflik i Gjinollëve të Gjilanit.4 Është i regjistruar edhe në sallnamet turke, të
vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Në këtë vendbanim jetojnë edhe familjet turke, të ardhura rreth vitit 1720 nga Azia
e Vogël (treva, tokat në bregun e Detit të Zi), nga Shkupi, Novabërda etj. Jetojnë edhe
shumë familje shqiptare, disa prej tyre kanë ardhur më vonë nga viset e ndryshme,
sidomos fshatrat fqinje. Romët myslimanë janë të ardhur si muhaxhirë, në vitin 1878
nga Masurica dhe nga fshatrat e afërta të kësaj treve. Kanë jetuar edhe disa familje
rome ortodokse. Afër fshatit vendosën shumë familje muhaxhire, kështu që nga pop
ullata e afërt quheshin Dobërçani i Muhaxhirëve. Sa i përket popullatës serbe, ajo ka
jetuar në këtë vendbanim edhe para ardhjes së kolonistëve serbë e malalzezë në peri
udhën ndërmjet dy luftërave botërore.5 Shumë familje me prejardhje turke, pas vitit
1957 janë shpërngulur në Turqi.

1 Material i hulumtuar në Muzeun e Kosovës, dosja - Dobërçani, 1975, i përgatitur për Atllasin arkeologjik; Isak Ahmeti, Kosova, Prishtinë,
1996, fq. 34; Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani, 6.
2 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, nr. 56, 86, 90.
3 Ilijaz Rexha, Regjistri i vendbanimeve dhe i popullsisë së Kazasë së Novabërdës sipas defterit të fundshekullit XV, “Vjetori” i Arkivit të
Kosovës, XXVII-XVIII, Prishtinë, 2002, fq. 89.
4 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 699.
5 Atanasije Urošević, Toponimi Kosova, Beograd, 1973, fq. 41; Atanasije Urošević, Gornja Morava i Izmornik, Beograd, 1935, fq. 239;
Shënimet e marra gjatë vizitës së fshatit më 24. 7. 2000, nga Shaban M. Abdyli (1930).
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Sipas të dhënave statistikore osmane, në vitin 1901, në këtë vendbanim kishte 671
banorë myslimanë.6 Ndërsa në fund të shek. XIX kishte rreth 100 shtëpi, në vitin 1913
kishte 820 banorë. Sipas regjistrimit të vitit 1981, fshati kishte 359 shtëpi me 2.556
banorë (1.719 shqiptarë, 523 turq, 1 mysliman, 213 të tjerë-romë).
Për numrin e banorëve të periudhave të mëvonshme nuk kemi shënime të mirëfillta,
pasi që popullata shqiptare në regjistrimin e vitit 1991 e bojkotoi regjistrimin. Sipas
regjistrimit lokal ky vendbanim kishte rreth 600 familje, nga të cilat shumica dërrmuese
ishin shqiptare, rreth 45 familje rome ortodokse, rreth 30 shtëpi turke etj.7
Në këtë vendbanim, agresori serb, më, 13 qershor 1999 dogji dhe rrënoi tërësisht
xhaminë e fshatit, e ndërtuar në vitin 1527, ku është vrarë imami i saj. Kanë pësuar
edhe disa banorë të tjerë të fshatit.8

6 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 74.
7 Informator: Shefki Doku, më, 6 qershor 2002, nga Shefki Doku, administrator.
8 Informator: Shefki Doku, më, 6 qershor 2002, nga Shefki Doku, administrator; Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 5,
Prishtinë, 2004, f. 135.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Dobërçanit
Viti sipas kalendarit gregorian
1792
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.3.1

Kitabeja në origjinal:

خالد (?) بن
)د)رويش أغا
روحيچون
۱۲۰٧

Kitabeja e transkriptuar:

Hâlid?
bin (D)ervîş Ağa
Rûhîy-çün
Sene 1207

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Halidi?,
i biri i
(D)ervish Agës!
Për shpirtin e tij,
(një Fatiha)
Viti, 1207.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Dobërçanit
Viti sipas kalendarit gregorian
1715
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.3.2

Kitabeja në origjinal:

هو
الخالق الباقي
قد ارتحل املرحوم
املغفور
املحتاج الى رحمت
()
من دا(ر) الفنا الى
دا(ر) السرور
... ايدوب رحلت
وروب ولى ٰكا مقام
علياى
عادل اغا بن سنان
اغا
روحيچون الفاتحه
(۱(۱۲٧ سنه

46

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
El-hal-lâkü’l-bâkî
Kad irtihale’lMerhûmü’lMağfûr
El-Muhtâç ilâ
Rahmet-i ( )
min Dâri’l-Fenâ
ila Dâri’s-Sürûr
İdüb rihlet ...
varub velîyina?
mekâmın ûlyâ
Âdil Ağa bin
Sinan Ağa
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene (1)127.
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Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është Krijuesi i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
i shpërnguluri,
nevojtar për
mëshirën e Zotin!
Që arriti gradën
e lartë!
Adil Aga, i biri i
Sinan Agës!
Për shpirtin e tij,
Fatiha!
Viti, (1)127.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1837
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.3.3

Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
املرحومة املغفورة
مؤنه بنت
دورمش
روحيچون
الفاتحه
۱۲٥۳ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmetü’lMağfûretü
Muine bint-i
Durmiş
Rûhîy-çün el-Fâtiha
Sene 1253
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Muineja, e bija e
Durmishit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1253.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Dobërçanit
Viti sipas kalendarit gregorian
1895
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.3.4
Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
جهانه طلوع
ايتديم كبى
اوجوب كتديم
قوش ر كبى
مرحوم يونس بن
مراد اغا روحيچون
۱۳۱۳ الفاتحه سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Huve›l-Bâkî
Cihâna tulû’ itdim
gibi Uçup gitdim
koşar gibi
Merhum Yunus
bin Murad Ağa
Rûhîy-çün el-Fâtiha
Sene 1313
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai Allahu është i
Përjetshëm!
Sikur që jam lindur
në këtë botë,
(ashtu) po shkoj
duke fluturuar (nga
kjo botë)! Qoftë
mëshiruari, Junusi,
i biri i Murat Agës!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1313.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Dobërçanit
Viti sipas kalendarit gregorian
1899
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.3.5

Kitabeja në origjinal:

( ) بنت
روحنه فاتحه
۱۳۱٧

Kitabeja e transkriptuar:

bint-i ...
Rûhuna Fâtiha
Sene 1317

Përkthimi në gjuhën shqipe:

e bija ...
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1317.
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1.4. Malisheva

Sh

trihet rreth 4-5 km në juglindje të Gjilanit. Është vendbanim fushor dhe kodrinor.
Ndahet në Malishtën e Epërme, Malishtën e Poshtme dhe Lagjia e Muhaxhirëve.

Të mbështetur në gjurmët e hasura në këtë vendbanim, mund të konstatohet se është
vendbanim i vjetër. E. Çershkovi, e quan vendbanim të hershëm, bizantin i vendosur
në afërsi të shumë e shumë shtresave të xehes së shkrirë dhe të gropave xehetare.1
Duke shkuar nga shkolla, kah maja e malit shihen gjurmët e themeleve të ndërtesave
të rrënuara. Nën shkollë janë gjetur disa varreza dhe pitose. Në lindje të fshatit gjenden
fragmente të qeramikës dhe eshtra të njerëzve.2 Në pjesën e epërme të fshatit ekzis
tojnë varreza të vjetra të pagjurmuara. Në pjesën verilindore të fshatit, ndërmjet dy
përrenjve ka ekzistuar një kishë, që në popull thuhet se ishte kishë katolike dhe quhet
me emrin “Kisha e Qyreqit”.3 Në lagjen e Durakëve (në Malishtën e Epërme) ka gjurmë
të vendbanimit të vjetër, sidomos tulla, tjegulla etj., si dhe janë zbuluar gypa uji të
qeramikës.4
Nuk kemi hasur në dokumentet mesjetare, ndoshta një kohë ishte i braktisur? Në te
ka jetuar popullata shqiptare autoktone. Afër këtij vendbanimi, pas dëbimit të shq
iptarëve nga Sanxhaku i Nishit në vitin 1877/78 dhe disa edhe më vonë, u vendosën
disa familje muhaxhire dhe krijuan lagje në veti. Popullata serbe në këtë vendbanim
ka filluar të vendoset në vitin 1923, e cila ka ardhur nga fshatrat Tërniqefc, Kuretishtë
dhe pastaj edhe si koloniste.5
Në një hartë austriake, të vitit 1689 është i regjistruar si vendbanim. Vendbanimi është i
regjistruar edhe në sallnamen turke të Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h), të vitit
1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).6
Shumë banorë janë shpërngulur nga ky vendbanim, e sidomos pas vitit 1912 dhe
ndërmjet dy luftërave botërore (familjet muhaxhire), disa edhe në vitet 1956-58 në
Turqi (Bursa etj).

1 Dr. E. Çershkov, Romakët në Kosovë shë Municipiumi D.D. Soçanica, Prishtinë, 1973, f. 31.
2 Shënimet e marra nga dokumentacioni i Muzeut të Kosovës, dosja, Komuna e Gjilanit.
3 Informator: Bekim Sahiti, profesor, datë, 24 korrik 2000.
4 Inforrmator: më, 19. 4. 2003 nga Selim Halimi (1923).
5 Atanasije Urošević, Gornja Morava i Izmornik, Beograd, 1935, fq. 219; Dr. Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë,
1878-1912, Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 194, fq. 155-156; Shënimet e marra më 19. 4. 2003 në lagjen e muhaxhirëve,
nga Ilmi Gërbaci (1945).
6 Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 6, v. e c., f. 127-128.
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Sipas regjistrimit osman të vitit 1901, fshati përbëhej nga 654 banorë të gjithë të besi
mit islam.7 Ndërsa, sipas një dokumenti arkivor të vitit 1904, fshati kishte 120 shtëpi
shqiptare. Në vitin 1981, Malisheva kishte 306 shtëpi me 2.510 banorë (2.501 shqiptarë,
5 serbë, 4 të tjerë).
Sipas shënimeve të marra, në vitin 1999, në fshat ishte kjo gjendje, në lagjen e Epërme
- 110 shtëpi, me 910 banorë shqiptarë, lagjia e Poshtme kishte 415 shtëpi, me afro
3.900 banorë shqiptarë dhe lagjia e Muhaxhirëve kishte 8 shtëpi me rreth 80 banorë
shqiptarë. Fshati gjatë luftës së fundit të agresorit serbë pësoi mjaft dëme materiale
dhe njerëzore.8
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7 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 78.
8 Po aty.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1860
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.4.1

Kitabeja në origjinal:

هو
املعين
املرحوم املغفور
آيت عمر
روحيچون
فاتحه
۱۲٧٧ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve el-Mu’în
el-Merhûmü’lMağfûr
Âyet Ömer
Rûhîy-çün
Fâtiha
Sene 1277

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është ndihmëtar!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Ajeti, i biri i Omerit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1277.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1861
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.4.2
Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحومة املغفورة
حاميده بنت احمد
غفرهللا ربها
و جميع املؤمنين
روحنه فاتحه
۱۲٧٨ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
El-Merhûmetü’lMağfûretü
Hâmide bint-i
Ahmed
Gaferallâhu Rabbuha
ve cemî’a’l-mu’minîne
Rûhuna Fâtiha
Sene 1278
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur, Hamideja,
e bija e Ahmedit!
Zoti e faltë atë
dhe gjithë
besimtarët!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1278.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1865
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.4.3

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم
املغفور
صالح بن عثمان
روحنه فاتحه
۱282 سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
El-Merhûm’lMağfûr
Sâlih bin Osman
Rûhuna Fâtiha
Sene 1282
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Salihu, i biri i
Osmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1282.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1879
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr 1.4.4

Kitabeja në origjinal:

هو
الخالق الباقي
املرحومة املغفورة
رمزه بنت خير هللا
روحيچون الفاتحه
۱۲٩٧ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Hallâkü’lBâki
el-Merhûmetü’lMağfûretü
Ramize bint-i
Hayrullah
Rûhîy-çün Fâtiha
Sene 1297
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është Krijuesi i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Ramizja, e bija e
Hajrullahut!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1297.

56

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1879
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.4.5

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحومة املغفورة
رامزه بنت مرتض
روحيچون الفاتحه
۱۲٩٧ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmetü’lMağfûretü
Râmize
bint-i Murteza
Rûhiy-çün el-Fâtiha
Sene 1297
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Ramizja,
e bija e Murtezit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1297.
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1.5. Pogragja

Sh

trihet rreth 13 km në juglindje të Gjilanit. Është vendbanim i tipit të grumbu
lluar, përveç disa shtëpive të ndara nga fshati. Është vendbanim i vjetër dar
danë. Këtë e dëshmojnë gërmadhat e kalasë - qytetit në luginën e Moravës së Binçës,
që tregon se ky vendbanim i vjetër ilir ishte i banuar që nga lashtësia. Pranë lumit
Morava, në ngastrën e këtij fshati gjenden mbeturinat e ndërtesave të vjetra, ku pas
hulumtimeve arkeologjike është gjetur material arkeologjik i periudhës antike dhe të
antikës së vonë.1 Po ashtu edhe në vendin e quajtur Troje, 1 km në jug të fshatit, nëpër
ara gjenden gurë të themeleve të ndërtesave, tjegulla, tulla etj. Në këtë lokalitet është
gjetur edhe stella mbivarrore me shkrim latin të kohës së sundimit romak në tokat
iliro-dardane.2 Në vendin Tuma, janë gjetur stoli të ndryshme, dhe varreza të vjetra.
Në dokumentet e shkruara përmendet në kartën mesjetare, të vitit 1395 emrin
Podgradie.3 Në librin e borxhlinjve të tregtarit Mikel Llukarit, ndërmjet viteve 1433 dhe
1438 ky vendbanim ishte me këtë emër.4
Në një hartë austriake, të vitit 1689 është i regjistruar si vendbanim. Në këtë vendba
nim jetojnë popullata shqiptare vendëse. Në vitin 1877/78 pas dëbimit të shqiptarëve
nga Sanxhaku i Nishit, këtu u vendosën disa familje muhaxhire shqiptare Kacabaqi.5
Me emrin Podgarak, përkatësisht Pogragjë është i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të
Kosovës, të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Nga ky fshat, në periudhën ndërmjet dy luftërave disa familje nisën për shpërngulje
në Turqi, por mbesin në Maqedoni, ndërsa një në vitin 1929 migron në Durrës të
Shqipërisë. Në vitet 1955-56 në Turqi shpërngulen 3-4 familje shqiptare.6
Në vitin 1901, ky vendbanim kishte 478 banorë të besimit Islam7. Ndërsa, në vitin 1981,
kishte 234 shtëpi me 1.560 banorë (1.558 shqiptarë, 1 mysliman, 1 të tjerë).
Para agresorit serb në vitin 1999, fshati kishte rreth 300 shtëpi me rreth 2.100 banorë
shqiptarë. Në vitin 1999, nga pasojat e luftës barbare serbe, u rrënuan 4 shtëpi dhe u
vra një person8. Më, 19 prill 1999 popullata u largua nga fshati, disa u deportuan në
Maqedoni e disa edhe në shtetet tjera.
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1 Shënimet e marra, më, 5. 6. 2000, nga dr. Fehmi Rexhepi, i lindur nga ky fshat.
2 Arheol. Vest. 31 (1980), pag. 189, nr.7; Zef Mirdita, Antroponimia e Dardanisë në kohën romake, Prishtinë, 1981, fq. 263.
3 Stojan Novaković, Zakonski Spomenici srpskih država sednjega veka, SKA, Beograd, 1912, fq. 489-490; Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren,
1987, fq. 502.
4 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, fq. 112.
5 Dr. Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë, 1878-1912, Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 1994, fq. 149.
6 Tregoi, më, 24. 7. 2000, gjatë vizitës së fshatit, administratori Ismail Rexhepi.
7 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 76.
8 Dr. Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 5, v. e c., f. 103.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1755
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.5.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
املحتاج الى رحمة ّربه
الغفور
قورت
۱۱٦٩ سنه
الفاتحة
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr el-Muhtâç
ilâ Rahmet-i
Rabbihi el-Gafûr
Kurt
Sene 1169
Fâtiha
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur, nevojtari
për mëshirën e
Zotit Falës!
Kurti.
Viti, 1169.
Një Fatiha!
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1780
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr 1.5.2

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
الى رحمة ّربه الغفور
منال رشاد(؟) رو
حيچون الفاتحه
۱194 سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMagfûr
İlâ Rahmet-i
Rabihi’l-Gafûr
Monlla Reşâd?
Rûhîy-çün el-Fâtiha
Sene 1194
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur, (nevojtari)
për mëshirën dhe
faljen e Allahut.
Mulla Reshadi?
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1194.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1780
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.5.3

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
الى رحمة ّربه الغفور
منال مرسل
روحيچون الفاتحه
سنه
۱۱٩٥
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’l-Mağfûr
el-Muhtâç ilâ
Rahmet-i Rabbihi
el-Gağfûr
Monlla Mursel
Rûhîy-çün el-Fâtiha
Sene 1195
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar dhe
falur, (nevojtari) për
mëshirën dhe
faljen e Zotit.
Mulla Murseli!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1195.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1902
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.5.4

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
ولى بن
حضر روحنه
الفاتحه
۱۳۲۰

Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Veli
bin Hızır
Rûhuna
el-Fâtiha
1320

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Veliu,
i biri i Hazirit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1320.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.5.5

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
بك طاش
روحيچون
فاتحه
سنه
( )۰٨
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Bektaş
Rûhîy-çün
Fâtiha
Sene ( )08.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Bektashi!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, (...)08.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.5.6

Kitabeja në origjinal:

ااملرحوم املغفور
ّ
عباس
روحنه
الفاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Abbas
Rûhuna
Fâtiha

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Abasi!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1880
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.5.7
Kitabeja në origjinal:

هو
الخال ق الباقي
املرحوم املغفور
املحتاج الى رحمة
ّربه الغفور
خالد بن عبد
اللطيف روحنه
الفاتحه
۱۲٩٨ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Hallâkü’l-Bâkî
el-Merhûmü’l-Mağfûr
el-Muhtâç ilâ Rahmet-i
Rabbihi’l-Ğafûr
Hâlid bin Abdüllatif
Rûhuna el-Fâtiha
Sene 1298.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
Krijuesi i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtar për
mëshirën dhe faljen e
Allahut, Halidi,
i biri i Abdulatifit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1298.
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Vendi i origjinës
Suhadoll i Poshtëm
Viti sipas kalendarit gregorian
1908
Gjendja momentale
E mirë

1.6. Kishnapola

Epitafi nr. 8

Sh

trihet rreth 20 km në perëndim të Gjilanit. Fshati është vendbanim kodrinoromalor, i tipit të shpërndarë, i ndarë nëpër lagje.

Në ngastrën e fshatit ekziston Gradina, vendbanim iliro-dardan, ndërsa në një kodër,
në origjinal:
përballë fshatit, në anën veriore janë zbuluar muret e Kishës, qëKitabeja
në popull
quhej Kisha
الباقى
هو
e Shën Palit. Në lugun e Sërpkës (mal) janë gjetur pjesë të binarëve, me të cilët është
قورشونلى
 مرحومshi
bartur xeheja. Në një kodër të afërt në fshatin Gadish, në kufi me
këtë vendbanim
قضاسنك رودار
hen dy vrima që thuhet se kanë qenë një lloj ventilatori për shfrytëzimin
e xehes në
اهيم عوقه
قريلى ابرse dikur
atë vend. Por edhe në luginën e lumit gjenden mbeturina të xehes,
ku shihet
aty afër ka qenë edhe ndonjë shkritore.1 Më vonë emri iu përshtat
gjuhën sllave
فاتحهnëروحنه
Kishnapolë, për arsye të pozitës në male, merr sasi më të madhe të shiut
١٣٢٦se sa fushat e
Rrafshit të Kosovës dhe të Anamoravës në fqinjësi.2
e transkriptuar:
Si duket fshati një kohë ishte i braktisur, por rithemelohet në Kitabeja
shek. XVIII,
ku janë ven
Hüve’l-Bâkî
dosur banorët shqiptarë nga fshati Mirash, ndërsa, ngastra e fshatit i takonte fshatit të
Merhûm Kurşunlu
atëhershëm Sllakovci i Poshtëm.3
Kazâsının Rudar
Në dokumentet e shkruara e hasim në sallnamet e Vilajetitkaryeli
të Kosovës,
të Uka
vitit 1893
İbrahim
(1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Ruhunâ Fâtiha
Nga bandat çetnike pas okupimit të Kosovës, në vitin 1912 janë vrarë
6 persona nga
1326
ky fshat. Ndërsa, në vitin 1939 në Shqipëri (Fier) kanë migruar 6 familje, me 40 anëtarë.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Sipas shënimeve statistikore, ky vendbanim në vitin 1901, kishte
270 banorë
Ai (Allahu)
është mysli
manë.4 Në vitin 1981, kishe 68 shtëpi, me 650 banorë shqiptarë. Në fillim të vitit 1999,
i Përjetshëm!
kishte 67 shtëpi me 750 banorë. Gjatë agresionit serb, në pranverë të vitit 1999 janë
Qoftë i mëshiruar,
djegur e shkatërruar shumë shtëpi dhe objekte të tjera dhe popullata është dëbuar
Ibrahim Uka
nga fshati.5
nga fshati Rudar
i kazasë Kurshunllu!
Për shpirtin e tij,
Fatiha!
1326
1 Shënimet e marra gjatë vizitës së fshatit, më, 27. 5. 2002 nga Hysen Murati, arsimtar.
2 A. Urošević, Kosovo, Pristina, 1965, fq. 217-218.
3 Shënimet e marra gjatë vizitës së fshatit, më, 27. 5. 2002 nga Hysen Murati, arsimtar.
4 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 78.
5 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 5, Prishtinë, 2004, f. 165.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1886
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.6.1

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم
بكر بن
ابراهيم
روحنه فاتحه
۱۳۰٤
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Bekir bin
İbrahim
Rûhuna Fâtiha
1304

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Bekiri, i biri i
Ibrahimit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1304.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1908
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr 1.6.2

Kitabeja në origjinal:

زاده بنت محمد
روحنه فاتحه

۱326

Kitabeja e transkriptuar:

Zâde bint-i
Mehmed
Fâtiha
1326

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Zadeja, e bija e
Mahmedit!
një Fatiha!
1326.
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1.7. Poneshi

Sh

trihet rreth 8 km në veriperëndim të Gjilanit. Është kryesisht vendbanim kodri
noro-malor, i ndarë në 4 lagje.

Në vendin Çuka, thuhet se ka qenë një kala e vjetër. Aty shihen gjurmët e themeleve
Kitabeja në origjinal:
të shtëpive. Edhe në vendin Letefci, sot ara dhe livadhe, thuhet se
ka ezistuar një Kishë
الباقىshkrirë
 هوxeheja.
e kohës së Rimit. Aty ka gjurmë të qeramikës dhe mbeturina, ku është
1
قورشونلى
مرحوم
Është ruajtur edhe toponimi Poneshi i Vjetër. Në dokumentet e shkruara,
përmendet
رودار
قضاسنك
në kartën e car Dushanit, të vitit 1348 me emrin Ponisha, katund vlleh, ku i vërteton
قريلى ابراهيم عوقه
dhuratat manastirit të Hilandarit.2

روحنه فاتحه
Në defterin kadastral të Kazasë së Novabërdës, të vitit 1498 janë të regjistruar
dy vendbanime
١٣٢٦ dhe Bunesh
me emrin Bunesh i Epërm (Gorno Bonesh), me 43 kryefamiljarë dhe bashtina,
i Poshtëm (Dolna Bunesh), me 41 kryefamiljarë dhe bashtina.3 Në vitin 1530 nëpër fshatin
KitabejaKuripeshiq.
e transkriptuar:4 Në një
“Ober Ponesha” (Poneshi i Epërm), ka kaluar udhëpërshkruesi Benedikt
Hüve’l-Bâkî
hartë austriake të hartuar, në bazë të shënimeve të vitit 1689 është i regjistruar
si vendbanim.
Merhûm Kurşunlu
Jetonin familjet serbe (si duket familje vllehe të serbizuara) Kazâsının
dhe familjet
shqiptare
Rudar
vendëse të fisit Shala. Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku
i
Nishit,
në vitin
karyeli İbrahim Uka
1877/78, këtu u vendosen 5 vëllezër shqiptare muhaxhire.5
Ruhunâ Fâtiha
Me emrin Ponesh ose Ponish është i regjistruar në sallnamet e Vilajetit
1326të Kosovës, të
vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Sipas një dokumenti arkivor, në vitin 1933 dhe 1937 në këtë vendbanim u kolonizuan
Ai (Allahu) është
13 familje kolone sllave me 66 anëtarë.6 Nga ky vendbanim disa familje shqiptare janë
i Përjetshëm!
shpërngulur në Turqi, në Maqedoni, e disa edhe në Gjilan e gjetiu.
Qoftë i mëshiruar,
Në burimet e shkruara për numrin e banorëve jepen shënime vetëm
përUka
një naciona
Ibrahim
litet, p.sh. në shkresën e vitit 1904-1912, në këtë vendbanim jetonin
35 familje
nga fshati
Rudar shqip
tare, prej tyre 15 muhaxhire. Në vitin 1913, kishte 650 banorë.
Në
vitin
1981, fshati
i kazasë Kurshunllu!
kishte 227 shtëpi, me 1431 banorë (636 shqiptarë, 795 serbë). NëPër
vitin
2000 fshati
shpirtin
e tij, kishte
240 familje shqiptare dhe serbe.7
Fatiha!
1326
1 Shënimet gjatë vizitës së fshatit, më, 26. 4. 2002 i mora nga Rexhep Shala (1913) dhe Adem Shala.
2 St. Novaković, Zakonski spomenici srpskih drzava srednjega veka, Beograd, 1912, fq. 421.
3 Iljaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimeve dhe i popullsisë së Kazasë së Novabërdës sipas defterit të fundshekullit XV, Vjetari i Arkivit të
Kosovës, XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002, fq. 153-154.
4 Benedik Kuripešić, Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530, Sarajevo, fq. 1-51.
5 Informatorë: Rexhep Shala (1913) dhe Adem Shala, datë, 26 prill 2002, Ponesh.
6 AJ B, MAR 96-51; dr. Jusuf Osmani, Lënda arkivore për kolonizimin dhe reformën agrare 1918-1941, Prishtinë, 1996, fq. 390.
7 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 5, Prishtinë, 2004, f. 153.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Markofcve
Viti sipas kalendarit gregorian
1895
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.7.1
Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم املغفور
املحتاج الى رحمة
ربه الغفور
آدم بن محتار
روحنه فاتحه
۱۳۱۳ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
el-Muhtâç
ilâ Rahmet-i
Rabbihi’l-Ğafûr
Âdem bin Muhtâr
Rûhuna Fâtiha
Sene 1313
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
mëshirën dhe faljen e
Zotit, Ademi,
i biri i Muhtarit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1313.
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Vendi I origjines
Varrezat e Markofcve
Viti sipas kalendarit gregorian
1910
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.7.2

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم
آيت بن
عمر روحنه
فاتحه
۱۳۲٨

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Âyet bin Ömer
Rûhuna
Fâtiha
1328

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Ajeti, i biri Omerit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1328.
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1.8. Bresalci

Sh

trihet në pjesën veriperëndimore të komunës së Gjilanit, në një largësi prej 12
km dhe bënë pjesë në tipin e fshatrave kodrinore-malore, i ndarë në lagje.

Në këtë vendbanim, të lagjia e hoxhajve ekziston vendbanimi i vjetër, qyteti gërmadhë
“Kalaja e Princeshës”, e cila është ngritur në antikitet.1
Në dokumentet e shkruara, përmendet për herë të parë në vitin 1411. Në afërsi të
fshatit ishte edhe një pjesë e xeherores së Novabërdës, Cehovi, nga shek. XIV-XV.2 Me
emrin Brausalzi përmendet në librin e borxhlinjve të Mikel Llukarit, në pjesën e parë të
shek. XV.3 Në defterin kadastral të Vilajetit Vëllk të vitit 1455 me emrin Brajsaliq, ishte
i braktisur.4 Me emrin Brajaci është i shënuar në defterin kadastral të Sanxhakut të
Vushtrrisë, të vitit 1566-74 dhe kishte 16 shtëpi.5
Si vendbanim, përmendet në relacionet e misionarëve katolikë të shek. XVII dhe XVIII,
disa prej tyre edhe e kishin vizituar këtë vendbanim.6
Me emrin Bresalca është i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893
(1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Në vitin 1878 në këtë vendbanim shqiptarë, u vendosën dy vëllezëri muhaxhire shqip
tare të dëbuara nga Sanxhaku i Nishit.
Në vitin 1901, në Bresalc kishte 543 banorë të besimit islam.7 Sipas një shkrese të vitit
1904-1912, në këtë vendbanim jetonin rreth 110 familje shqiptare, nga të cilat 10 mu
haxhire.8 Sipas shënimeve statistikore në vitin 1913, kishte 929 banorë, ndërsa, në vi
tin 1918 kishte 57 familje me 609 banorë shqiptarë. Kjo shihet, se një numër i madh
i banorëve, pas vitit 1914 u shpërngul nga ky vendbanim. Sipas regjistrimit të vitit
1921, kishte 142 shtëpi me 951 banorë. Në vitin 1981, fshati kishte 312 shtëpi me 2.502
banorë (2.499 shqiptarë, 3 myslimanë).9
Në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore, në lokalitetin e këtij vendimi u vendosën
20 familje kolone serbe e malazeze. Gjatë luftës së fundit të agresorit serb, më 199899, fshati ka pësuar shumë. Xhamia e fshatit e ndërtuar në vitin 1856, më, 10 prill 1999
është djegur tërësisht.10
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1 Emrush Syla - Rahime Matoshi - Syla, Monografia për fshatin Bresalc, Gjilan, 1998, fq. 15-16.
2 St. Novaković, Zakonski spomenici Srpskih država srednjega veka, Beograd, 1912, fq. 464; Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq.
402.
3 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, 1957, fq. 28.
4 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 134.
5 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq.680.
6 Gaspër Gjini, Ipeshkvia Shkup – Prizren nëpër shekuj, Drita, Zagreb, 1992, fq. 160; Frrok Zefi, Arqipeshkvnija Shkup-Prizren në shek. XVIII-të,
Osjek, 2000, fq. 152-153, 155; ASC. PF, Socg. v. 792, f. 151.
7 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 78.
8 Arhiv Saveznog Serketarijata Inostranih poslova, Hartije. Nikole; Dr. Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë, 1878-1912,
Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 1994, fq. 160.
9 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 5, v. e c., f. 61.
10 Barbaria serbe ndaj monumenteve islame në Kosovë (shkurt ’98 - qershor ‘99), botim i Bashkësisë Islame të Kosovës, Prishtinë, 2000.
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Vendi I origjines
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1845
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.8.1

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم عبدو
بن نزير
روحيچون الفاتحه
۱۲٦۱ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Abdo bin Nezir
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1261

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Abdoja, i biri i
Nezirit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1261.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1894
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.8.2

Kitabeja në origjinal:

روحنه
۱۳۱۲ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Rûhuna
Sene 1312

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Për shpirtin e tij,
Viti, 1312.
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1.9. Seferi

F

shati Sefer është një vendbanim i Malësisë së Karadakut. Shtrihet 35 km në jug
lindje të Gjilanit dhe 15 km në veriperëndim të Preshevës. Sot, me administrim i
takon komunës së Preshevës.
Është vendbanimi i vjetër i banuar përherë me popullatë shqiptare. Seferi ishte i banuar
para shek. XV-XVI. Ndërmjet fshatit Pidiq dhe Sefer ndodhet burimi i Vrellës, uji i së cilës
arrin rreth 20O C. Në luginën nga Vrella deri në Pidiq gjenden mbeturinat nga shkritorja
e metaleve, që nga koha romake. Afër Vrellës, në vitin 1958 janë zbuluar themelet e një
kishe, para se Pidiqi të njihej si vendbanim.1
Në Sefer, që nga themelimi i fshatit ka pasur vetëm shtim natyror të popullsisë, ndërsa
vazhdimisht ka pasur largim të banorëve nëpër fshatrat përreth ose në qytetet e afërta
si në Gjilan, Kumanovë, Preshevë e gjetiu.
Seferi përherë ishte i lidhur me trevën e Anamoravës. Pushteti serb në mënyrë që të
shkëpuste disa pika strategjike dhe të kontrollonte ato treva të Anamoravës, Karadakut
dhe të Luginës së Preshevës, me mashtrime e premtime të rrejshme, kinse për tatimin
më të ulët, në parullën e njohur të vëllezërim bashkimit, në vitet 1947-1950 arriti që
të anëkson fshatrat Sefer, Peçenë, Depcë, Carravajkë, Stanec, Buhiq dhe pjesët më të
mëdha të Ranatovcit, Maxherës dhe të Kurbalisë.2
Në këtë fshat kanë jetuar familje të njohura në historinë shqiptare, si familja e Idriz
Seferit, dhe familja Jashari. Banorët e kësaj zone përherë kanë pasur telashe me push
tetin serb, dhe xhandarët e tij. Nga dhuna dhe presioni, lagje të tëra, Jasharajt, Seferajt,
Hajdinajt dhe të tjera, kanë ngelur bosh.
Sa i përket numrit të banorëve, në regjistrimin e rojeve të vitit 1901, fshati Seferi është
regjistruar si Novosellë e Seferve, ku për roje ishte përcaktuar Zejnel Muhtari, nga fsha
ti Novosellë e Seferve dhe sipas këtyre të dhënave, ky vendbanim kishte 142 banorë të
gjithë të besimit islam.3 Ndërsa sipas të dhënave tjera që posedojmë, Seferi rreth vitit
1920, kishte 40 shtëpi, ndërsa në vitin 1935 kishte 36 shtëpi4. Në periudhat e mëvon
shme, në vitin 1960, Seferi kishte 62 shtëpi me 400 banorë. Deri në vitin 1999, këtu
ishin 15 shtëpi të banuara. Në vitin 2002 ka pasur 57 banorë me banim të përhershëm.
Dikur kishte shumë më tepër. Sot, ky fshat është pothuajse i braktisur plotësisht.
1 Rasim Rexhepi, prof., Seferi nder shekuj (monografi), Gjilan, 2005, f. 22-23.
2 Po aty, f. 152-153.
3 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 77.
4 Atanasije Urosevic, Gornja Morava i Izmornik, v. e c., f. 213.
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Vendi i origjinës
Varrezat e lagjes së Canëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1875
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.9.1
Kitabeja në origjinal:

االخال ق الباقى
املغفورة
املرحومة
ّاملحتاجة الى ربه
الغفور قومو
بنت رجب
روحيجون
۱۲٩۱
Kitabeja e transkriptuar:

el-Hallâkü’l-Bâkî
el-Merhûmmetü’lMağfûretü
el-Muhtâç ilâ
Rabbihi
el-Ğafûr Kûmû
bint-i Receb
Rûhiy-çün
1291
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
Krijuesi i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur, nevojtarja
për mëshirën dhe
faljen e Allahut,
Kuma, e bija e
Rexhepit!
Për shpirtin e saj,
1291.
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Vendi i origjinës
Varrezat e lagjes së Canëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1895
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.9.2
Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم املغفور
املحتاج الى رحمة
ربه الغفور صالح
بن حسن سفر
روحيجون
الفاتحه
۱۳۱۳ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Merhûmü’lMağfûr
el-Muhtâç ilâ
Rahmet-i Rabbihi’lĞafûr Sâlih bin
Hasan Sefer
Rûhiy-çün el-Fâtiha
Sene 1313
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
mëshirën dhe
faljen e Allahut,
Salihu, i biri i
Hasan Seferit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1313.
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Vendi i origjinës
Varrezat e lagjes Kaculaj
Viti sipas kalendarit gregorian
1864
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.9.3

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحوم
املغفور
يوسف بن
سليمان روحنه
الفاتحه
۱۲٨۱

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
el-Mağfûr
Yusuf
bin Süleyman
Rûhunael-Fâtiha
1281

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Jusufi,
i biri i Sylejmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1281.
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Vendi i origjinës
Varrezat e lagjes Kaculaj
Viti sipas kalendarit gregorian
1897
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.9.4

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
داود بن
ويسل روحنه
فاتحه
۱315

Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Davud
bin Veysel
Rûhuna Fâtiha
1315

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Davudi,
i biri i Veselit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1315.
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Vendi i origjinës
Varrezat e lagjes Kaculaj
Viti sipas kalendarit gregorian
1900
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.9.5

Kitabeja në origjinal:

مرحومة
هوريه
بنت فيض
هللا روحنه
فاتحه
۱۳۱٨

Kitabeja e transkriptuar:

Merhûmetü
Hüriye
bint-i Feyzullâh
Rûhuna
Fâtiha
1318

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Hyrija, e bija e
Fejzullahut!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
1318.
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Vendi i origjinës
Lagjia Jasharaj
Viti sipas kalendarit gregorian
1909
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.9.6

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم
املغفور
حيدار بن
يشار روحنه
فاتحه
۱۳۲۷ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Merhûm
el-Mağfûr
Haydar
bin Yaşar
Rûhuna
Fâtiha
1327

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Hajdari,
i biri i Jasharit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1327.
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Vendi i origjinës
Lagjia Jasharaj
Viti sipas kalendarit gregorian
1918
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.9.7

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
املغفور
يشار
بن صالح
روحنه
فاتحه
۱337 سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
el-Mağfûr
Yaşar bin Salih
Rûhuna Fâtiha
Sene 1337

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Jashari,
i biri i Salihut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1337.
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Vendi i origjinës
Në objektin e xhamisë së Caravajkës
Viti sipas kalendarit gregorian
1894
Gjendja momentale
E Mirë
Epitafi nr. 1.9.8

Kitabeja në origjinal:

اه من املوت
املرحومة
املغفورة
قايه بنت صالح
روحنه
الفاتحة
۱۳۱۲ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Ah mine’l-mevt
el-Merhûmetü
el-Mağfûretü
Kaya* bint-i Sâlih
Ruhuna el-Fâtiha
sene 1312
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ah Vdekja!
Qoftë mëshuruar
dhe falur.
Kaja, e bija e Salihut.
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1312.
* Sipas informacioneve të
marrura nga Nijazi Idrizi
(familjarë i familjës Seferi), Kaja
është nëna e Idriz Seferit dhe
emëri i plotë i saj ishte
Kadishe.
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1.10. Stançiqi

S

tanaj është vendbanimi më i largët i komunës së Gjilanit. Ai shtrihet në pjesën
jugore në largësi nga qendra komunale mbi 25 km. Fshati është i vendosur në
Malet e Karadakut.
Në këtë fshat ndeshim në një kala të vogël të cilën vendësit e quajnë “Te kalaja e
Demës”. Janë ruajtur mikrotoponimet: Te Kalaja, kah Kalaja, që është njëfarë kepi në
mes të fshatit, por nuk ka gjurmë; Te Ara e Kishës, kah mahalla e Toplanës në jug të
fshatit etj. Mbi lagjen Zallkuq (Zllokuqan në administratë) del një lloj uji i kuq, i thartë,
që edhe e ka marrë emrin. Është ruajtur toponimi “Guri Llatinit”.1
Stançiqi sipas një burimi më 1519, kishte 5 familje, në vitin 1570 kishte 8 familje e 6 zotë
shtëpie të pamartuar.2 Ky vendbanim në dokumentet e shkruara është regjistruar në def
terin kadastral osman të Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-74 dhe kishte 21 shtëpi. 3
Është i regjistruar në sallnamen e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896
(1314 h) dhe të viti 1900 (1318 h) me emrin Istançik.
Fshati kishte pësuar disa herë, gjatë kohës së sundimit osman, por sidomos pas vitit
1912 nga ushtria serbe.
Nga ky fshat, shumë banorë janë shpërngulur dhe janë vendosur, sidomos në
Kumanovë, në Shkup, në Gjilan, në Zhegër etj. Në vitet e pesëdhjeta shumë familje
kishin migruar në Turqi (Çekmegje).
Në vitin 1901, kishte 321 banorë të besimit islam,4 ndërsa në vitin 1913 me emrin
Stinçiqi kishte 427 banorë. Në vitin 1981, kishte 28 shtëpi me 242 banorë shqiptarë. Në
vitin 1999, fshati kishte 23 shtëpi me rreth 200 banorë shqiptarë. Një pjesë e madhe e
popullsisë e kishte lëshuar fshatin qysh në vitin 1995, kur aty vendosen forcat ushta
rake serbe. Fshati gjatë luftës së agresorit serb kishte pësuar. Aty qysh para 6 vitëve e
kishin lëshuar fshatin, pasi aty ishte vendosur ushtria serbe. Xhamia e fshatit e ndër
tuar në vitin 1906 është djegur dhe shkolla është shkatërruar.5

1 Shënimet e marra nga Liman Azemi, Rasim Rexhepi, më, 5. 12. 1999 dhe në terren më, 23. 7. 2000 nga Xhemail Brahimi.
2 Aleksandar Stojanovski, Vranjski Kadilluk u XVI veku, Vranje, 1985, fq. 42.
3 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 710.
4 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 77.
5 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 6, f. 157.
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Vendi i origjinës
Lagjia e Toplanëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1887
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.10.1

Kitabeja në origjinal:

هو
الخال ق الباقي
مصطفى بن
رمضان روحيچون
الفاتحه
سنه
۱۳۰٥
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Hallâkü’l-Bâkî
Mustafa bin
Ramadan
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1305
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
Krijuesi i
Përjetshëm!
Mustafa,
i biri i Ramadanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1305.
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Vendi i origjinës
Lagjia e Toplanëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1894
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.10.2

Kitabeja në origjinal:

حميده
بنت آيت
روحنه
فآتحه
۱۳۱۲

Kitabeja e transkriptuar:

Hamîde
bint-i Âyet
Rûhuna
Fâtiha 1312

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Hamidja,
e bija e Ajetit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1312.
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Vendi i origjinës
Lagjia e Toplanëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1907
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.10.3

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
يحي بن سعيد
روحنه
(۱)۳۲۵

Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhum
Yahyâ bin Se’îd
Rûhuna
(1)325
Përkthimi në gjuhën shqipe:

I Mëshiruari!
Jahja, i biri i Seidit!
Për shpirtin e tij,
(1)325.
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Vendi i origjinës
Lagjia e Toplanëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1907
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.10.4

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
املغفور
كاهل بن
مرتض رو
حنه فآتحه
(۱)۳۲۵

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
el-Mağfûr
Kâhil
bin Murteza
Rûhîy-çün
Fâtiha
(1)325.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Qahili,
i biri i Murtezit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
(1)325.
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1.11. Zllakuqani

F

shati Zllokuqan është një vendbanim i Malësisë së Karadakut. Është vendbanim i
vjetër, i banuar me popullatë shqiptare.

Zllakuqani ishte fshat në veti, ku në vitin 1898 kishte 10 shtëpi shqiptare, ndërsa në fi
llim të shekullit XX kishte 20 shtëpi shqiptare.1
Pushteti jugosllav, përkatësisht serb në vitet 1947-1950, gjatë përcaktimit të vijës kufi
tare administrative disa vendbanime siç është edhe Zllakuqani, duke iu premtuar beni
ficione i mashtroi popullatën, kinse sipas kërkesës së tyre u përfshinë në territorin e
komunës së Preshevës, e cila ishte në kuadër të Serbisë.
Sot, ky vendbanim edhe pse është shumë afër fshatit Stançiq, që një kohë konside
rohej edhe lagje e saj, është në kuadër të komunës së Preshevës.

1 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 6, v. e c., f. 156.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Zllakuqanit të Epërm
Viti sipas kalendarit gregorian
1814
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.11.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
املغفور
درويش
على بن
عمر روحيچون
الفآتحه
۱۲۳۰

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
el-Mağfûr
Derviş Ali
bin Ömer
Rûhuna
1230

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Dervish Aliu,
i biri i Omerit!
Për shpirtin e tij,
1230.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Zllakuqanit të Epërm
Viti sipas kalendarit gregorian
1876
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.11.2

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم
درويش
نوحى بن
احمد
۱۲۹۳ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Merhûm
Derviş Nuhi
binAhmed
Sene 1293

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar,
Dervish Nuhi,
i biri i Ahmedit!
Viti, 1293.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Zllakuqanit të Epërm
Viti sipas kalendarit gregorian
1899
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.11.3
Kitabeja në origjinal:

اه من املوت
سىياح طوپراق
ميل اتدى جانمز
اجل طوتدى
كريبانمز بويله
امر ايتدى سبحانمز
خالد بن صالح
روحنه فاتحه
۱۳۱٧
Kitabeja e transkriptuar:

Ah mine’l-mevt
Siyah toprak’a
Meyl itdi cânım
Ecel tutdı
Giribânımız böyle
Emr itdi sübhânım
Hâlid bin Sâlih
Rûhuna Fâtiha
Sene 1317
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ah, vdekja!
Shpirti im shkoi
drejtë tokës së zezë,
papritmas, exheli më
zuri, kështu urdhëroi
i Lartmadhruari im
(Zoti)! Halidi,
i biri i Salihut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1317.
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1.12. Lipovica

Sh

trihet në malet e Karadakut, rreth 10 km në juglindje të Gjilanit. Është vendbanim
kodrinoro-malor i ndarë në lagje të tipit të shpërndarë. Në vendin Katunishtë,
sot livadhe dikur kishte qenë vendbanimi i sotëm. Ishte vendbanim i madh dhe për
fshinte edhe lagjen Zekbash. Në vendin e tanishëm është vendosur për shkak të mor
tajës. Aty janë gjetur shumë gjurmë të materialit ndërtimor, tjegulla, tulla, qeramikë etj.
Ekzistojnë shumë legjenda për këtë vendbanim, që thuhet se ishte shumë i madh dhe
për një ditë bëheshin disa martesa etj.1
Në dokumentet e shkruara, përmendet në librin e borxhlinjve të tregtarit shqiptar
Mikel Llukarit, në vitet 30-të të shek. XV “de Lipoieuci”.2 Si vendbanim me emrin Dolina
Lipovec është i regjistruar në defterin e Kazasë së Novabërdës, të vitit 1498 dhe kishte
66 kryefamiljarë dhe bashtina.3 Edhe në një shkrim të vitit 1560 përmendet ky vend
banim4. Në defterin kadastral të vitit 1566-74 me emrin Lipoviça ishin të shënuar 6
shtëpi e 2 beqarë5.
Në vitin 1878, këtu u vendosën disa familje muhaxhire shqiptare të dëbuara nga
Sanxhaku i Nishit, siç ishin Llozanët etj. Por, disa nga ato, pas vitit 1913 migruan dhe një
u shpërngul në vitin 1982 në Gjilan. Është ruajtur mikrotoponimi - Lama e muhaxhirëve.
Në sallnamen e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1900 (1318 h) janë të regjistruar vendba
nimet Lipovec-i Zir dhe Lipovec-i Bala si dhe vendbanimi Lipovica.
Për shkak të kushteve të vështira ekonomike shumë familje shqiptare, por edhe disa
serbe janë shpërngulur nga ky vendbanim. Familjet shqiptare janë vendosë krye
sisht në Gjilan, Malishevë, Urbishtë të Gjilanit etj. Ndërsa, para 50 viteve një familje e
Hoxhajve është shpërngulë në Turqi. Familjet serbe janë shpërngulë para 20 vjetëve.
Me emrin Lipovica e Epërme dhe Lipovica e Poshtme, rreth vitit 1905 kishte 20 shtëpi
shqiptare e 4 serbe. Në vitin 1913 kishte 204 banorë; në vitin 1918 kishte 21 shtëpi
shqiptare me 267 banorë, ndërsa në vitin 1981 kishte 19 shtëpi me 146 banorë (133
shqiptarë, 11 serbë, 1 mysliman, 1 të tjerë).6
Në vitet e fundit për shkak të kushteve të vështira ekonomike si vendbanim kodrinoromalor dhe kufitar, shumë banorë të këtij vendbanimi janë shpërngulë, sidomos në Gjilan
dhe vendbanime të tjera. Kështu, në këtë vendbanim në vitin 1999 në fshat kishin mbe
tur vetëm 12 shtëpi shqiptare. Disa banohen kohë pas kohe gjatë stinës së verës.7
1 Shënimet u morën në terren, më, 27. 7. 2000 nga Rizah Jakupi, i lindur në këtë fshat dhe me datën, 15. 3. 2003 nga Ahmet Hajrullahu.
2 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, nr. 47, 48,
81 dhe 87.
3 Ilijaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimeve dhe popullsisë së Kazasë së Novabërdës sipas defterit kadastral nr. 28. botuar në “Vjetarin” e
Arkivit të Kosovës, nr. XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002.
4 Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 472; Anasije Urošević, Gornja Morava i Izmornik, Beograd, 1935, fq. 217.
5 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 697.
6 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 6, v. e c. f. 58-59.
7 Po aty.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1893
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.12.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
شعبان بن
مرتض رو
۱۳۱۱ حنه فاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Şaban bin
Murteza
Rûhuna Fâtiha 1311
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Shabani,
i biri i Murtezit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1311.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1899
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.12.2

Kitabeja në origjinal:

زين ابن
حسين
۱۳۱۷ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Zeyn
ibn Hüseyin
Sene 1317

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Zejni,
i biri i Hysenit!
Viti, 1317.
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1.13. Velekinca

Sh

trihet rreth 2-3 km në jug të Gjilanit. Është vendbanim i tipit të grumbulluar, i
vendosur në breg të Moravës.

Është vendbanim mjaft i vjetër. Ka gjurmë të një kalaje - gradine ilire, që gjendet afër
këtij vendbanimi. Në perëndim të këtij fshati është zbuluar nekropola e periudhës ro
make dhe mesjetare më se 21 varre.1 Në varrezat ilire në vendin “Bishti Legllavës” janë
gjetur unaza dhe dekorime të tjera, veksha etj.2
Thuhet se fshati më parë ka qenë Masbregi në pjesën lindore, por, për shkak të një së
mundjeje janë tërhequr dhe njëra lagje u vendos në vendin Galesh, tjetra në Ogragjë.3
Sipas traditës, thuhet se ky vendbanim është një prej vendbanimeve më të vjetra të
kësaj treve dhe është quajtur Moravë. Me emrin Moravë përmendet në disa burime të
shkruara, si p.sh. përmendet në vitin 1342, kur mbreti Dushan qëndroi këtu e dhuroi
kartën në Moravë4. Më vonë me emrin Moravë e përmend edhe Evlija Çelebiu5.
Më vonë në burimet e shkruara, në një hartë austriake të përpiluar në bazë të shëni
meve të vitit 1689, e hasim me emrin Velekinca. Me emrin Vulkiniqa ishte e regjistruar
në sallnamet e Vilajetit të Kosovës të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit
1900 (1318 h).
Pushteti borgjez jugosllav, me qëllim të ndërrimit të strukturës nacionale, në peri
udhën ndërmjet dy luftërave botërore, në këtë vendbanim kolonizoi 24 familje serbe e
malazeze.6 Më herët, në vitin 1878 ishin vendosur edhe tri vëllezëri muhaxhire shqip
tare të dëbuara nga Sanxhaku i Nishit.
Nga ky vendbanim, sikurse edhe nga vendbanimet tjera, shumë familje kishin migruar
në Turqi e gjetiu. Në disa raste ishin djegur disa pjesë të fshatit, sidomos gjatë akti
vitetit patriotik të banorëve të tij.
Sipas shënimeve statistikore në vitin 1901, kishte 165 banorë të besimit islam7, më 1913
kishte 123 banorë, ndërsa në vitin 1918, kishte 25 familje shqiptare me 212 shtëpi. Në
vitin 1981, kishte 162 shtëpi me 1.241 banorë (1.233 shqiptarë, 5 serbë, 3 myslimanë)8.
Para luftës së fundit, në vitin 1999, fshati kishte 290 shtëpi me rreth 2.400 banorë shqip
tarë dhe 1 familje malazeze. Janë djegur e shkatërruar shumë shtëpi banimi dhe objekte
ndihmëse, dhe janë vrarë disa banorë të fshatit. Popullata ishte dëbuar nga fshati. 9
1 Arheološko blago Kosova i Metohije od neolita do ranog srednjeg veka, katalog, Beograd, 1998, fq. 636.
2 Shënimet e marra, më, 8. 2. 2002, nga Isuf Bajrami, i lindur në këtë vendbanim, tani me vendbanim në Gjilan.
3 Shënimet janë marrë në terren, më, 23. 7. 2000 nga Zeqir Nuhiu, i lindur më 1919.
4 St. Novaković, Zakonski spomenici Srpskih država srednjega veka, Beograd, 1912, fq. 631-632; Zadužbine Kosova, fq. 421.
5 Evlija Čelebi, Putopis, Sarajevo, 1967, fq. 306.
6 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 345-346.
7 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 78.
8 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 6, Gjilan, 2004, f. 96.
9 Shënimet e marra, më, 23. 7. 2000 nga Agush Nuhiu, administratori i fshatit.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1787
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.13.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
على بن اسالم
روحيچون الفاتحه
۱۲۰۲ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Ali bin İslam
Rûhiy-çün el-Fâtiha
Sene 1202.
Përkthimi në gjuhën shqipe::

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Aliu, i biri i Islamit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1202.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1792
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.13.2

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
قوردو بن شعبان
روحيچون
الفاتحه
۱۲۰۷ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’l-Mağfûr
Kurdu bin Şa’ban
Rûhiy-çün
el-Fâtiha
Sene 1207
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Kurti, i biri i
Shabanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1207.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1888
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.13.3
Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم املغفور
املحتاج الى رحمة
ربه الغفور
رجب بن على
روحنه فاتحه
۱۳۰٦ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Merhûmü’lMağfûr
el-Muhtâç ilâ
Rahmet-i
Rabbihi’l-Ğafûr
Receb bin Ali
Rûhuna Fâtiha
Sene 1306

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
mëshirën dhe
faljen e Allahut,
Rexhepi, i biri i
Aliut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1306.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1888
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.13.4
Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
جهانه دويمدى جانم
اجل اتدى كريبانم
سياه طپراغه ميل ايتدى
بويله امر ايتدى
سبحانم املرحومة
املغفور نازفه؟
بنت رجب روحنه
۱۳۰٦ الفاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
Cihâna doymadı
cânım. Ecel itdi girîbânım. Siyah toprağa
meyl itdi. Böyle emr
itdi Sübhânım.
Merhûmetü’lMağfûretü Nâzife?
bint-i Receb Rûhuna
el-Fâtiha 1306.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Shpirti im nuk u
ngop me jetën e kësaj
bote, papritmas, më
zuri exheli, kështu
ka urdhëruar i Lartëmadhëruari im (Zoti)!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, Nazifja?,
e bija e Rexhepit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1306.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1893
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.13.5

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
زاهده بنت طارق
روحنه فاتحه
۱۳۱۱
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûme
Zâhide
bint-i Tarık
Rûhuna Fâtiha
Sene 1311

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Zahidja,
e bija e Tarikut!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1311.
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1.14. Zhegra

V

endbanim në Grykën e Karadakut i rrethuar me kodra, rreth 10 km në jug të Gjilanit.
Fshati shtrihet në dy anët e lumit me të njëjtin emër. Është vendbanim i tipit të
grumbulluar.
Në lindje të fshatit, ndërmjet Kurexhevës dhe Zhegrës ekziston Kalaja, si vendbanim i
vjetër dardano-ilir, ku edhe sot gjenden rrënoja muresh. Afër këtij vendbanimi ekzis
tojnë edhe samakovat, zgafellat ku është nxjerrë dhe përpunuar xehja. Në lokalitetin e
Zhegrës janë gjetur shumë gjurmë arkeologjike, mure ndërtesash, suvenire zbukurimi,
mbeturina të xeheve, një qyp i madh për ruajtjen e grurit etj.1
Në dokumentet e shkruara përmendet në kartën e mbretit Milutin, lëshuar më 13141316 manastirit të Graçanicës. Përmendet edhe në kartën e vitit 1393.2 Në librin e borxh
linjve të tregtarit Novabërdas, Mikel Llukarit në vitet ‘30, të shek. XV, përmendet me em
rin Segra.3 Në defterin kadastral osman të Vilajetit Vëllk, të vitit 1455 është i regjistruar
vendbanimi me emrin Zhipa, i cili kishte 25 shtëpi e 1 e vejë.4 Pastaj, në defterin e vitit
1477 po me ketë emër kishte 12 shtëpi e 4 meshkuj dhe në defterin kadastral, të vitit
1487 kishte 10 shtëpi e 3 meshkuj. Në defterin kadastral osman të Kazasë së Novabërdës
të vitit 1498, janë të regjistruar dy vendbanime: Zhegra e Poshtme (Dolna Zhegra) me 70
kryefamiljarë dhe bashtina, dhe Zhegra e Epërme (Gorna Zhegra) me 73 kryefamiljarë
dhe bashtina.5 Edhe në defterin tjetër të Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-74, janë
të regjistruar dy vendbanime Zhekra e Epërme me 23 shtëpi, 3 beqarë e 1 e vejë, dhe
Zhekra e Poshtme me 46 shtëpi, 19 beqarë dhe 1 e vejë.6
Në një hartë austriake, të vitit 1689 është regjistruar me emrin Segra. Afër Zhegrës për
mendet edhe vendbanimi Xhami-karaulla, që ekziston edhe sot në fshatin Pidiq.
Siç është e njohur në këto treva ka pasur lëvizje të mëdha të popullsisë. Këtu jeton popu
llata shqiptare dhe ajo serbe. Disa familje nuk e dinë prejardhjen ndërsa disa kanë ardhur
nga fshatra të ndryshme. Në vitin 1878, u vendosën edhe disa familje muhaxhire shqip
tare të dëbuara nga Sanxhaku i Nishit.7
1 Mehmet Halimi, E folmja e Karadakut, disertacioni i doktoraturës, fq. 24, kurse shënimet i mora nga vizita që i bëra fshatit, më, 24. 8. 2000.
2 St. Novaković, Zakonski spomenici srpskih drzava sredjega veka; Zaduzbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 445.
3 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, fq. 45.
4 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 158.
5 Ilijaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimeve dhe popullsisë së Kazasë së Novabërdës sipas defterit kadastral nr. 28, Vjetari i Arkivit të Kosovës, nr.
XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002, fq. 160-162.
6 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 712.
7 Të dhënat janë marrë, më datën, 3. 3. 2019 nga pjesëtarët e familjes Stublla, Dupuleva dhe Prapashtica.
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Shumë familje nga ky vendbanim shpërngulën në Turqi, në Maqedoni dhe gjetiu. Me
këtë emër është e regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h), të
vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Vazhdimi i kolonizimit me popullatë sllave në këtë vendbanim filloi në vitin 1926, ku u
vendosën 2 familje kolone. Ndërsa, në vitin 1932 dhe 1937 u kolonizuan 45 familje sllave
me 238 anëtarë.8
Sipas shënimeve statistikore në vitin 1901, ky vendbanim kishte 324 banorë të besimit
islam dhe 202 jo islam.9 Zhegra, rreth vitit 1905, kishte 80 shtëpi shqiptare e 10 serbe,
ndërsa në vitin 1913, kishte 1.087 banorë. Në regjistrimin e vitit 1981, kishte 538 shtëpi
me 3.942 banorë (3.525 shqiptarë, 405 serbë, 5 malazezë, 6 myslimanë, 1 të tjerë).10
Në fillim të vitit 1999, fshati kishte rreth 600 shtëpi shqiptare me rreth 5.000 banorë dhe
97 shtëpi serbe me 475 banorë, (duke llogaritur edhe lagjet e tij).
Nga ana e agresorit serb në fshatin Zhegër, gjatë muajve mars-qershor 1999, janë djegur
e rrënuar 410 shtëpi shqiptare dhe u shkatërruan apo u vodh tërë ekonomia shtëpiake. U
dogj xhamia e fshatit e ndërtuar në vitin 1895, biblioteka (me afro 5.000 copë librash), janë
djegur 7 libra të zyrës së vendit, 15 ditarë të shkollës etj. Nga fshati u vranë e u masakruan
shumë banorë të tij.11

8 AJ B, MAR, 96-51; dr. Jusuf Osmani, Lënda arkivore për kolonizimin dhe reformën agrare 1918-1941, Prishtinë, 1996, fq. 390.
9 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5, Trakya
University, 2020, fq. 81.
10 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani, v. e c., f. 181.
11 “Rilindja”, 7 tetor 1999; Shënuan: Dr. Bektesh Bekteshi, profesor dhe Rrahim Bajrami, prof., më, 30. 9. 1999.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1901
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.14.1
Kitabeja në origjinal:

اه ّ من املوت
صاللنوپ كزركن
نلر كلدى باشمه عاقبت
تراب اولدم طاش
دكلدي
باشمه مرحوم آدم بن
حزير روحنه فاتحه
۱۳۱۹ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Ah mine’l-Mevt
Sallanup gezerken,
neler geldi başıma
âkıbet, turâb oldum
taş dikildi başıma
Merhûm
Âdem bin Hazir
Rûhuna Fâtiha
Sene 1319.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ah, vdekja!
Përderisa isha duke
shëtitur, ja çfarë më ra
mbi kokë, u bëra tokë,
me një guri te koka!
Qoftë mëshiruar,
Ademi,
i biri i Hazirit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1319.
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1.15. Demiraj

Sh

trihet rreth 2 km në jug të fshatit Zhegër, në një luginë. Një kohë është llogaritur
si lagje e fshatit Pidiq, e pastaj lagje e fshatit Zhegër. Mirëpo, i ka të gjitha kon
ditat e vendbanimit të veçantë.
Fshati është themeluar para 300 viteve nga banorët e fshatit të afërt Pidiq. Thuhet se
kanë ardhur dy vëllezër Halili dhe Shabani, i pari i të cilëve ishte Kola. Më vonë vend
banimi rritet dhe pagëzohet me emrin Demiraj, që ishte i pari i atij fshati, pasardhës i
Halilit. Më vonë kanë ardhur edhe disa familje të tjera.1
Thuhet se fshati gjatë kohës së Turqisë dy herë gati tërësisht është zbrazur, nga 9
familje ka mbetur një familje.
Sa i përket shënimeve statistikore në fillim të shek. XX kishte 20 shtëpi shqiptare.
Ndërsa, në vitin 1921, kishte 6 shtëpi me 27 banorë. Në vitin 1999, kishte 30 shtëpi me
afro 200 banorë. Nga agresioni serb janë djegur 17 shtëpi dhe disa objekte të tjera.
Popullata, më 25 mars është tërhequr, një pjesë në Gjilan e disa familje në Preshevë
dhe në Kumanovë.2

1 Shënimet janë marrë gjatë vizitës së fshatit, më, 23. 7. 2000, nga Ali Demiri, 73 vjeçar.
2 Po aty.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1874
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.15.1

Kitabeja në origjinal:

روحييچون
الفاتيحه
۱۲۹۱ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Rûhiy-çün
el-Fâtiha
Sene 1291

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1291.
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1.16. Pidiqi

Sh

trihet rreth 17-18 km në jug të Gjilanit. Është vendbanim i ndarë në lagje që
shtrihen në lugina dhe në një kodër.

Është vendbanim shumë i vjetër. Këtë e dëshmojnë mbeturinat e qytetit Kala, në
perëndim të fshatit rreth 1 km larg, në veriperëndim të Çelikut në malin shkëmbor, i cili
dominon në rrethinën, ku gjendet lokaliteti Kalaja. Këtu te vendi Te Guri i Madh, janë
zbuluar varreza të vjetra, skelete njerëzish, mure të shtëpive të murosura me harasan,
çypa, qeremide, tjegulla të trasha etj.1
Nuk e kemi hasë në dokumentet e shkruara mesjetare, si duket ose ishte i pabanuar në
atë kohë, ose ishte i regjistruar me ndonjë emër tjetër.
Në lokalitetin e këtij vendbanimi kanë ekzistuar edhe xeherore të çelikut, çka edhe
dëshmohet me gjurmë të xeheve, por edhe me mikrotoponimin Rrashi i Madenit.
Një pjesë e popullatës së kësaj treve, më vonë e pranoi fenë islame, ku u ngrit xhamia,
që thuhet se është e vjetër 400 vjet, dhe në dokumentet e shkruara është quajtur
Xhamia e Karadakut, pasi si duket një kohë të gjatë nuk ka pas xhami tjetër në këtë
trevë. Në këtë xhami i kanë krye ceremonitë fetare banorët e kësaj treve, pasi që një
kohë të gjatë në këtë anë nuk kishte xhami tjetër.2
Në fund të shek. XIX, në një shënim përmendet vendbanimi Xhami Karadaku, me 50
shtëpi shqiptare, në rrugë prej Zhegre në Dunav.3
Nga ky vendbanim shumë familje janë shpërngulur në Turqi, Kumanovë, Shkup,
Zhegër, Preshevë, Gjilan e gjetiu.
Në fund të shek. XIX kishte 20 shtëpi shqiptare. Sipas regjistrimit të vitit 1913, kishte
163 banorë. Në vitin 1981, kishte 44 shtëpi me 316 banorë (314 shqiptarë, 2 myslimanë).
Në vitin 1999, fshati kishte 31 shtëpi me 250 banorë shqiptarë. Disa banorë të fshatit
gjatë luftës së fundit kanë pësuar, janë djegur disa shtëpi. Popullata ishte deportuar në
Maqedoni.

1 Shënimet e marra nga dokumentacioni i Muzeut të Kosovës, dosja, Komuna e Gjilanit.
2 Shënimet e marra nga Ahmet Qerimi, më, 2 dhjetor 1999 dhe në terren, më, 23. 7. 2000 nga Daut Shaqiri, 67 vjeçar.
3 Detailbeschreibung des Sandžak Plevle und des Vilajets Kosovo, Vjenë, 1899, fq. 213.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1809
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.16.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم واملغفور
طاهر ابن
مصطفي روحيچون
الفاتحه
۱۲۲٤ سنه
Kitbeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Tâhir
ibn Mustafa
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1224

Përkthimi në gjuhën shqipe

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Tahiri,
i biri i Mustafës!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1224.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1817?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.16.2

Kitabeja në origjinal:

...
روحنه فاتحه
۱۲۳۳?

Kitbeja e transkriptuar:

...
Rûhunâ Fâtiha
1233?

Përkthimi në gjuhën shqipe

...
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1233?
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1816
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.16.3

Kitabeja në origjinal:

()
۱۲۳۲

Kitabeja e transkriptuar:

()
Sene 1232

Përkthimi në gjuhën shqipe

(...)
Viti, 1232.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1956
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.16.4
Kitabeja në origjinal:

هو
املعين
املرحوم املغفور
حيدر بن
آدم اغا
روحيچون
الفاتحه
۱۳۷٦ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve el-Mu’în
el-Merhûmü’lMağfûr
Haydâr bin
Âdem Ağa
Rûhiy-çün
el-Fâtiha
1376

Përkthimi në gjuhën shqipe

Ai (Allahu) është
ndihmëtar!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Hajdari, i biri i
Adem Agës!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1376.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1892
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.16.5

Kitabeja në origjinal:

()
بيرام (رو)حنه
۱۳۱۰ فاتحه

Kitabeja e transkriptuar:

()
Bayram
Rû(huna)
Fâtiha 1310.

Përkthimi në gjuhën shqipe

(...)
Bajram!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1310.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.16.6

Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
املرحوم واملغفور
( ) بكطش ابن
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
Bektaş
ibn ( )

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Bekteshi,
i biri (...)
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.16.7

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحومة
()) ( ته بنت

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmetü
( ) te bint-i

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
(...) e bija (...)
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.16.8

Kitabeja në origjinal:

)هو) الباقي
املرحوم املغفور
()

Kitabeja e transkriptuar:

(Hüve’l) Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
()

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
(...)
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 1.16.9

Kitabeja në origjinal:

هو
الباقي
املرحوم عبدهللا؟
()
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve el-Bâkî
e’l-Merhûm
Abdullah?
()

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Abdullahu?
(...)
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Vendi i origjinës
Varrezat e lagjes Haziraj
Viti sipas kalendarit gregorian
1883
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.16.10

Kitabeja në origjinal:

املرحومه
كوللي بنت
عبدي رو
حنه فاتيحه
۱۳۰۱

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûme
Güllî bint-i Abdi
Rûhunâ Fâtiha
Sene 1301.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruara,
Xhylija,
e bija e Abdisë!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1301.
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1.17. Dunavi

V

endbanim në malet e Karadakut rreth 22 km në jug të Gjilanit, i tipit të shpërndarë.
Fshati përbëhet nga disa lagje.

Lokaliteti i këtij fshati ishte i banuar që nga lashtësia. Sipas shënimeve të marra në terren,
aty në pjesën e poshtme të fshatit janë zbuluar themele të një kishe të vjetër ilire, që nga
koha e sundimit romak.1 Si duket, ky vendbanim një kohë të gjatë ishte i pabanuar. Nuk
e hasim në dokumentet e shkruara osmane, ose ishte i regjistruar me ndonjë emër tjetër.
Në dokumentet e shkruara e ndeshim në një hartë austriake, të vitit 1689. Në të, ka jetuar
popullata shqiptare e konfesionit katolik, të cilët e kishin ndërtuar kishën e vet, kurse
popullata që kishte kaluar në fenë myslimane e kishte ndërtuar xhaminë. Sipas thënies
së popullit këtu para sa kohe, këtë fshat e rithemelojnë dy vëllezër, ku njeri vendoset në
Dunavin e Epërm në kodër, dhe tjetri në atë të Poshtmin para 250-300 vjetësh.2
Për shkak të kushteve të jetës, shumë banorë e kishin lëshuar fshatin dhe ishin vendosur,
kryesisht në Maqedoni (p.sh. në Konjare sot janë 50 shtëpi), në Llojan të Kumanovës, në
Preshevë, në Gjilan, në Zhegër etj.
Në fund të shek. XIX, kishte 20 shtëpi shqiptare. Në fillim të shek. XX ishte i ndarë në
Lagjen e Epërme dhe të Poshtme dhe kishin nga 15 shtëpi. Sipas regjistrimit të vitit 1913,
kishte 298 banorë shqiptarë. Në vitin 1981, kishte 32 shtëpi me 300 banorë (297 shqiptarë, 3 të tjerë), sa të besimit mysliman e sa të besimit katolik.
Para luftës së fundit, fshati kishte 13 shtëpi shqiptare, ndërsa sot (gusht, 2000) një shtëpi.
Nga agresori serb janë djegur 3 shtëpi dhe janë vrarë 2 persona civilë. Është dëmtuar
shkolla fillore dhe nga granatimet e pandërprera xhamia e fshatit, e ndërtuar në vitin
1938 është shkatërruar në tërësi.3

1 Shënimet për këtë fshat u morën nga terreni, më, 23. 7. 2000 nga Rasim Zymeri i këtij fshati.
2 Po aty.
3 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Gjilani 6, Prishtinë, 2004, f. 169.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1876
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.17.1

Kitabeja në origjinal:

هو الخال ق الباقي
املرحوم املغفور
ولى بن عبدى
روحنه فاتحه
۱۲۹۳ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Hallâkü’lBâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
Velî bin Abdî
Rûhuna Fâtiha
Sene 1293.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është Krijuesi i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Veliu,
i biri i Abdisë!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1293.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1887
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 1.17.2
Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
املرحوم املغفور
الي ّربه الغفور
فرهاد بن
اسماعيل
روحنه
الفاتحه
۱۳۰۵ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
İlâ Rabbihi’l-Ğafûr
Ferhâd bin İsmaîl
Rûhuna el-Fâtiha
Sene 1305
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, (nevojtari) për
faljen e Zotit!
Ferhati,
i biri i Ismailit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1305.
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1.18. Cernica

Sh

trihet rreth 6-7 km në jugperëndim të Gjilanit. Fshati është i shtrirë rrëzë Maleve
të Zhegocit, i banuar në të dy anët e lumit të Cernicës.

Fshati Cernicë, si vendbanim daton shumë herët që nga koha ilire dhe romake. Është
vendbanim i grupit kulturor dardan, që nga shekulli VII - IV p. e. s. dhe është i tipit kod
rinor, i vendosur në një kodër të ulët. Quhet me emrin Kala ose Gradishta e Cernicës.1
Në dokumentet e shkruara përmendet në kartën e vitit 1393, me rastin e caktimit të mex
heve të fshatit Livoç, pastaj përmendet edhe në një kartë të datës, më 8 qershor 1411.2
Si vendbanim me emrin Çernicë është i regjistruar në defterin e Kazasë së Novabërdës,
të vitit 1498 dhe kishte 81 kryefamiljar dhe bashtina.3 Në Arkivin e Dubrovnikut është
ruajtur një dokument prej 6 shkurtit 1512, ku përmendet ky vendbanim.4 Në defterin
kadastral osman të vitit 1566-74 është shënuar me emrin Çernica dhe kishte 66 shtëpi
e 12 beqarë.5 Më vonë përmendët edhe në disa relacione të misionarëve katolikë.6
Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në vitin 1878, këtu u vendosën dy
familje muhaxhire shqiptare – Vranovcët nga treva e Jabllanicës.7
Me këtë emër Cerniçe është e regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit
1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Në te jeton popullata vendëse shqiptare dhe ajo serbe e quajtur rajë. Në vitin 1913,
së bashku me lagjen Gumnishta kishte 1.010 banorë. Sipas shënimeve të Komitetit
të Kosovës, ky vendbanim në vitin 1918, ishte i regjistruar dy herë me të njëjtin emër.
Në njërin kishte 49 shtëpi me 481 banorë shqiptarë, ndërsa, në tjetrin kishte 61 shtëpi
shqiptare me 629 banorë dhe 19 shtëpi serbe me 187 banorë. Në vitin 1981, kishte 376
shtëpi me 2.474 banorë (shqiptarë 1.779, serbë 695).
Në fillim të vitit 1999, kishte rreth 360 shtëpi me rreth 3.500 banorë shqiptarë dhe rreth
100 shtëpi serbe me rreth 500 banorë serbë.
Nga ana e paramilitarëve, ushtarëve e policëve serbë në vitin 1999, në fshat janë dje
gur shumë shtëpi banimi dhe objekte ndihmëse. Është djegur edhe xhamia e fshatit e
ndërtuar në vitin 1775.

1 Emil Čerškov, Oko promblema komunikacije i položaja naselja na Kosovu i Metohiju u Rimskom periodu, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije,
Prishtina, 1957, fq. 80; Edi Shukriu, Dardania paraurbane, Studime arkeologjke të Kosovës, Dukagjini, Pejë, fq. 111.
2 Stojan Novaković, Zakonski Spomenici srpskih država sednjega veka, SKA, Beograd, 1912.
3 Iljaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimeve dhe popullsisë së Kazasë së Novabërdës sipas defterit kadastral nr. 28, Vjetari i Arkivit të Kosovës,
nr. XXVII-XXVIII.
4 Zadužbina Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 539.
5 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 709.
6 ASC. S. Congr. Concili, Scopien, Relativ, 1725, v.728; Frok Zefi, Arqipeshkvnija Shkup-Prizren..., fq. 151.
7 Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë, 1878-1912, Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 1994, fq. 163.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1833
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.18.1

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم علي بن
احمد روحيچون
الفاتحه
۱۲٤٩ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Ali bin
Ahmed
Rûhîy-çün
El-Fâtiha
1249

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Aliu, i biri i
Ahmedit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1249.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1866
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 1.18.2

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
املحتاج الى رحمة
الغفور احمد
افندي رو
حيچون الفاتحه
۱۲۸۳ سه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr el-Muhtâç
ilâ Rahmet-i’l-Ğafûr
Ahmed efendi
Rûhîy-çün el-Fâtiha
Sene 1283
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
faljen e Zotit!
Ahmed efendiu!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1283.
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11

KAMENICA

2.1. Topanica

Sh

trihet 7-8 km në jug të Kamenicës. Është vendbanim fushor, dhe rreze kodri
nave të afërta, i tipit të grumbulluar. Tërë lokaliteti i këtij vendbanimi si dhe në
një territor shumë të gjerë ka gjurmë të shumta të vendbanimeve të vjetra, që nga
periudhat më të hershme historike. Lokalitete të vjetra gjendën në vendin Gradina
– Gradefci (në fund të fshatit, kah vendbanimi Domoroc) që janë gjetur shumë dëshmi
të kulturës materiale, enë, qypa, themele të shtëpive, varreza të shumta dhe të vjetra.
Dëshmi tjetër e vendbanimit të vjetër është lokaliteti Troja, kah fshati Burim (Bllatë).1
Në kartën e Graçanicës të vitit 1321/22 quhej me emrin Topollnica, Topanica tërë ter
ritori i kësaj treve2. Në librin e tregtarit Mikel Llukarit, prej vitit 1434 deri 1438 përmen
den shumë borxhlinj të fshatrave të trevës së Topollnicës.3
Në defterin osman të vitit 1455 dhe 1477 përmendet Nahija Topollnicës (Toponicës)
dhe fshati Topollnica me 5 shtëpi dhe 1 të vejë, në regjistrin e vitit 1477 kishte 20 shtë
pi, 3 të veja dhe 8 meshkuj.4 Në vitin 1530 Benedikt Kuripeshiq së bashku me delegatët
e carit austriak, duke udhëtuar për Stamboll ka kaluar nëpër fusha të punuara mirë të
Topolnicës.5 Në këtë vendbanim gjendet edhe një tyrbe e vjetër e Sheh Abedin Zenelit
e shek. XVIII dhe xhamia e fshatit, e cila konsiderohet më e vjetra e kësaj ane. Këtu
Bajramin e kanë falë edhe nga fshatrat më të largëta si Zarbinca etj.
Me emrin Topolnicë, me Pulat ishte e regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës të
vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Shumë familje shqiptare në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore janë shpërngu
lur në Turqi. Në këtë vendbanim pushteti agrar, që nga viti 1920, kishte filluar të vend
osë kolonët serbë dhe malazezë. Në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore këtu u
kolonizuan 27 familje kolone serbe.6
Fshati kishte pësuar duke ua djegur disa shtëpi pushteti bullgar, në vitin 1914 dhe ai
bullgaro-serb në vitin 1944.
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1 Shënimet janë marrë gjatë vizitës së fshatit, më, 1. 5. 2001 nga Nexhat Rexha, profesor.
2 Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 534.
3 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957,, nr. 41, 45,
46, 73, 74, 63, 66, 68, 69 etj.
4 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 183, 186.
5 Putovanje po balkanskom poluotoku XVI vieka - Putovanje B. Kuripešića, L. Nagoroloi B. Romberta, Rad Jugoslovenske akademije
znanosti i umetnosti, Zagreb, 1881, fq. 181.
6 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 348.
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Në regjistrimin e rojeve të fshatrave të rajonit të Gjilanit nga viti 1901, Topanicën e
gjejmë të regjistruar së bashku me Bllatën, ku banonin 530 banorë të besimit islam.7
Rreth vitit 1905, Topanica kishte 60 shtëpi shqiptare. Në vitin 1913, kishte 542 banorë.
Në vitin 1981, kishte 244 shtëpi me 1.744 banorë shqiptarë; në vitin 1992, kishte 328
shtëpi me 2.123 banorë (1.054 meshkuj dhe 1.069 femra). Në vitin 1999, fshati kishte 380
shtëpi me 2.455 banorë shqiptarë.8
Sikurse edhe vendbanimet tjera edhe ky vendbanim kishte pësuar gjatë luftës së fun
dit të agresorit serb, më 1998-1999.

7 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 74.
8 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dradana (Kamenica) dhe Artana (Novobërda), Prishtinë, 2004, f. 180.
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Vendi i origjinës
Dhoma e Artefakteve në komunën e Kamenicës
Viti sipas kalendarit gregorian
1757
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 2.1.1

Kitabeja në origjinal:

حسين
سپاهى
روحيچون
الفاتحه
۱۱۷۱ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

... Hüseyin
Sipâhi
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1171

Përkthimi në gjuhën shqipe:

... Hysejin
Spahi*!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1171.

* Spahiu ishte kalorës i rendit
feudalë – ushtarak në Perandorinë
Osmane.
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2.2. Laçiqi

V

endbanim kodrinoro-malor, që shtrihet rreth 18 km në lindje të Kamenicës. Sipas
të dhënave të epitafeve (gurëvarreve) mund të supozojmë se ky vendbanim, është
themeluar gjatë kohës së Perandorisë Osmane, nga familjet shqiptare të ardhura nga
viset e tjera të Kosovës1.
Në vitin 1877/78, këtu u vendosën nëntë vëllezëri shqiptare të dëbuar nga Sanxhaku i
Nishit.2
Me emrin Lijaçiq ishte i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311
h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Më vonë pas vitit 1912, e sidomos rreth vitit 1956 shpërngulen më se 20 familje në Turqi,
e disa edhe në Shqipëri, Maqedoni e në Gjilan e gjetiu.3
Laçiqi në regjistrimin Osman të vitit 1901, kishte 395 banorë të besimit islam.4 Në vitin
1913, kishte 430 banorë shqiptarë, ndërsa në vitin 1921, kishte 79 shtëpi me 558 banorë.

1 Informator: Fadil Doku, i lindur në këtë fshat, tani me banim në Prishtinë, më 1. 9. 1999.
2 Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë, 1878-1912, Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 1994, fq. 204.
3 Inormator: Fadil Doku, i lindur në këtë fshat, tani me banim në Prishtinë, më 1. 9. 1999.
4 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5, Trakya
University, 2020, fq. 75.
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Vendi i origjinës
Varrezat e vjetra
Viti sipas kalendarit gregorian
1821
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.2.1

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم علي بن
محمد رحيجون
الفاتحه
۱۲۳ ۷ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
Merhûm
Ali bin Mehmed
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1237

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar,
Aliu,
i biri i Mehmetit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1237.
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Vendi i origjinës
Varrezat e vjetra
Viti sipas kalendarit gregorian
1865
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 2.2.2

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
مرحوم ومغفور
الي ّربه الغفور
موصلي بن ابراهيم
رحيجون الفاتحه
۱۲ ۸ ۲ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve el-Bâkî
Merhûm ve Mağfûr
ilâ Rabbihi’l-Ğafûr
Muslî bin Ibrâhîm
Rûhîy-çün Fâtiha
Sene 1282
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, (nevojtar) për
faljen e Zotit!
Musliu,
i biri i Ibrahimit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1282.
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Vendi i origjinës
Varrezat e vjetra
Viti sipas kalendarit gregorian
1874
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.2.3

Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
مرحوم مغفور
زين هللا بن علي
رحيجون الفاتحه
۱۲۹ ۱ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve mağfûr
Zeynullâh bin Ali
Rûhîy-çün Fâtiha
Sene 1291
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Zejnullahu,
i biri i Aliut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1291.
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Vendi i origjinës
Varrezat e vjetera
Viti sipas kalendarit gregorian
1883
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.2.4

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
زينل بن
عثمان روحنه
فاتحه
۱۳۰۱ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Zeynel
bin Osman
Rûhuna Fâtiha
sene 1301.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Zejneli,
i biri i Osmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1301.
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Vendi i origjinës
Varrezat e vjetra
Viti sipas kalendarit gregorian
1899
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.2.5

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم
رمضان بن زينل
روحيچون فاتحه
۱۳۱۷ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Merhûm
Ramadân bin
Zeynel
Rûhîyçun Fâtiha
Sene 1317

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar,
Ramadani,
i biri i Zejnelit.
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1317.
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2.3. Desivojca

V

endbanimi shtrihet rreth 12 km në pjesën lindore të Dardanës, në terrenet kodri
noro-malore. Nëpër këtë vendbanim kalon lumi me të njëjtin emër.

Në lokalitetin e këtij fshati, që nga koha e romakëve thuhet se është eksploatuar xehja
e plumbit, e zinkut etj. Në këtë vendbanim kanë ekzistuar kisha e Hajdukut dhe kisha
në rrezen e Lagjes Podinë, të cilat kanë qenë iliro-arbreshe të ndëtuara gjatë sundimit
romak e pastaj janë rindërtuar dhe përvetësuar nga serbët në shekullin XIII-XIV.1
Përmendet në librin e borxhlinjve të tregtarit shqiptar të Novabërdës, Mikel Llukarit në
pjesën e parë të shek. XV, me emrin Dexiuoieuzi.2 Në defterin kadastral të Sanxhakut të
Vushtrrisë, të vitit 1566-74 me emrin Desilofc, që ndoshta është Desivojca, që kishte 7
shtëpi e 4 beqarë.3 Në regjistrin e manastirit të Deviçit, në vitin 1764 përmenden edhe
banorët e këtij vendbanimi.
Si në shumë vendbanime, çka ishte normale për ato kohëra jo stabile kishte lëvizje të
mëdha të popullsisë. Kështu disa banorë të këtij vendbanimi, si Bunjakët dhe Shkodra
ishin shpërngulur në pjesën e Malësisë së Mbishkodrës, por prapë rikthehen.4
Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në vitin 1878 këtu gjetën strehim një
numër i madhe i vëllezërive muhaxhire shqiptare të dëbuar nga Sanxhaku i Nishit më
1877/78.
Me këtë emër ishte e regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h),
të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Shumë familje shqiptare nga ky vendbanim janë shpërngulur jashtë atdheut, sidomos
në Turqi, e disa janë nisur për shpërngulje por janë kthyer se nuk kanë mundur t’i si
gurojnë vizat.
Desivojca në vitin 1901, kishte 428 banorë të besimit islam.5 Ndërsa rreth vitit 1905, kishte
50 shtëpi shqiptare. Në vitin 1913, kishte 538 banorë, ndërsa në regjistrimin e vitit 1981,
kishte 111 shtëpi me 919 banorë (918 shqiptarë, 1 të tjerë).

1 Shënimet për këtë vendbanim janë marrë kryesisht nga libri: dr. S. Shkodra, H. Bunjaku dhe dr. F. Shkodra, Desivojca nëpër kohë, Prishtinë,
1998.
2 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, nr. 46.
3 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 700.
4 Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë, 1878-1912, Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 1994, fq. 183.
5 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5, Trakya
University, 2020, fq. 75.
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Vendi i origjinës
Çeshmja e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1895
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 2.3.1

Kitabeja në origjinal:

(الفا(تحه
۱۳۱۳

Kitabeja e transkriptuar:

el-Fâtiha
Sene 1313.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Fatiha!
Viti, 1313.
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2.4. Terstena

Sh

trihet rreth 22 km në lindje të Kamenicës. Është vendbanim kodrinoro-malor i
tipit të shpërndarë.

Nuk posedojmë me shumë të dhëna për themelimin e fshatit. Në te ka jetuar popullata
shqiptare. Pas luftës serbo-turke të vitit 1877/78 dhe caktimit të kufijve, ky fshat nda
het në dy pjesë: pjesa lindore e fshatit pushtohet nga Serbia, kurse pjesa perëndimore
mbetet nën sundimin osman. Popullata shqiptare që mbetej jashtë kufirit nën Serbi
shpërngulet dhe vendosët në Kosovë dhe në këtë fshat, e një numër i saj migron në
Turqi. Nga treva e Jabllanicës dhe e Polanicës këtu vendosën pjesëtarët e 7 vëllezërive
muhaxhirë shqiptarë me shumë shtëpi.1
Në atë pjesën jashtë kufirit kishte mbetur lama ku fshihej drithi dhe xhamia e fshatit,
e cila rrënohet dhe në te vendoset koloni serb i ardhur nga Pçinja, i cili e ndërton
shtëpinë.
Me emrin Tarsetne, në kuadër të Qarkut të Nishit, Rrethi i Leskovcit, viti 1871, është
regjistruar si vendbanim dhe banorët e tij si posedues të tapive. Nga poseduesit e
tapive shihet se ishte vendbanim shumë i madh.2
Me këtë emër ishte i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h),
të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Disa familje nga ky vendbanim janë shpërngulur në Turqi.
Deri në vitin 1913, ishte e populluar vetëm me banorë shqiptarë të besimit islam.
Sa i përket numrit të banorëve në vitin 1901, Tërstena kishte 215 banorë të besimit is
lam. Ndërsa rreth vitit 1905, kishte 25 shtëpi shqiptare. Në vitin 1913, kishte 206 banorë,
ndërsa sipas regjistrimit të vitit 1981, kishte 63 shtëpi me 482 banorë (476 shqiptarë, 1
serb, 5 myslimanë). Para agresionit serb, në vitin 1999 fshati kishte 60 shtëpi shqiptare.
Pas mbarimit të luftës për shkak të pasigurisë shumë familje shpërngulen në Gjilan e
gjetiu.3

1 Shënimet janë marrë nga punimi i diplomës së Abedin Maliqit, në Katedrën e Gjeografisë, në Prishtinë.
2 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 75.
3 Tregoi më 24. 7. 2000 Muharrem Fetinci, plak nga ky fshat.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Fetincëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1834?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 2.4.1

Kitabeja në origjinal:

صالح بن
شعبان روحنه
۱۲۵ 0الفاتحه

Kitabeja e transkriptuar:

Sâlih
bin Şa’bân
Rûhuna el-Fâtiha
1250?
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Salihu,
i biri i Shabanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1250?
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2.5. Rogana

K

y vendbanim gjeografikisht shtrihet në anën lindore, nga 13 km larg qendrës komu
nale, Kamenicës, rreze kodrës Brija.

Në veri të fshatit në kompleksin e arave të quajtura “Fungishtat” janë gjetur themele mure të ndërtesave, tulla, tjegulla, veksha etj. Janë gjetur edhe themelet e kishës. Tek
varret e moçme “Të rimit” janë gjetur gjilpëra me krye, në njërën anë kishte rruaza me
lloje të shumta ngjyrash.1
Në dokumentet e shkruara përmendet në regjistrin kadastral osman, të vitit 1455 të
Vilajetit Vëllk me 2 shtëpi me emrin Rogoçiçë.2 Në defterin kadastral të Sanxhakut të
Vushtrrisë të vitit 1566-74, kishte 24 shtëpi, 11 beqarë, 2 të veja e 1 binjak.3
Me këtë emër ishte i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h),
të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Përveç popullatës shqiptare autoktone këtu, pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i
Nishit, në vitin 1877/78 u vendosen pjesëtarët e tri vëllezërive me disa shtëpi dhe krijuan
lagjen e muhaxhirëve.4
Pas vitit 1925, në këtë vendbanim u kolonizuan 21 familje kolone serbe, kryesisht nga
treva e Masuricës.5
Në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore dhe në vitet e para të socializmit, nga ky
fshat shpërngulën në Turqi shumë familje, disa edhe në Maqedoni.
Ky vendbanim në vitin 1901, kishte 482 banorë të besimit islam.6 Ndërsa, rreth vitit 1905,
kishte 75 shtëpi shqiptare. Në vitin 1913, kishte 523 banorë, ndërsa në regjistrimin e vitit
1981, kishte 241 shtëpi me 1.761 banorë (1.759 shqiptarë, 1 mysliman). Në vitin 1999,
fshati kishte 394 shtëpi me 3.039 banorë shqiptarë dhe një familje rome me 15 anëtarë.

1 Shënimet për këtë fshat i dha, më, 15. 11. 1999 - Salih Kallaba; Dr. sc. Bahtijar Kryeziu - Mr. sc. Xhavit Kryeziu, Shkolla Fillore “Metush Krasniqi”
e Roganës 1945-2000, Roganë, 2001, fq. 10.
2 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 198.
3 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 680.
4 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) dhe Artana (Novobërda), 13, Prishtinë, 2004, f. 161-162.
5 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 346; Tomislav Sekulic, Seobe kao sudbina, Novi Svet,
Pristina, 1994, fq. 78.
6 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5, Trakya
University, 2020, fq. 75.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1876
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 2.5.1

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحوم
رمضان
بن حسين
۱۲۹۳

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Ramazan
bin Hüseyin
1293

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Ramadani,
i biri i Hysenit!
1293.
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2.6. Krileva

V

endbanimi shtrihet rreth 11 km në veriperëndim të Dardanës. Shtrihet në rrjedhën
e dy lumenjve, në një luginë të pëlleshme bujqësore. Vendbanimi është i ndarë në
disa lagje me shtëpi afër njëra tjetrës.
Krileva është vendbanim i vjetër iliro-dardan. Rreth 3 km në perëndim të fshatit gjendet
topogërmadha e një kalaje në maje të një kodre që nga banorët quhet Kulla. Bashkë me
të gjendet edhe pjesa tjetër, që i takon kryesisht trevës së Marecit dhe quhet me emrin
Gjytet.1
Në dokumentet e shkruara përmendet në diplomën e sundimtarëve serbë të vitin 1411.2
Si nahi dhe vendbanim, me emrin Krileva është i regjistruar në defterin e Kazasë së
Novobërdës, të vitit 1498 dhe kishte 99 kryefamiljarë, të veja dhe bashtina3. Me emrin
Krilova figuron në defterin kadastral osman të Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-74
dhe kishte 33 shtëpi, 9 beqarë e 3 të veja.4
Është i regjistruar në një hartë austriake, të hartuar në bazë të shënimeve të vitit 1689.
Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në vitin 1877/78 këtu u vendosën
pjesëtarët e shtatë vëllezërive muhaxhire.5
Me këtë emër ishte i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h),
të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore, në këtë vendbanim u vendosën edhe disa
familje kolone serbe.
Banorët shqiptarë të këtij vendbanimi, menjëherë pas vitit 1912 e më tutje, e sidomos në
periudhën ndërmjet dy luftërave botërore e disa edhe rreth vitit 1956, më se 40 familje
migrojnë në Turqi. Ndërsa, një familje në vitin 1947 ikë në Shqipëri.
Në regjistrimin Osman të rojeve, nga viti 1901 shohim se ky vendbanim kishte 332 banorë
të besimit islam.6 Në një dokument tjetër, të shkruar prej vitit 1904-1912, ky vendban
im kishte 80 familje shqiptare, në vitin 1913 së bashku me lagjen Drenoci, kishte 561
banorë. Sipas regjistrimit të vitit 1981, kishte 129 shtëpi me 1.111 banorë (1.099 shqip
tarë, 12 serbë). Në vitin 1999, fshati kishte 132 shtëpi shqiptare me 1.184 banorë dhe 2
serbë me 4 banorë.7
1 Shënoi: Xhafer Cakolli, prof. i historisë nga ky fshat dhe vizitë fshatit nga vet autori më 29. 8. 1999.
2 St. Novaković, Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka, Beograd, 1912; Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 466.
3 Ilijaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimeve dhe popullsisë së Kazasë së Novobërdës sipas defterit kadastral nr. 28, i fundshekullit të XV.
4 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 695; Prof. dr. Ilijaz Rexha, Disa vendbanime mesjetare sipas
Deftert të Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566/74, (977 h), nr. 124, (Defter Mufassal-i Vulçitern).Vjetari i Arkivit të Kosovës, nr. XXXI-XXXII,
Prishtinë, 2004.
5 Informator: Faik R. Demolli (1946), datë 16 nëntor 2019, Krilevë.
6 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5, Trakya
University, 2020, fq. 76.
7 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) dhe Artana (Novobërda), 13, Prishtinë, f. 162.
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Vendi i origjinës
Te xhamia - Në anën e djathtë te lumit
Viti sipas kalendarit gregorian
1847
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.6.1

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
بقتش بن
حسين
روحنه
الفاتحه
۱۲٦٤

Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Bekteş bin
Hüseyin
Rûhuna
el-Fatiha
1264

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë i mëshiruar,
Bekteshi, i biri i
Hyseinit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1264.
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Vendi i origjinës
Te xhamia - Në anën e djathtë te lumit
Viti sipas kalendarit gregorian
1853
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 2.6.2

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
زين هللا
بن عبدي
( )روحيچون
۱۲۷۰

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Zeynullâh
bin Abdî
Rûhîy-çün ( )
Sene 1270

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Zejnullahi,
i biri i Abdis!
Për shpirtin e tij, (...)
Viti, 1270.
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Vendi i origjinës
Lagja e sipërme - Bara
Viti sipas kalendarit gregorian
1896
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.6.3

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
ادهم بن ارسالن
روحنه فاتحه
۱۳۱٤ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Edhem bin Arslân
Rûhuna Fâtiha
Sene 1314
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Edhemi,
i biri i Aslanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha !
Viti, 1314.
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Vendi i origjinës
Lagja e sipërme - Bara
Viti sipas kalendarit gregorian
1896
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.6.4

Kitabeja në origjinal:

مرحومة
نظيفه بنت مسلخ؟؟
روحنه فاتحه
۱۳۱٤ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Merhûmetü
Nazife
bint-i Muslih?
Rûhuna Fâtiha
Sene 1314

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruara,
Nazifja,
e bija Muslihut?
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1314.

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

143

Vendi i origjinës
Lagja e sipërme - Bara
Viti sipas kalendarit gregorian
1904
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 2.6.5

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
حليم بن ارسالن
روحنه
الفاتحه
۱۳4۲ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Halîm
bin Arsllan
Rûhuna
el-Fâtiha
Sene 1342

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Halimi,
i biri i Aslanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1342.
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Vendi i origjinës
Lagja e sipërme - Bara
Viti sipas kalendarit gregorian
1922
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.6.6

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
جمعل بن رو
شد روحنه
فاتحه
۱۳٤۱ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Cem’al
bin Ruşid
Rûhuna Fâtiha
Sene 1341

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Xhemajli,
i biri i Rushidit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1341.
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2.7. Novosella

Sh

trihet rreth 10-12 km në juglindje të Dardanës. Është vendbanim i tipit të grum
bulluar i vendosur në një luginë dhe rreth saj.

Është themeluar rreth vitit 1840, nga banorët shqiptarë duke ardhur nga fshati i afërt
Roganë dhe janë vendosur në këtë lokalitet.1
Në vitin 1878, ishte vendosur një familje nga Çestelina e Vranjës.2
Si vendbanim ishte i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311
h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Në vitin 1915, nga ky vendbanim janë vrarë 15 persona, prej të cilëve 2 të masakruar
prej vojvodëve Veliq nga Domoroci.
Në regjistrimin Osman të vitit 1901, ky vendbanim është regjistruar si Novosella e
Breznicës dhe kishte 77 banorë të besimit islam.3 Ndërsa, rreth vitit 1905, kishte 13
shtëpi shqiptare. Në vitin 1981, kishte 28 shtëpi me 199 banorë shqiptarë, ndërsa në
vitin 1999, fshati kishte 46 shtëpi me rreth 380 banorë shqiptarë.4

1 Atanasije Urošević, Toponimi Kosova, Beograd, 1973, fq. 99.
2 Informator: Shaban Rrudhani (1936), datë 2 maj 2003, Katundi i Ri.
3 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 75.
4 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) dhe Artana (Novobërda), 13, Prishtinë.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1922
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 2.7.1

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحوم شريف
ابن سليمان
روحيچون
الفاتحه
()

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Şerif bin
Süleyman
Rûhîy-çün
Fâtiha
()

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Sherifi, i biri i
Sylejmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
(...)
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2.8. Vriçeci

Ë

shtë vendbanim kodrinoro-malor, i ndarë në lagje, që shtrihet rreth 25 km (vija
ajrore rreth 12 km) në verilindje të Kamenicës.

Është vendbanim i vjetër iliro-dardan. Lokaliteti i vjetër i këtij vendbanimi, përkatësisht
Kalaja gjendet në mes të këtij vendbanimi dhe Kranidellit. Gjurmë të kalasë, përkatë
sisht të mureve janë në pjesën nën kala në vendin e quajtur “Mi Arën e Nezirajve”. Në
pjesën e kundërt, këndej lumit, ka qenë vendbanimi i moçëm, që në popull quhet
Vriçeci i Moçëm. Popullata është shpërngulur për shkak të mungesës së ujit dhe është
vendosur në lokalitetin e sotëm.1
Mirëpo, më vonë siç duket ky vendbanim mbetet i pabanuar. Rithemelohet në shek.
XVIII.2
Flitet se xhamia e këtij fshati është një ndër më të vjetrat në komunën e Kamenicës.
Në vitin 1878, në këtë vendbanim u vendosën katër vëllezëri muhaxhire shqiptare të
dëbuar nga Sanxhaku i Nishit.3
Me emrin Vërqefc ishte i regjistruar si vendbanim në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të
vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Katër familje të vëllezërisë Murseli në vitin 1956 janë shpërngulur në Turqi. Ndërsa,
shumë familje të tjera për shkak të kushteve ekonomike janë shpërngulur, kryesisht në
Gjilan, në Ferizaj, në Kamenicë e gjetiu.4
Në vitin 1901, ky vendbanim kishte 87 banorë të besimit islam.5 Ndërsa rreth vitit 1905
kishte 20 shtëpi shqiptare. Në vitin 1913 kishte 138 banorë. Sipas regjistrimit të vitit
1981, kishte 21 shtëpi me 179 banorë shqiptarë. Në vitin 2000, në fshat jetonin 12
familje.6
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1 Shënimet janë marrë gjatë vizitës së fshatit, më, 2. 5. 2003 nga Kadri Aliu, mësues.
2 Atanasije Urošević, Toponimi Kosova, Beograd, 1973, fq. 29.
3 Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë, 1878-1912, Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 1994, fq. 177.
4 Shënimet janë marrë gjatë vizitës së fshatit, më, 2. 5. 2003 nga Kadri Aliu, mësues.
5 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 75.
6 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) dhe Artana (Novobërda) 13, Prishtinë, 2004, f. 186-187.
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Vendi i origjinës
Xhamia e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1902
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.8.1

Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
مهديه بنت
مصطفي روحيجون
۱۳۲۰ فاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
Mehdiye
bint-i Mustafa
Rûhiy-çün
Fâtiha 1320

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Mehdije,
e bija e Mustafës!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1320.
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Vendi i origjinës
Xhamia e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1908?
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.8.2

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
واملغفور
(?) على بن مو�سى
روحنه فاتحه
سن
۱۹۰۸ (?)
Kitabeja e transkriptuar:

El-merhûm
Ve’-mağfûr
Ali bin Mûsa?
Rûhuna Fâtiha
Sene 1908?

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Aliu, i biri i
Musaut!?
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1908?
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Vendi i origjinës
Xhamia e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1926?
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 2.8.3

Kitabeja në origjinal:

املرحوم واملغفورة
(?) حديجه بنت با لى
روحنه فاتحه
سنه
۱۹۲٦ (?)
Kitabeja e transkriptuar:

El-merhûm(e)
ve’l-mağfûre
Hadîce bint-i Bâla
Rûhuna Fâtiha
Sene 1926?
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Hatixheja,
e bija e Balës!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1926?
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2.9. Hogoshti

Sh

trihet në pjesën lindore të Moravës së Poshtme, pikërisht rreze dy maleve të larta
– Kikës në lindje dhe Zidollit në perëndim, rreth 6-7 km në lindje të Kamenicës.

Në oborr të një fshatari janë zbuluar varreza ilire dhe pusi me thurje ilire. Në malin e
afërt i quajtur Zidinat ka mjaft gjurmë shtëpish (godinash), ndërsa në mes të katundit
është Bunari i Rimit. Ka edhe shumë gjurmë që dëshmojnë lashtësinë e vendbanimit,
sidomos në lokalitetin Troja.1
Përmendet me emrin Hollgoshti, në vitin 1395 në kartën e sundimtarëve serbë.2 Për
mendet edhe në librin e borxhlinjve, të tregtarit Mikel Llukarit, në vitin 1438 me emrin
Hogosta.3 Në regjistrin kadastral osman të vitit 1455 shkruante, se fshati i atëhershëm
Holgosha ishte i shkretë, por prapë e kishte të caktuar tatimin prej 550 akçe.4
Ky vendbanim është i regjistruar me emrin Hokosh në një hartë austriake, të hartuar në
bazë të shënimeve të vitit 1689.
Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në vitin 1877/78 këtu u vendosen
pjesëtarët e nëntë vëllezërive të dëbuara nga Sanxhaku i Nishit.5
Është regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896
(1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Hogoshti ishte edhe qendër e njohur e kësaj treve. P.sh.: në vitin 1930, kishte 6 shitore,
1 bukëpjekës, e disa punëtori të zejeve të ndryshme. Në vitet 1931 dhe 1937, u koloni
zuan 7 familje kolone sllave me 36 anëtarë. Ndërsa, në Turqi pas vitit 1912 dhe më vonë
u shpërngulën shumë familje.
Sipas regjistrimit Osman të rojeve në vitin 1901, Hogoshti kishte 762 banorë mysli
manë.6 Ndërsa, rreth vitit 1905 kishte 100 shtëpi shqiptare. Sipas një dokumenti arkivor
të vitit 1904-1912, kishte 120 shtëpi. Ndërsa, së bashku me lagjen Kitka në vitin 1913,
kishte 1.039 banorë. Në vitin 1981, kishte 302 shtëpi me 2.148 banorë (1.982 shqiptarë,
2 serbë, 2 maqedonë dhe 163 romë). Në vitin 1997, në këtë fshat jetonin 2.553 banorë
shqiptarë dhe romë, të vendosur në 343 shtëpi.7
1 Hysen Latifi – Mr. Latif Sermoxhaj, Hogoshti, Monografi, Prishtinë, 2002, f. 15.
2 Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 493.
3 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, nr. 73.
4 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 196.
5 Informator: Halil Sh. Mëshica (1930), datë, 28 shtator 2019, Gjilan.
6 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 74.
7 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) dhe Artana (Novobërda), 13, Prishtinë, 2004, f. 119.
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Vendi i origjinës
Muzeu i fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1909
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 2.9.1

Kitabeja në origjinal:

 بن...
حسين
روحيچون
الفاتحه
۱3۲۷ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

.... bin Hüseyin
Rûhiy-çün el-Fâtiha
sene 1327
Përkthimi në gjuhën shqipe:

... i biri i Hysenit!
Për shpirtin e tij,
Fatiha!
Viti, 1327.
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111
VITIA

3.1. Lubishta

Sh

trihet në një luginë, rreth 8 km në juglindje të Vitisë. Është vendbanim i tipit të
grumbulluar.

Në verilindje të fshatit ka ekzistuar një Kështjellë – Gradinë, që dëshmon për ekzistimin
e këtij vendbanimi që nga lashtësia.
Si duket një kohë ky vendbanim është braktisur. Por, prapë rithemelohet nga banorët
shqiptarë të ardhur nga Lubizhda e Hasit, që edhe e pagëzojnë me këtë emër. Në një
guri, në varrezat e fshatit figuron data, 1721. Kështu, mund të konstatojmë se familja e
parë u vendos para 300 vjetëve. Këtu erdhi babai Mehmeti me tre djemtë dhe me nipin
e vet. Së pari ishin vendosur në fshatin e afërt Vernez, e pastaj kanë kaluar këtu.1
Në vitet 1877/78, këtu u vendosën disa familje muhaxhire shqiptare nga Sanxhaku i
Nishit, por, pas vitit 1913 ato migruan në Turqi.
Me këtë emër ishte i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311
h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Gjatë historisë ky fshat pësoi mjaft. Kështu, ushtria serbe në vitin 1912, në këtë fshat
kishte vrarë 72 persona menjëherë, të cilët i kishte hedhur në dy gropa, në vendin “Te
Mullini i Tafoviqe” mbi fshatin Podgorc dhe 18 të tjerë.2
Sipas regjistrimit Osman të vitit 1901, ky vendbanim kishte 426 banorë të besimit islam.3
Në periudhën, pas osmane, respektivisht në vitin 1913, janë regjistruar 620 banorë. Në
vitin 1981, kishte 195 shtëpi me 1.554 banorë (1.551 shqiptarë, 2 myslimanë, 1 të tjerë).
Para agresionit serb në këtë fshat, në vitin 1999, kishte 225 shtëpi shqiptare me rreth
2.500 banorë. Nga agresori serb janë djegur e shkatërruar 36 shtëpi banimi dhe objek
te tjera ndihmëse. Ndërsa, nga ky fshat janë vrarë 14 persona, nga të cilët 5 deshmorë
dhe një person është i zhdukur. Popullata, më, 5 prill 1999, ishte dëbuar në Maqedoni.4

1 Shënimet e marra gjatë vizitës së fshatit, më, 20. 7. 2000 nga Xhevat Ademi, arsimtar dhe më, 13. 10. 2002 nga Shabi Hajdari.
2 AQSH i RPSH, F. 264, 1943, d. 42, f. 46; Tregoi më, 13. 10. 2002 Shabi Hajdari.
3 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 76.
4 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Vitia 7, Prishtinë, 2004, f. 103.
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Vendi i origjinës
Varrezat e vjetra – Te kroni
Viti sipas kalendarit gregorian
1777
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.1.1

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
خيريه بنت
آدم روحنه
فاتحه
۱۱۹۱

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmetü
Hayriye
bint-i Âdem
Rûhuna Fâtiha
1191

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruara,
Hajrije,
e bija e Ademit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1191.
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Vendi i origjinës
Varrezat te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
9 janar 1854
Gjendjaa momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.1.2

Kitabeja në origjinal:

يونس
بن فريز
 ربيع االخر٩
۱۲۷۰

Kitabeja e transkriptuar:

Yunus
bin Feriz
9 Rebî’ül-âhir
1270

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Junusi,
i biri i Ferizit!
9 Rebiulahir
1270.
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Vendi i origjinës
Varrezat te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1885
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.1.3

Kitabeja në origjinal:

اه من املوت
مرحوم و مغفور
و ّمحتاج الى رحمة
ربه شعيب بن
بيرام روحنه
۱۳۰۳ فاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

Ah mine’l-mevt
Merhûm ve Mağfûr
ve Muhtâç ilâ
Rahmet-i Rabbihi
Şuayb bin Bayram
Rûhuna Fâtiha
1303
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ah, vdekja!
Qoftë mëshiruar
dhe falur, nevojtari
për mëshirën e Zotit!
Shuajbi, i biri i
Bajramit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1303
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Vendi i origjinës
Varrezat te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1887
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.1.4

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
رمضان
بن على رو
حنه فاتحه
۱۳۰۵

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Ramazan
bin Ali
Rûhunâ Fâtiha
1305.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Ramadani,
i biri i Aliut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1305.
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Vendi i origjinës
Varrezat te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.1.5

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
عزم بن
احمد
روحيچون

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Azem
bin Ahmed
Rûhiy-çûn

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Azemi,
i biri i Ahmedit!
Për shpirtin e tij.
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3.2. Gjylekari - Skyfteraj

Sh

trihet rreth 8 km në verilindje të Vitisë, rreze maleve të Karadakut, buzë lumit
Morava e Binçës. Është vendbanim i tipit të grumbulluar.

Sipas emrit që e ka marrë, shihet se është vendbanim mjaft i vjetër. Emri i fshatit vjen
nga fjala greke “gerekari” (skyfterri), sipas mjeshtrisë së banorëve të vjetër të këtij
vendbanimi.
Sipas legjendës, thuhet se të parët e fshatit janë vëllezëria Shainaj, pastaj Toplana
(Gash), e më tutje edhe lagjet e tjera. Shtëpitë e para janë ndërtuar rreth Kronit të
Madh, në krye të fshatit. Aty një kohë kanë marrë ujë, i tërë fshati. Ekziton Progon ma
halla. Afër kodrës Cerrnel ekzistojnë gjurmë të vendbanimit të vjetër, si qeremide të
trasha, tulla, gelqere, etj.1
Në dokumentet e shkruara është i regjistruar më 1434, me emrin Gerechari në librin e
tregtarit Novobërdas Mikel Llukarit.2 Pastaj, përmendet në defterin kadastral të Vilajetit
Vëllk të vitit 1455, dhe kishte 41 shtëpi, 4 beqarë e 1 e vejë.3 Në defterin kadastral të
Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-74, kishte 26 shtëpi e 2 beqarë.4 Më vonë përmen
det në një dokument dubrovnikas të vitit 1610, pastaj në shek. XVIII e kështu më radhë.
Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në vitet 1877/78, këtu u vendosën 5
vëllezëri muhaxhire shqiptare, në pjesën e sipërme të fshatit në vendin Therrinë, dhe
janë quajtur Therralitë.5 Duhet theksuar se më se gjysma e popullatës së fshatit Gylekar,
në vitet 1923 dhe në vitet 1933-1934 etj., shpërngulen në Turqi dhe shumë të tjera në
Shqipëri (Fier e Lushnje) dhe në Maqedoni.6
Me emrin Gjerakar ishte i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893
(1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Sipas raportit të dates, 20 nëntor 1912, I. H. Wagner, korrespodent nga Semlini (Zemuni), ky
fshat ishte djegur, që nga viti 1912 nga ushtria serbe. Ndërkaq sipas gazetës “Albanische
Korespodenz”, të 20 marsit të vitit 1913, në Gjylekarën e atëhershme ishin bërë mizori
të tmerrshme. Këtu ishin therrur 238 burra. Po ashtu, një gruaje shtatëzënë i ishte prerë
barku me bajonetë dhe i ishte nxjerrë fryti. Atëbotë banorët e këtij fshati ishin strehuar
në Stubëll.7 Ndërsa, nga ushtria pushtuese bullgare, në vitin 1917 u vranë 61 veta.8
1 Informator: Feriz Halimi, 83 vjeçarë, Gjylekar, datë 1 gusht 2000; “Rilindja”, 18 korrik 2000; “Bota Sot”, 22. 11. 2000.
2 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, nr. 45.
3 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 177-178.
4 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 673.
5 Informator: Enver Ajeti – Retkoceri (1948), më 4. 3. 2019, Viti.
6 Informator: Xhevat Sadiku, profesor i historisë, më 19. 7. 2002.
7 Po aty.
8 AQSH i RPSH, f. 264, 1943, d. 52, f. 44-45; Braha, Shaban, Gjenocidi serbomadh dhe Qendresa shqiptare (1844-1990), Tiranë 1991, fq. 236.
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Në periudhën ndërmjet dy lufërave botërore, në këtë vendbanim u kolonizuan 16
familje kolone serbe e malazeze.9
Fshati në vitin 1902, kishte 376 banorë të besimit islam.10 Në vitin 1913, kishte 660
banorë, ndërsa në vitin 1919, kishte 58 shtëpi shqiptare me 731 banorë shqiptarë. Më
vonë në regjistrimin e vitit 1981, kishte 253 shtëpi me 2.267 banorë shqiptarë, ndërsa
në fillim të vitit 1999, fshati kishte 316 shtëpi me 3.160 banorë shqiptarë.11
Nga agresori serb, në vitin 1999 janë djegur e shkatërruar disa shtëpi, xhamia e fshatit
është granatuar. Lufta e fundit në Kosovë mori jetën e 14 qytetarëve të këtij fshati. Prej
tyre disa dhanë jetën në zonat e ndryshme të Kosovës, në uniformën e UÇK-së, katër të
tjerë janë viktima të ofensivës së 15 prillit të vitit 1999, kurse katër fëmijë humbën jetën
si pasojë e mjeteve shpërthyese. Në këtë vendbanim një kohë ishin strehuar shumë
banorë të fshatrave të tjera.12

9 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 343.
10 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 77.
11 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Vitia 7, Prishtinë, 2004, f. 124-125
12 “Bota Sot”, 22. 11. 2000; “Rilindja”, 17. 1. 2002.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1902
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.2.1

Kitabeja në origjinal:

ابراهم
۱۳۲۰

Kitabeja e transkriptuar:

İbrahim
1320

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ibrahimi!
1320.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Toplanëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1853
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.2.2

Kitabeja në origjinal:

رامضان
ايتى
۱۲۷۰

Kitabeja e transkriptuar:

Ramazan Ayeti
Sene 1270

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ramadan Ajeti!
Viti, 1270
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Vendi i origjinës
Varrezat e Toplanëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1894 - 1956
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.2.3

Kitabeja në origjinal:

طاهير
عارف
۱٨٩٤ لنيا
۱۹٥٦ دقيا

Kitabeja e transkriptuar:

Tâhir
Azem
Linya 1894
Dekja 1956

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Tahir Azemi
Lindja: 1894.
Vdekja: 1956.
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3.3. Pozharani
V

endbanim në Moravën e Epërme, pranë rrugës Gjilan-Ferizaj, 7-8 km në veri të Vitisë.
Është vendbanim fushor i tipi të grumbulluar.

Fshati ishte i ngritur në vendin e quajtur Bagdat. Pastaj, së dyti herë fshati është shtrirë
në vendin e quajtur Vërban. Nga vendbanimi i Vërbanit, qytet mesjetar u la pas dore
nga tërmeti apo nga nevoja për t’u shtrirë në vendin më të ulët, ku tani gjendet fshati.1
Në popull flitet, se, Pozharani është një ndër vendbanimet e vjetra e më të mëdha
të kësaj ane. Se ishte njëri ndër fshatrat më të vjetra, dëshmojnë lidhjet e rrugëve, të
urave, të kanaleve, që datojnë nga koha e sundimit romak, bizantin e osman. Se fshati
ishte i madh, dhe në fillim quhej me emrin Pozran dhe se në te, atëherë mbahej pazari
(tregu), njësoj sikurse në Novabërdë, Binçë etj.2
Si vendbanim, në dokumentet e shkruara përmendet në defterin kadastral të Kazasë së
Novabërdës të shek. XV, ishin regjistruar dy vendbanime: Pozharan Kyçyk (i Vogël), më 23
familje dhe Gorna Pozharan me 75 familje, beqarë dhe të veja.3 Pastaj përmendet në Librin
e kujtimeve të Manastirit, të Shën Tirinisë në Mushtitsht4. Përmendet me emrin Bozharan
në defterin kadastral të Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-74 dhe kishte 45 shtëpi, 21
beqarë e 3 të veja dhe vendbanimi tjetër me emrin Stanic ose Bozharan që ishte i braktisur.5
Në një hartë austriake, të vitit 1689 është i regjistruar si vendbanim me emrin Posaran.
Në këtë vendbanim jetonte popullata shqiptare. Pas vitit 1864 u vendosën disa familje
çerkeze, të cilat në vitin 1878 u shpërngulën, përveç dy familjeve. Në vitin 1877/78 disa
edhe më vonë, këtu u vendosën tetë vëllezëri shqiptare muhaxhire të dëbuara nga
Sanxhaku i Nishit, ku krijuan lagjen e muhaxhirëve.6
Me këtë emër ishte i regjistruar edhe në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893
(1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h). Që nga viti 1913, duke vazh
duar pas vitit 1919, ky vendbanim filloi të kolonizohet me kolonë serbe e malazeze.
Kështu, këtu u kolonizuan 54 shtëpi kolone.7 Në ndërkohë disa familje shqiptare filluan
të emigrojnë në Turqi e gjetiu.
Sipas shënimeve statistikore të regjistrimit të popullsisë, ky vendbanim në vitin 1898,
kishte 50 shtëpi shqiptare, 10 serbë e disa romë, 5 hane e 5 dyqane. Në vitin 1901,
kishte 555 banorë myslimanë dhe 180 jo myslimanë. Në vitin 1913, me lagjen Pasisht
Pozharani kishte 1.028 banorë. Në vitin 1981, kishte 552 shtëpi me 3.498 banorë (3.205
shqiptarë, 284 serbë, 3 malazezë, 4 myslimanë, 2 të tjerë). Gjatë luftës së agresorit serb të
vitit 1998/99 vendbanimi kishte pësuar shumë.8
1 Po aty.
2 Hysen Terziu, Ramë Avdyli dhe bashkëluftëtarët e tij, Prishtinë, 1997, fq. 10-11.
3 Iljaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimve dhe i popullsisë së Kazasë së Novabërdës sipas Defterit të fundshkekullit XV, dëshifruar nga Defteri i
Arkivit të Kryeministrisë së Republkës së Shqipërisë), invent. 28. Vjetari i Arkivit të Kosovës nr. XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002, fq. 158-160.
4 Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 502.
5 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 711-712.
6 Atanasije Urošević, Gornja Morava i Izmornik, Beograd, 1935, fq. 169; Sabit Uka, Vendosja dhe pozita e shqiptarëve në Kosovë, 1878-1912,
Pjesa e dytë, 3, Prishtinë, 1994, fq. 217.
7 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 340-341.
8 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Vitia 6, Prishtinë, 2004, f. 113.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1888
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.3.1
Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
املرحومة املغفورة
املحتاچ الى رحمة
ربه خديجه بنت
موصطفى رحنه
الفاتحة
۱۳۰٦
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmetü’lMağfûretü
el-Muhtâç ilâ
Rahmet-i Rabbihi
Hadîce bint-i
Mustafa
Rûhuna el-Fâtiha
1306
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshmi!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtarja për
mëshirën e Zotit!
Hatixhja, e bija e
Mustafës!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1306.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1891
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.3.2

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
عثمان بن
فضلى رو
حنه فاتحه
سنه
۱۳۰۹

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Osman
bin Fazli
Rûhunâ Fâtiha
Sene 1309

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Osmani,
i biri i Fazliut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1309.

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

167

Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1893
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.3.3

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
سليم بن
عزيز رو
حنه فاتحه
۱۳۱۱

Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Selim
bin Azîz
Rûhuna Fâtiha
1311

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Selimi, i biri i
Azizit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1311.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1895
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.3.4
Kitabeja në origjinal:

هو
فنادان بقايه ايلدم
رحلت ايده حق قبرم
روز جنت مرحوم
صادق اغا بن شعبان
روحيچون
فاتحه
۱۳۱۳ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
Fenâdan bekâya
eyledim rihlet ide hakk
kabrim rûz-ı cennet
Merhûm Sâdık Ağa
bin Şa’bân
Rûhîyçün Fâtiha
Sene 1313
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar,
Sadik Aga, i biri i
Shabanit, i cili kaloi
nga bota e përkohshme
në të përjetshmën.
I Drejti (Zoti) varrin
e tij, e shndërroftë në
kopsht të Xhennetit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1313.
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3.4. Godeni

Sh

trihet rreth 15 km në lindje të Vitisë. Është vendbanim kodrinor i tipit të
grumbulluar.

Nuk kemi shënime të shkruara për këtë vendbanim. Mirëpo, gjatë hulumtimeve në terren
në vitin 2000, thuhet se banorët e parë të këtij fshati kanë ardhur para shumë kohe,
sipas disave, para 250 vjetëve, nga fshati Stançiq i Gjilanit.1
Nga ky vendbanim, një vëllezëri e tyre është shpërngulur dhe është vendosur në një
lokalitet në Komunën e Gjilanit, që krijon vendbanim të ri dhe e quajnë me të njëjtin
emër. Për t’u dalluar nga ai vendbanim, i cili quhet Godeni i Vogël, ky deri në vitin 1955
quhej Godeni i Madh, e tani vetëm Goden.
Gjatë kohës së Mbretërisë jugosllave dhe në vitet e pesëdhjeta, më se 20 familje nga ky
fshat shpërngulën në Turqi, disa në Shkup, Shqipëri, Preshevë e gjetiu.
Në vitin 1898, kishte 30 shtëpi shqiptare. Sipas regjistrimit të vitit 1981, kishte 24 shtëpi
me 192 banorë shqiptarë. Po kaq shtëpi kishte edhe në vitin 1999, me 310 banorë të
ndarë në katër lagje.2

1 Shënimet e marra, më, 20. 7. 2000 nga bashkëbiseduesi Xhemail Limani, 89 vjeçar nga ky fshat.
2 Po aty.
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Vendi i origjinës
Goden i Madh
Viti sipas kalendarit gregorian
1789
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.4.1

Kitabeja në origjinal:

بن
دوان...
روحييون
الفاتحه
۱۲۰٤

Kitabeja e transkriptuar:

( ) bin
...dvan?
rûhîy-çün
el-Fâtiha
1204

Përkthimi në gjuhën shqipe:

(...) i biri
... dvan?
Për shpirtin e tij,
Fatiha!
Viti, 1204.
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3.5. Sllatina e Poshtme

Sh

trihet rreth 12 km në veriperëndim të qendrës komunale të Vitisë. Është vend
banim fushor i tipit të grumbulluar.

Fshati i afërt me të njëjtin emër është më i vjetër se ky vendbanim. Sipas disa shënimeve, ky
vendbanim është krijuar para 300 vjetëve, nga banorët shqiptarë të ardhur nga rrethi
i Prizrenit, të sjellë nga begu i Sllatinës së Epërme, me prejardhje nga Prizreni, të cilët e
hapën zabelin dhe krijuan vendbanimin dhe tokën e punuar. Emrin e mori në bazë të
asaj, se ishte krijuar në ngastrën e fshatit Sllatinë e Epërme. Për shkak të pozitës naty
rore filloi të quhej Sllatina e Poshtme.1
Në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të
vitit 1900 (1318 h) është quajtur me emrin Sllatina-i Zir.
Popullohej me popullatë shqiptare autoktone, e cila sikurse edhe e vendbanimeve të
tjera pësoi shumë nga pushtuesit e ndryshëm, e sidomos pas vitit 1912 e deri me sot,
ku u vranë disa persona. Nga zullumet, që në vitin 1923, 1946, 1956 etj., disa familje
nga ky fshat emigruan në Turqi, sidomos në Izmir.
Sipas disa shënimeve në fund të shek. XIX kishte 20 shtëpi.2 Në vitin 1901 kishte 99
banorë të besimit Islam.3 Në vitin 1913, së bashku me Sllatinën e Epërme kishte 444
banorë. Sipas regjistrimit të vitit 1981, kishte 114 shtëpi me 884 banorë shqiptarë,
ndërsa në vitin 1999, fshati kishte 142 shtëpi me 1.300 banorë shqiptarë.4

1 Atanasije Urošević, Gornja Morava i Izmornik, Beograd, 1935, fq. 158.
2 Detailbeschreibung des Sandžak Plevle und des Vilajets Kosovo, Vjenë, 1899, fq. 217.
3 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 78.
4 Shënoi më 27. 10. 1999 - Fehmi Neziri, profesor.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1884
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.5.1

Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
املرحوم
بيرام بن الياس
روحنه فاتحه
۱۳۰۲ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Bayram bin Iljâs
Rûhuna Fâtiha
Sene 1302.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshmi!
Qoftë mëshiruar,
Bajrami,
i biri i Iljasit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1302.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1896
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.5.2

Kitabeja në origjinal:

املغفور
()
حليم روحنه
الفاتحه
۱۳۱٤

Kitabeja e transkriptuar:

el-Mağfûr
()
Halim
Rûhuna el-Fâtiha
1314.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë falur!
(...)
Halimi!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1314.
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3.6. Sllatina e Epërme

S

llatina e Epërme shtrihet në fushën e gjerë të Anamoravës, 14 kilometra në verip
erëndim të Vitisë, në anën e djathtë të rrugës rajonale Ferizaj – Gjilan. Është fshat i
tipit të grumbulluar.
Lokaliteti i Sllatinës së Epërme, u formua dhe u zhvillua jo larg rrugës së vjetër që lidhte
Anamoravën me rrafshin e Kosovës, dhe më tutje vazhdonte në të dy anët në qendrat
e ndryshme të rajonit dhe më gjerë. Në vendin e quajtur Fusha e Stubllës, është zbulu
ar një pus uji dhe se mendohet se ka pasur ndërtesa banimi. Po ashtu edhe rreth 3 km
në perëndim të fshatit ekzistojnë Arat e Nocit. Në një vend të ngritur në veriperëndim
të fshatit ekziston vendi i quajtur Kisha e Balës, që dëshmohet se ishte kishë shqiptare.1
Në dokumentet e shkruara përmendet në kartën mesjetare të vitit 1389-1405.2 Në
regjistrin kadastral të Vilajetit Vëllk të vitit 1455 janë të regjistruara 46 shtëpi, 5 beqarë
e 1 e vejë.3 Pastaj është regjistruar në defterin kadastral të Sanxhakut të Vushtrrisë të
vitit 1566-74 me 7 shtëpi e 1 beqar.4
Në një hartë austriake, të përpiluar në bazë të shënimeve të vitit 1689 është regjistruar
si vendbanim me emrin Sllatina. Në letrën mbi vizitën kanonike të arqipeshkvisë së
Shkupit të vitit 1725, arqipeshkv Pjetër Karagiqi, thotë se në qytetet Janjevë, Prishtinë
dhe fshatra për rreth, misionar është don Mikel Summa. Ai shërbeu edhe në fshatin
Slattina me 15 shtëpi, 9 anëtarë besimtarë të krishterë.5
Deri në formimin e vendbanimit tjetër është quajtur me emrin Sllatinë. Në sallnamet e
Vilajetit të Kosovës të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h) është
quajtur me emrin Sllatina-i Bala. Në popull, quhet Sllatina e Moravës, popullata nuk është
shpërngulë gjatë luftës së fundit dhe me qindra familje janë strehuar në këtë vendbanim.
Në te jeton popullsia vendëse shqiptare. Në vitin 1913, e diçka më vonë u shpërngulën
në Turqi (8 familje). Që nga viti 1914, këtu filluan të vendosen serbët. Ata vendoseshin
kryesisht në shtëpitë e shqiptarëve (agallarëve) të shpërngulur në Turqi. Prej vitit 19141925, u vendosën 17 familje të ndryshme serbe e malazeze.6
Sllatina e Epërme në vitin 1901, kishte 295 banorë të besimit islam.7 Ndërsa, në vitin
1913 së bashku me Sllatinën e Poshtme kishte 444 banorë, në vitin 1918 - 29 shtëpi me
327 banorë. Në vitin 1981, kishte 229 shtëpi me 1.758 banorë (1.746 shqiptarë, 11 serbë,
1 mysliman). Në fillim të vitit 2000, fshati kishte rreth 300 shtëpi shqiptare me rreth
2.900 banorë.8
1 Shënimët e marra gjatë vizitës së fshatit, më, 1. 5. 2000 dhe 17. 7. 2002 nga Ramiz Rexhepi dhe Dr. Fahrush Rexhepi.
2 Stojan Novaković, Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka, Beograd, 1912; Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987, fq. 424.
3 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq.166.
4 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 675.
5 ASV. S. Congr. Concili, Scopien, Relatio 1725, v. 728; Frok Zefi, Arqipeshkvnija Shkup-Prizren në shekullin XVIII-të, Osjek, 2000, fq. 152.
6 Atanasije Urošević, Gornja Morava i Izmornik, Beograd, 1935, fq. 158.
7 Agron Islami, “Popullsia e Kazasë së Gjilanit Sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 78.
8 Fahrush Rexhepi – Jusuf Osmani, Sllatina e Epërme e Anamoravës, Monografi, Prishtinë, 2019, f. 45-46.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1808
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.6.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
منال ارسالن
بن احمد
روحيجون الفاتحه
سنه
۱۲۲۳
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Monlla Arsllân
bin Ahmed
Rûhîy-çün el-Fâtiha
Sene 1223
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Mulla Aslani,
i biri i Ahmedit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1223.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
21 qershor 1896
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.6.2
Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
املرحوم املغفور
ّالي رحمة رب
املحتاج
العاملين امين بن
رشيد روحنه
الفاتحه
 محرم۱۷
۱۳۱٤ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr el-Muhtâç
ilâ Rahmet-i
Rabbihi’l-âlemîn
Emîn bin Reşîd
Rûhuna el-Fâtiha
17 muharrem 1314
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshmi!
Qoftë mëshiruar
dhe falur, nevojtari
për mëshirën e Zotit
të Gjithësisë!
Emini,
i biri i Rashidit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
17 Muharrem
1314.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1929
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.6.3

Kitabeja në origjinal:

فنادن بقايه ايلدى
رحلت
ايده حق قبرينى روحنه
جنت
ّ
كچمه اي ز ٔاي ُراوقو بر
فاتحه ايتمه تسكون
ًٔ كل
�شي فان فاهللا حى
ّ
ال يموت
حاجى امين آغازاده
احمد اغا روحنه
فاتيحه
۱۳٤ ۸ في عربي
۱۹۲۹ مالدي
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Kitabeja e transkriptuar:

Fenâdan bekâya
eyledi rihlet
İde hak kabrini
rûz-ı cennet
Geçme ey zâir oku
bir Fâtiha
itme teskûn
Külli şey’in fâni
fallâhu Hayyu
lâ yemût
Hacı Emîn
Ağa-zâde
Ahmed Ağa
Rûhuna Fâtiha.
Fî arebî 1348/fî
miladî 1929
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Përkthimi në gjuhën shqipe

Nga bota e
përkohshme
kaloi në botën e
përjetshme.
I Drejti (Zoti)
varrin e tij, e
shnderroftë
në kopsht të
Xhennetit!
O ti i pa njohur,
mos kalo në heshtje
(pran varrit tim) por
më lexo një Fatiha!
Çdo gjë është e
vdekshme përveç
Allahut!
Ahmedi, i Haxhi
Emin Agasë.
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
H. 1348 / M. 1929.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.4

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
سنان بشير
بن حسين

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Sinân Beşîr
Bin Hüseyin

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Sinan Beshiri,
i biri i Hysenit!
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.5

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
علي بن رجب
رحيجون

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Ali bin Receb
Rûhîy-çün

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Aliu,
i biri i Rexhepit!
Për shpirtin e tij!
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1750
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.6.7

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
املغفور
درويش بن
على
سنه
۱۱٦٤

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
el-Mağfûr
Dervîş
Ali
Sene 1164.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Dervish Aliu!
Viti, 1164.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
Prill, 1773
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.6.8
Kitabeja në origjinal:

قد انتقل ( ) املرحومة
املغفورة ّاملحتاچة
الى رحمة ربه الغفور
ّامهانه بنت محمد
روحيچون فاتحه
۱۱۸۷  صفر...
Kitabeja e transkriptuar:

Kad intikâle ( )
el-Merhûmetü
el-Mağfûretü’lMuhtâce
ilâ rahmet-i
Rabbihi’l-Ğafûr
Ümmühâne
bint-i Mehmed
Rûhîy-çün Fâtiha
... Safer 1187
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruara
dhe falura,
nevojtarja për
mëshirën dhe
faljen e Zotit!
Umihaneja,
e bija e Mehmetit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
... Prill, 1187.

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

183

Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1778
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.6.9

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
املحتاچ الى رحمة
ّربه الغفور
ادم بشر ابن
على ده ده رو
حيچون الفاتحه
۱ ۱۹۲سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr el-Muhtâç
ilâ rahmet-i
Rabbihi’l-Ğafûr
Âdem Beşîr
ibn Ali Dede
Rûhîy-çün el-Fâtiha
sene 1192.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur, nevojtari
për mëshirën dhe
faljen e Zotit!
Adem Beshiri,
i biri i Ali Dedes!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1192.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1820
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.6.10

Kitabeja në origjinal:

هو الخالق الباقى
املرحوم املغفور
صديق بن ادم
روحيچون
الفاتحه
۱۲۳٦ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’lHallâkü’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
Sadîk bin Âdem
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1236

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
Krijues i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Sadiki,
i biri i Ademit!
Për shpirtin e tij,
Viti, 1236
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1862
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.11

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
نورالدين
بن نورالدين
روحنه
فاتحه
۱۲۷۹

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Nureddîn
bin Nureddîn
Rûhuna
Fâtiha
1279

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar!
Nuredini,
i biri i Nuredinit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1279.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1867
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.6.12

Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
املرحوم
زلفو
حسين رو
حنه
۱۲۸٤ الفاتحه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
Zülfü Hüseyn
Rûhuna el-Fâtiha
Sene 1284
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Zylfi Hyseni!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1284.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1871
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.13

Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
مرحوم بكير
بن بيرم رو
حيچون
الفاتحه
۱۲۸۸ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
Merhûm
Bekir bin Bayram
Rûhuna
1288
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar!
Bekiri, i biri i
Bajramit!
Për shpirtin e tij,
viti 1288.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1871
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.14

Kitabeja në origjinal:

)مر)حوم
امىن بن
عثمان
۱۲٨٨

Kitabeja e transkriptuar:

(mer)hûm
Emîn bin
Osmân
1288

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Emini, i biri i
Osmanit!
Viti, 1288.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1873
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.15

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
على بن
نورالدين
روحنه
الفاتحه
۱۲۹۰

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Ali bin
Nureddîn
Rûhuna
el-Fâtiha
Sene 1290

Përkthimi në gjuhën shqipe

Qoftë mëshiruar,
Aliu, i biri i
Nuredinit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1290.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1908
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.16

Kitabeja në origjinal:

ّ بن
نوردين
روحنه فاتحه
سنه
۱۳۲٦

Kitabeja e transkriptuar:

...
bin Nureddîn
Rûhuna Fâtiha
Sene 1326

Përkthimi në gjuhën shqipe:

...
I biri i Nureddinit!
Për shirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1326.
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Vendi i origjinës
Varrezat e Gjinovcëve
Viti sipas kalendarit gregorian
1908
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.6.17

Kitabeja në origjinal:

ااملغفور املحتاچ
الى رحمة ّربه الغفور
حسين بن على
Kitabeja e transkriptuar:

el-Mağfûr
el-Muhtâç İlâ
Rabbihi’l-Ğafûr
Hüseyin
bin Ali

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
faljen e Zotit!
Hyseini,
i biri i Aliut!
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3.7. Sadovina e Çerkezëve

Sh

trihet rreth 7 km në veriperëndim të Vitisë. Është vendbanim i rrafshët i tipit të
grumbulluar.

E themeluan çerkezët si vendbanim pas vitit 1864. Vendbanimi krijohet në ngastrën e
vendbanimit të afërt Sadovinë dhe e merr të njëjtin emër, dhe si lagje çerkeze është
quajtur Sadovina e Çerkezëve.1
Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit në vitin 1877/78, këtu u vendosën
këto pesë vëllezëri me më tepër se 25 familje shqiptare muhaxhire. Në vitin 1912, të
gjitha familjet çerkeze gjithsej 65 shtëpi, shpërngulën për në Turqi. Në Turqi e Siri u
shpërngulen disa familje muhaxhire.2
Në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të
vitit 1900 (1318 h) është regjistruar me emrin Sadovina-i Çerkez.
Siç është e njohur me qëllim të ndërrimit të strukturës së popullsisë, në dëm të asaj
shqiptare, e më qëllim që këtë të fundit ta detyrojë të shpërngulet nga atdheu, push
teti serb këtu që nga vitit 1914 filloi t’i vendosë serbët. Në periudhën ndërmjet dy
luftërave botërore, pas vitit 1924 kolonizoi 62 familje kolone serbe e malazeze.3
Në vitin 1901, ky vendbanim kishte 330 banorë të besimit islam.4 Në vitin 1913, janë
regjistruar 346 banorë. Ndërsa, në vitin 1981, kishte144 shtëpi me 1.010 banorë (858
shqiptarë, 151 serbë). Fshati para agresionit serb në vitin 1999, kishte rreth 150 shtëpi
shqiptare me rreth 1.200 banorë dhe 20 shtëpi serbe.5

1 Jusuf Osmani, Çerkezët në Kosovë, Prishtinë, 2014, f. 89.
2 Shënimet e marra në terren më 22. 7. 2000 nga Isak Tërstena, arsimtar.
3 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 341.
4 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 77.
5 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Vitia 7, Prishtinë, 2004, f. 122.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1793
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.7.1

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم يوسف
بن سليمان
روحيچون
الفاتحه
۱۲۰۸

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Yusuf
bin Süleyman
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
1208

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
Jusufi, i biri i
Sylejmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1208.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1892
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.2
Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم املغفور
املحتاچ الى ّربه
يعقوب بن اسالم چرچ
روحنه فاتحه
۱۳۱۰
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr el-Muhtâç
ilâ Rabbihî
Yakub bin
İslam Çeriçit!
Rûhuna Fâtiha
1310
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur, nevojtari
për Zotin,
Jakubi, i biri i
Islam Çeriçit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1310.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1800
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.3

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
چحنحان (؟) بنت
مرذه بك
روحنه فاتحه
۱۲۱۵ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmetü
Çehnihân? bint-i
Mürze Bey
Rûhuna Fâtiha
Sene 1215.
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruara,
Çehnihane?, e bija e
Myrza Beut!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1215.

196

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1876
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.4

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحوم
املغفور
يعقوب افندى
بن الحاجى محمد
روحيچون فاتحه
۱۲۹۳
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
Ya’kub efendi bin
el-Hâcı Mehmed
Rûhîy-çün Fâtiha
1293
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Jakub efendiu,
i biri i haxhi
Mehmedit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1293.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1879
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.5

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
رجب افندى
روحيچون فاتحه
۱۲۹۷ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Receb efendi
Rûhîy-çün
Fâtiha
1297

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë i mëshiruar,
Rexhep efendiu!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1297.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1880
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.7.6

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحومة نفيزه بنت
مو�سى روحيچون
الفاتحه
۱۲۹۸
Kitabeja e transkriptuar:

Hüvel-Bâkî
el-Merhûmetü
Nafîze
bint-i Musa
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
1298

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)
është i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Nafizeja,
e bija e Musaut!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1298.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
8 gusht 1884
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.7.7

Kitabeja në origjinal:

روحيچون الفاتحه
۱۳۰۱/۰۷/۱۳ سنه
 شوال۱۵ في
۱۳۰۱
Kitabeja e transkriptuar:

Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 13. 07.(1)301
Fî 15 Şevvâl
Sene 1301.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 13. 7. (1)301.
15 Shevvâl
1301.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1888
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.8

Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
املرحومة املغفورة
حنيفه بنت
اسالم روحنه
الفاتحه
۱۳۰٦ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’lHallâkü’l-Bâkî
el-Merhûmetü’lMağfûre
Hanîfe bint-i İslâm
Rûhuna el-Fâtiha
Sene 1306
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
Krijues i Përjetshëm!
Qoftë e mëshiruar
dhe e falur,
Hanifja,
e bija e Islamit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1306.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1889
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.9

Kitabeja në origjinal:

املرحوم اسحاق
بن رجب
روحيجون فاتحه
۱۳۰۷
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
İshak
bin Receb
Rûhîy-çün Fâtiha
1307
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë i mëshiruar,
Isaku,
i biri i Rexhepit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1307.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1889
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.10
Kitabeja në origjinal:

هوالخالق الباقى
املرحوم املغفور
املحتاچ
ّالى ّربه الغنى
سفرلى بن رجب
روحنه فاتحه
۱۳۰۷ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Hallâkü’lBâkî
el-Merhûmü’lMağfûr el-Muhtâç
İlâ Rahmet-i
Rabbihi’l- Ğaniyy
Seferlî bin Receb
Rûhuna Fâtiha
Sene 1307
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
Krijues i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur, nevojtari
për mëshirën e
Zotit të pasur!
Seferli,
i biri i Rexhepit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1307.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1890
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.11

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
چو بنت رجب
۱۳۰۸ فاتحه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmetü
Çû bint-i Receb
Fâtiha 1308

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruara,
Çu e bija e
Rexhepit!
një Fatiha!
1308.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1892
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.12

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحومة املغفورة
حاميده بنت يعقوب
روحنه الفاتحه
۱۳۱۰
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmetü’lMağfûretü
Hâmîde
bint-i Yakub
Rûhuna el-Fâtiha
Sene 1310
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Hamidja,
e bija e Jakupit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1310.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1892
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.7.13

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
قزمجان
بنت رجب
روحنه فاتحه
۱۳۱۰

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmetü
Kızımcân
bint-i Receb
Rûhuna Fâtiha
1310

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Këzëmxhanja,
e bija e Rexhepit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
1310.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1892
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.7.14

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحوم شكرى
بن صفر اغا
روحيچون
الفاتحه
۱۳۱۰ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Şükri
bin Safer Ağa
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1310

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Shukriu,
i biri i Safer Agës!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1310.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1897
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.15

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
عايشه
(بنت پنچوان(؟
روحنه فا
۱۳۱۵ تحه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmetü
Âişe
bint-i Pencân?
rûhuna fâ
tiha 1315

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Ajsheja, e bija e
Penxhanit! ?
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti, 1315.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1899
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.16

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحوم
چركز شاكر افندى
بن اسحاق
روحنه
الفاتحه
۱۳۱۷
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Çerkez Şâkir efendi
bin İshâk
Rûhuna
el-Fâtiha
1317
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Çerkez Shakir
efendiu,
i biri i Ishakut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1317.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1901
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.7.17

Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
املرحوم املغفور
رمضان
بن احمد
روحنه فاتحه
۱۳۱۹

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’lMağfûr
Ramazân
bin Ahmed
Rûhuna Fâtiha
1319

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është
i Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Ramadani,
i biri i Ahmedit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1319.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.7.18

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحومة

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmetü

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë e mëshiruar!
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.7.19

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
محمد بن اسماعيل
روحنه فاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
Mehmed bin
İsmâ’îl
rûhuna Fâtiha

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Mehmeti,
i biri i Ismailit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.7.20

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
راحيمة بنت
حسن اغا
روحنه فاتحه
سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmetü
Râhîme
bint-i Hasan Ağa
Rûhuna Fâtiha
Sene ( )
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë e mëshiruar,
Rahimja, e bija e
Hasan Ages!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
Viti...
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3.8. Smira

K

y vendbanim, në Moravën e Epërme, zë vend në shpatet e Karadakut, shtrihet 4
km në jugperëndim të Vitisë. Është vendbanim rrafshor, rreze kodrinave dhe në
kodrina, i tipit të grumbulluar.
Është vendbanim i vjetër dardanë. Këtë e dëshmon zbulimi i 5 monumenteve epi
grafike. Është fjala për 2 monumente mbivarrezore (stella) dhe 3 monumente votive
(are). Me rëndësi dhe me interes të veçantë është zbulimi i monumentit votiv të kush
tuar Dea Dardanica (Perendesha Dardane). Përafërsisht 1 km në lindje të Smirës gjendet
lokaliteti, si toponim Qeremid-hanja. Gjatë përnjohjes (rekognoscionit) arkeologjike u
konstatuan fragmente të qeramikës dhe të tjegullave me karakter të kulturës provin
ciale romake. Fjala është për një vendbanim të vogël.1
Në dokumentet e shkruara, përmendet në kartën e mbretit Milutin rreth vitit 1308.2 Në
defterin kadastral osman të Kazasë së Novabërdës, me emrin Smira është i regjistruar
si vendbanim me 79 kryefamiljarë, të veja, beqarë dhe bashtina3, pastaj në defterin e
Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-74 ishin të regjistruar 37 shtëpi e 17 beqarë4. Në
vitin 1772, në regjistrin e manastirit të Deviçit janë të shënuar dhuruesit krishterë nga ky
fshat.
Me emrin Smirqa është regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311
h), të vitit 1896 (1314 h) dhe të vitit 1900 (1318 h).
Në gjysmën e parë të shekullit XIX, nga pushteti osman u dogj plotësisht fshati Smirë.5
Ky fshat ishte qendër e rezistencës, si të sundimit osman dhe serb. Nga ky vendbanim
kanë pësuar shumë banorë, sidomos gjatë kohës së sundimit serb dhe bullgar.6
Nga ky vendbanim, shumë familje pas vitit 1912 dhe më vonë janë shpërngulur në
Turqi, Maqedoni, Shqipëri e gjetiu.7

1 Edi Shukriu, Stella nga Smira dhe “Gradina” e Gushicës, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike, nr. 20/1990, fq. 33-36; Edi
Shukriu, Gradina e Gushicës dhe Municipiumi Labutza. Vjetari i Arkivit të Kosovës, nr. XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002, fq. 23-30.
2 Stojan Novaković, Zakonski spomenici srpskih država srednjega veka, Beograd, 1912, fq. 476; Zadužbine Kosova, Beograd-Prizren, 1987,
fq. 526.
3 Ilijaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimve dhe i popullsisë së Kazasë së Novabërdës sipas Defterit të fundshkekullit XV, dëshifruar nga Defteri
i Arkivit të Kryeministrisë së Republikës së Turqisë), invent. 28. Vjetari i Arkivit të Kosovës nr. XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002, fq. 154-155.
4 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 712.
5 Monografia Kosova, Beograd, 1973, fq. 989.
6 AQSH i RPSH, f. 264, d. 52, f. 45; Sh. Braha, Gjenocidi serbomadh dhe qëndresa shqiptare 1944-1990, Gjakovë, 1992, f. 236.
7 Feriz Ahmeti, Monografia e Smirës, Prishtinë, 2002, fq. 150-152.

214

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

Prej vitit 1915, në fshat filluan të vendosën edhe serbët. Pastaj në periudhën ndërmjet
dy luftërave botërore u kolonizuan 13 familje kolone serbe e malazeze.8
Sipas regjistrimit Osman në vitin 1901, kishte 461 banorë të besimit islam.9 Ndërsa, sipas
një dokumenti arkivor të vitit 1904-12, ky lokalitet kishte 50 shtëpi shqiptare, prej tyre 10
familje shqiptare muhaxhire, në vitin 1913 kishte 635 banorë shqiptarë. Sipas regjistrimit të
vitit 1981, kishte 232 shtëpi me 1.515 banorë (1.140 shqiptarë, 93 serbë, 8 të tjerë), ndërsa në
vitin 2000 ky vendbanim kishte 474 ekonomi familjare me 3.620 banorë shqiptarë.
Gjatë luftës së agresorit serbë në vitin 1999, fshati kishe pësuar si në njerëz ashtu edhe
në shkatërrimin e objekteve të banimit dhe të tjera.

8 Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 342-343.
9 Agron Islami , “Popullsia e Kazasë së Gjilanit Sipas Regjistrimeve Osmane të Shekullit XIX-XX”, Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, no. 5,
Trakya University, 2020, fq. 77.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1753
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
بكر بن على
روحيچون
الفاتحه
۱۱٦۷ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Bekir bin Ali
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1167

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Bekiri, i biri i Aliut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1167.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1777
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.2

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
حسين ابن مصطفى
روحيچون الفا
تحه
سنه
۱۱۹۱
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Hüseyin ibn
Mustafâ
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1191

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Hyseni, i biri i
Mustafës!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1191.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1780
Gjendja momentale
I dëmtuarë
Epitafi nr. 3.8.3

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
رامضان بن
حسين روحنه
الفاتحه
۱۱۹٤ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Ramazân
bin Hüseyin
Rûhuna
el-Fâtiha
Sene 1194

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Ramadani,
i biri i Hysenit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1194.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1790
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.4

Kitabeja në origjinal:

املرحوم عثمان
بن سليم رو
حيچون
الفاتحه
۱۲۰۵ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Osman
bin Selîm
rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1205

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar!
Osmani,
i biri i Selimit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1205.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1802
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.8.5

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
علي بولوكبا�شى
بن موراد رو
حيچون الفاتحه
۱۲۱۷ سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Ali Bölükbaşı
bin Murâd
Rûhiy-çûn
el-Fâtiha
Sene 1217

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Ali Bylykbashi,
i biri i Muratit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1217.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1809
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.8.6

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
فيظوهللا بن
درويش سمير
روحيجون الفاتحه
۱۲۲٤
Kitabeja e transkriptuar:

Merhûmü’l-Mağfûr
Feyzullâh bin
Dervîş Smîr
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
1224
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Fejzullahu, i biri i
Dervishit, Smirë!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1224.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1841
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.8.7

Kitabeja në origjinal:

هوالباقى
املرحوم ابراهيم
بن مورسل
روحيچون
الفاتحه
۱۲۵۷

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm İbrâhîm
bin Mursel
Rûhîy-çün
el-Fâtiha 1257
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Ibrahimi,
i biri i Murselit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1257.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1862
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 3.8.8

Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
املرحوم املغفور
املحتاج الي رحمة
رامضان
بن فيظوهللا
روحيچون
۱۲۷۹ الفاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûmü’l-Mağfûr
el-Muhtâç ilâ
Rahmet-i (Rabbihî)
Ramazân
bin Feyzullâh
Rûhîy-çün el-Fâtiha
1279
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar dhe
falur, nevojtari për
mëshirën e Zotit!
Ramadani, i biri i
Fejzullahut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1279.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1887
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.8.9

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم
رجب بن
فيظوهللا
روحنه فاتحه
۱۳۰۵

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Receb bin
Feyzullâh
Rûhîy-çün Fâtiha
1305
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Rexhepi, i biri i
Fejzullahut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1305.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1888
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.10

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم سعيد
بن ارسالن
روحيچون
الفاتحه
۱۳۰٦ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm Se’îd
Bin Arsllân
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1306.

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Seidi,
i biri i Arslanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1306.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1889
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.11

Kitabeja në origjinal:

هو الباقي
املرحوم
ادهم بن
رمضان
روحنه فاتحه
۱۳۰۷

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Edhem bin
Ramazân
Rûhuna Fâtiha
1307

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Et’hemi, i biri i
Ramadanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
1307.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
1893
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.8.12

Kitabeja në origjinal:

 بن على...
روحيچون
الفاتحه
۱۳۱۱ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

... bin Ali
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1311

Përkthimi në gjuhën shqipe:

... i biri i Aliut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1311.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1902
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.43

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
عايشه بنت
سعيد رو
حنه فاتحه
۱۳۲۰

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûme
Âişe
bint-i Se’îd
Rûhunâ Fâtiha
1320

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruara,
Ajsheja,
e bija e Seidit!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
1320.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1903
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.8.44

Kitabeja në origjinal:

املرحوم املغفور
جوفو ابن
عبدين رو
حيچون فاتحه
۱۳۲۱ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûmü’lMağfûr
Çufo bin Abidîn
Rûhîy-çün
Fâtiha
Sene 1321

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar
dhe falur!
Cufo,
i biri i Abidinit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1321.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1906
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.45

Kitabeja në origjinal:

هوالباقي
املرحوم
فيض هللا
بن رمضان
روحنه فاتحه
۱۳۲٤

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-Bâkî
el-Merhûm
Feyzullâh bin
Ramazân
Rûhuna Fâtiha
Sene 1324

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Fejzullahu,
i biri i Ramadanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1324.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1913
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.46

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم موصلى
بن عثمان
روحيچون
الفاتحه
۱۳۳۲ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Merhûm Muslî
Bin Osmân
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1332
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu)!
Qoftë mëshiruar,
Musliu,
i biri i Osmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1332.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1915
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.47

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
نزير
(بن اسماعيل (؟
روحيچون
الفاتحه
۱۳۳4 سنه
Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
Nezîr
bin İsmâ’îl
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene
1334

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Neziri,
i biri i Ismalit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1334.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.8.48

Kitabeja në origjinal:

املرحوم رستم
بن سليم
(روحيچون (الفاتحه
Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhûm
Rüstem
bin Selîm
Rûhîy-çün
(el-Fâtiha).

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
Rustemi,
i biri i Selimit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
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3.9. Novosella (Ramjani i Epërm)

Sh

trihet në një luginë, rreth 10 klm. Në veri të qendrës komunale të Vitisë. Historia
gojore dëfton se fshati kishte edhe një kishë nga koha romake, por që si rezultat
i një dimëri të fortë fshati ishte shkatërruar. Megjithate, ky vendbanim do të bëhet
strehë për të muhaxhirët e shpërngulur me dhunë nga Sangjaku i Nishit dhe nga aty
filloi të quhet Ramjani i Epërm, ndonjëher edhe Muhaxheraj. Ndërsa, Ramjani i sotëm
quhej Ramjani i Poshtëm.
Pas Luftës së Dytë Botërore, pushteti i atëhershëm Jugosllav në mënyrë të njëan
shme tjetërsoi emrin dhe në administratën shtetërore të kësaj kohe e gjejmë si fshati
Novosellë-fshat i Ri.
Në regjistrimet osmane të shekullit XIX, respektivisht në Salnamet e Vilajetit të Kosovës
të viteve 1893, 1896 dhe 1900 është regjistruar me emrin e vjetër Ramjan.
Duke filluar nga viti 1927, pushteti agrar i Mbretërisë Jugosllave, me qëllim të ndër
rimit të strukturës nacionale të popullsisë filloi të vendosë kolonë serbë nga treva të
Vllasinës, Vranjës, Surdulicës, etj. Kështu në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore
gjejmë 18 familje kolone serbe e malazeze.
Gjatë pushtimit bullgar në vitet 1915-1918 ky vendbanimsikurse edhe shumë venban
ime tjera kishte pësuar shumë edhe në njerëz edhe ekonomikisht.
Sipas të dhënave statistikore delë se, Ramjani i Epërm së bashku me Ramjanin e
Poshtëm në vitin 1921 kishte 49 shtëpi me 511 banorë. Në vitin 1927, i regjistruar
me emërin Ramjan i Epërm kishte 24 shtëpi (22 shqiptare dhe 2 të kolonëve serb). Në
vitin 1945, po ashtu me emrin Ramjan i Epërm kishte 276 banorë (135 shqiptarë dhe
141 kolonë serbë). Në vitin 1948, 70 shtëpi me 483 banorë. Në vitin 1953 74 shtëpi me
440 banorë. Në vitin 1971, 63 shtëpi me 352 banorë (204 shqiptarë dhe 145 serbë dhe 1
malazezë dhe 1 të tjerë). Në vitin 1981 kishte 105 shtëpi me 618 banorë (372 shqiptarë,
3 serbë dhe 4 të tjerë).
Sipas regjistrimit të vitit 1991 me emrin Novosellë ishin të regjistruar 158 banorë serbë,
6 malazëzë dhe 1 të tjerë. Në vitin 1999 kishte 76 shtëpi shqiptare me 670 banorë
dhe 34 shtëpi serbe. Gjatë luftës së fundit të vitit 1999, agjresioni serbë kishte djegur
2 shtëpi shqiptare dhe xhaminë e fshatit. Me këtë rastë ishte vrarë edhe një banorë
shqiptarë dhe me datën 28 mars 1999 në ditën e Bajramit ishte dëbuar i tërë fshati
drejt Maqedonisë.
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Vendi i origjinës
Te xhamia
Viti sipas kalendarit gregorian
1898
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.9.1

Kitabeja në origjinal:

مرحوم
اسماعىل
ابيش
۱۳۱٦

Kitabeja e transkriptuar:

Merhûm
İsmail
İbiş
1316

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar,
İsmail
İbishi
1316
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Vendi i origjinës
Xhamia e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1908
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 3.9.2

Kitabeja në origjinal:

حسن
بن شاكر
۱۳۲٦

Kitabeja e transkriptuar:

Hasan
bin Şâkir
1326

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Hasani,
i biri i Shaqirit
1326
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3.10. Ramjani (i Poshtëm)

Sh

trihet në një luginë, rreth 10 klm. Në veriperëndim të qendrës komunale të
Vitisë. Veriu i fshatit ishte i banuar që në kohërat e lashta. Kjo dëshmohet edhe
me gjurmët e kulturës materiale nga tjegullat, tullat, enët e poçarisë etj të cilat janë
evidentuar në te vendi i quajtur Bagdad. Gjurmë të kohërav etë lashta janë gjetur edhe
në lindje të Ramjanit të Ulët, respektivisht në vendin e quajtur Gërbavicë, Shtarmgejfc
etj.
Ramjani si venbanim është i regjistruar në defterin e parë osman të Vilajetit Vëlk nga
viti 1455. Sipas regjistrimit në fjalë fshati Ravjan (Ramjan) përbëhej nga 40 shtëpi, 5
beqarë dhe 3 të veja. Po me këtë emër është regjistruar edhe në defterin kadastral të
Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566-67 me 27 shtëpi dhe 16 beqarë.
Në vitin 1878 në ngastrën e këtij fshati, në pjesën e epërme u vendosën disa familje
shqiptare të muhaxherëve të shpërngulurve me dhunë nga Sanxhaku i Nishit.
Të dhënat statistikore të periudhës pas osmane dëftojnë se: në vitin 1917 kishte 37
shtëpi me 453 banorë shqiptarë. Në vitin 1945 në Ramjanin e Poshtëm banonin 326
banorë (318 shqiptarër dhe 8 të tjerë). Në vitin 1956, kishte 50 familje me 429 banorë
(233 meshkuj dhe 196 femra). Në vitin 1971, kishte 80 shtëpi me 595 banorë (592 shqiptarë, 1 malazias dhe 2 të tjerë). Ne vitin 1981, 109 shtëpi me 731 banorë.
Gjatë muajit prill- qershorë të vitit 1999 agresori serbë djegi 10 shtëpi nga 120 sa ishin
dhe shumë objekte tjera të banorëve, si dhe vranë edhe një fshatarë.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
?
Gjendja momentale
I thyer
Epitafi nr. 3.10.1

Kitabeja në origjinal:

قد انتقل املرحوم
املغفور املحتاچ
الى رحمت ربه الغفور
... مال رمضان بن
... روحىچون
Kitabeja e transkriptuar:

Kad intikâl
el-Merhûm
el-Mağfûr el-Muhtâç
ilâ Rahmet-i
Rabbihi’l-Gafûr
Mâl Ramazân
bin ...
Ruhîyçün ...
Përkthimi në gjuhën shqipe:

U shpërngul (nga
kjo botë) i mëshiruar
dhe i falur qoftë,
i nevojshmi për
Mëshirën e Zotit
Mal Ramadan
i biri i ...
Për shpirtin e tij
(një Fatiha)

238

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

Epitafet në gjuhën osmane | Deshifrimi dhe përkthimi i tyre | Regjioni i Gjilanit

239

Xhamia e Osman Efendiut në Novobërdë - Artanë 1758
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1v

SHTOJCË

4.1. Novobërda (Artana)

Sh

trihet në pjesën qendrore të krahinës së Gallapit. Në mes dy qendrave të
Prishtinës dhe Gjilanit. Ishte e shtrirë në një sukë, ose më mirë të themi në një
pllato të rrafshlartës, që dominonte në atë pjesë të terrenit.
Pa dyshim, se ndër qytetet më të zhvilluara dhe qendrat më të mëdha në të kaluarën,
në Kosovë dhe në Gadishullin Ballkanik ishte Novobërda. Novobërda dhe rrethina, për
nga pasuritë e veta nëntokësore, njihet që nga periudha antike.1
Në dokumentet e shkruara, këtë vendbanim e hasim në dokumentet e Arkivit të Kotorrit
në vitin 1319. Në vitin 1326, Novobërda paraqitet si treg, të cilin e vizitojnë raguzanët
dhe e marrin me qira doganën e saj. Sidomos shumë raguzanë përmenden në mes të
viteve 1379-1450. Atëherë në Novobërdë gjendej kolonia kryesore e raguzanëve, nga
u jepshin urdhrat kolonive të tjera që gjendeshin afër saj.1
Në Novobërdë ekziston kalaja e njohur në trevën e Ballkanit. Është një prej monu
menteve më të njohura të kulturës materiale të Kosovës. Ishte kala qytet. Novobërda
dhe rrethina, për nga pasuritë e veta nëntokësore, njihet që nga periudha antike. Rolin
kryesor, ky qytet kala e kishte gjatë Mesjetës.
Përveç raguzanëve kishte edhe sasë. Kështu, që gjatë kohës së shtetit mesjetar serb,
Novobërda ishte një prej kolonive më të njohura sase.
Pra, këtu, që nga viti 1349 vepronte farkëtaria për prerjen e monedhave “grossi di
Nouaberda”. Qyteti në aspektin arkitektonik kishte pjesën e epërme dhe pjesën e
poshtme. Pjesa e epërme u ndërtua në lartësi prej 1.100 m, dhe ishte e fortifikuar me
mure të larta. Pjesa e poshtme e qytetit apo varoshi, në dokumentet raguzane është
quajtur “zitade”, “soto rocha in zitada”, “soto roche” dhe “Podgradie”. Edhe kjo pjesë e
qytetit ishte e fortifikuar dhe këtu jetonte pjesa më e madhe e qytetarëve. Për shërimin
e të sëmurëve, katolikët e Novobërdës ndërtuan spitalin. Ndërkaq kolonia sase, kishte
ndërtuar kishën.3
Novobërda sipas numrit të banorëve dhe sipas të ardhurave, ishte një prej qendrave
më të mëdha xehetare dhe tregtare në brendi të Ballkanit dhe një prej vendeve më të
mëdha në Ballkan për farkimin e monedhave.4
1 Jahja Drançolli, Raguzanët në Kosovë (prej fundit të shëkullit XIII deri në vitin 1455), Prishtinë, 1986, fq.72.
2 K. Kostić, Naši novi gradovi na jugu, Beograd, 1922, fq. 134-135.
3 Jahja Drançolli, Qytetet e Kosovës gjatë Mesjetës, Buletin i Fakultetit Filozofik XXVI/1996, Prishtinë, 2001, fq. 48.
4 Nedim Filipović, Iz istorije Novog Brda u drugoj polovini XV veka, Godisnjak Istorijskog drustva Bosne i Hercegovine, God. VI, Sarajevo, 1954,
str. 63; Arkivi i Kosovës, Fondi: Sadullah Brestovci, dorëshkrim, kut. Nr. 5.
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Novobërda ishte vend shumë i pasur dhe tërheqës. Aty jetonin dhe merreshin me vep
rimtari ekonomike dhe kulturore përfaqësuesit e shumë kombeve: raguzanët, shqip
tarët, serbët, kotorasit, tivarasit, grekët, italianët etj. Shqiptarët në Novobërdë ishin
edhe si meshtarë (priftërinj). Kjo gjendje ishte para se të pushtohej Novobërda nga
turqit-osmanlinj.5
Qyteti i Novobërdës për shkaqe të pozitës gjeostrategjike dhe pasurive të mëdha me
ar e me argjend ishte shpesh në objektivën e sulmeve osmane. Që këtej, janë të njo
hura rrethimet e qytetit nga osmanët në vitin 1412, 1440-1441, kur pas rrethimit të
gjatë u pushtuan përkohësisht, dhe së fundi në vitin 1454, kur Sultan Mehmeti II e rre
thoi qytetin dhe pas bombardimit me topa të mëdhenj e pushtoi, më, 1 qershor 1455.
Novobërda është shquar edhe si qendër e madhe administrative. Ajo kishte Statutin
e vet të quajtur “Ligji i Novobërdës”. Në krye të qytetit ishte Kefaliu, prince ose Comesi
dhe doganieri.6
Në defterin e Vilajetit Vëllk të vitit 1455, janë të regjistruara armët dhe ushqimi në
kështjellën e Novobërdës, si dhe ato jashtë kështjellës, pastaj 11 topxhi, 6 farkatarë, 6
dugjer, 4 muratorë, 50 ullufxhi të kështjellës, 10 tufekxhi, etj.7
Sipas shënimeve të defterit të vitit 1498/99, Novobërda kishte 809 shtëpi, dhe 78 shtëpi
të regjistruara rishtazi. Gjithsej 887 shtëpi. Në këto 887 shtëpi, nëse është një mesatare
prej 5-10 frymë në një shtëpi, atëherë Novobërda nuk ka mundur të ketë mbi 5.000
banorë.8 Shënimet të cilat i jep ky defter, ku shpjegimet për Novobërdën i jep Robert
Anhegger, në vepren e tij: Betrage zur Geschichte des Bergbaus im Osmanischen Reich,
Band 1, Istambul,1943, fq. 59, Anhegger, mendon se ky defter është hartuar me rastin e
një kontrolle të minierave, të cilat si duket ishin të lidhura me farkatarinë e Novobërdës.
Përmenden Srebrenica, Rudniku, Zapllana, Janjeva, Kosova dhe sidomos Novobërda.
Sipas shënimeve të defterit mbi xhizjen për vitin 983 h, (1487) Novobërda kishte 7.017
shtëpi “hane” dhe 1.040 shtëpi “bive”, pra, gjithsej 8.057 shtëpi. Kështu, në atë numër
të shtëpive është dashur të jenë nja 40.000 banorë. Mirëpo, këtë dukuri duhet kuptuar
kështu: fortesa e Novobërdës me rrethinë (me sektorin e xhizjes), respektivisht me varo
shin - lagjet jashtë fortesës, në gjysmën e dytë të shekullit XV, rreth 40.000 banorë, e
vetë Novobërda, si fortifikatë rreth 5.000 banorë.9
Në librin e borxhlinjve të tregtarit Mikel Llukarit, që i kishte qëndruar dhe kishte zhvilluar
veprimtarinë tregtare gjatë viteve ’30-ta të shekullit XV, në Novobërdë, përmendet një
numër i konsiderueshëm i banorëve me antroponimi shqipe, që dëshmon për praninë e
një shumice shqiptare, në Novobërdë dhe në rrethinat e saj qysh para pushtimit osman.10
5 M. J. Dinić, Za istoriju rudarsva u srednjovekovnoj Srbiji i Bosnj, I-II, Beograd, 1955, fq. 93; Dr. S. Rizaj, Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII,
Administrimi, ekonomia, shoqëria dhe lëvizja popullore, Prishtinë, 1982, fq. 219.
6 Gjergj Gjergji: Albanski mučenici u razdoblju 1946-1868, Zagreb, 1988, Prvi dio, fq. 20; Dr. J. Drançolli, Qytetet e Kosovës gjatë Mesjetës,
Buletini i Fakultetit Filozofik XXVI/1996, Prishtinë, fq. 48.
7 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 208-210.
8 Nedim Filipović, Iz istorije Novog Brda u drugoj polovini XV i prvoj polovini XVI veka, GID BiH, God. IV, Sarajevo, 1952, fq. 71; Dr. S. Rizaj,
Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, Administrimi, ekonomia, shoqëria dhe lëvizja popullore, Prishtinë, 1982, fq. 222.
9 S. Rizaj, Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, Administrimi, ekonomia, shoqëria dhe lëvizja popullore, Prishtinë, 1982, fq. 222.
10 Mihailo Dinić, Iz Dubrovackog Arhiva, I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost srpskog naroda III, knj. XVII, Beograd, 1957, fq. 29-84;
Iljaz Rexha, Regjistrimi i vendbanimeve dhe i popullsisë së Kazasë së Novobërdës …, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, XXVII-XXVIII, fq. 50.
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Sipas defterit kadastral të Kazasë së Novobërdës të fundshekullit XV, përkatësisht të
vitit 1498, Kazaja e Novobërdës, si has perandorak i Sulltanit, kishte 38 mahallë, me 891
kryefamiljarë (të shtëpive, të veja, beqarë), pastaj mjeshtër të profesioneve të ndryshme
etj.
Në vitin 1525, Novobërda kishte 4 mëhallë myslimane me 77 shtëpi, si dhe 42 mëhallë
krishtere me 294 shtëpi, ndërsa më 1544 ishin 5 mëhallë myslimane me 86 shtëpi, 38
mëhallë krishtere me 6 shtëpi hebreje. Mëhallët myslimane ishin: Mëhalla e Xhamisë së
shenjtë (sherif); Mëhalla e Kasapit, Mëhalla e Hamamit, Mëhalla e Taraphonës, Mëhalla
e Mehmedit zotëri (çelebi). Kishte edhe disa mëhallë të krishtere.11
Në defterin kadastral të Sanxhakut të Vushtrrisë, të vitit 1566-74, Novobërda kishte 228
shtëpi e 138 çiftë. Sipas këtij defteri Novobërda ishte e ndarë në këto mëhalla.12
Shtimi i popullsisë në Novobërdë solli edhe fuqinë e re të zejtarëve dhe të xehetarëve,
sepse në mes tyre ka rrobaqepës, kasapë, tabakë, argjendarë, farkëtarë dhe hutmanë.
Në një dokument të datës, 30 nëntor 1584 për Novobërdën thuhet: qytet i mirë dhe i
famshëm për ajër të mirë, për miniera argjendi dhe për vendosje të fortë .... 600 frymë,
pjesa më e madhe e të cilëve janë argjendarë.13
Një kohë Novobërda ishte seli e Nahijes së Topollnicës.
Novobërdën e përmendin dhe shkruajnë për të misionarët katolikë Marin Bici më
161914, Pjetër Mazreku15, Gjergj Bardhi16, gjeografi turk Haxhi Kallf ose Qatip Qelebiu,
i shek. XVII17, Evlija Çelebia në vitin 166118, dhe shumë misionarë e udhëpërshkrues të
ndryshëm.
Udhëpërshkruesi austriak F. Mihailoviq, në raportin e vet të rrugës nga Stambolli nëpër
Durrës për Beograd, në vitin 1783 e përmend qytezën e Novobërdës.19 Jastrebovi në
vitin 1873, këtu i kishte gjetur 30 shtëpi myslimane (shqiptare J.O.).20
Në kompleksin e këtij vendbanimi, gjenden edhe disa objekte të ruajtura të arkitek
turës islame, ku më e rëndësisshme është xhamia me minare, pastaj tyrbja dhe dësh
mitë e varrezave të vjetra në arealin e kompleksit. Ndërtimi i xhamisë nuk dihet, por
në dokumentet e shkruara përmendet në vitin 1822, kur Novobërda ishte kadillëk.21
Përveç xhamisë ekzistojnë edhe themelet e një kishe katolike, etj.
11 S. Rizaj, Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, Administrimi, ekonomia, shoqëria dhe lëvizja popullore, Prishtinë, 1982, fq. 225-226.
12 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, 679; Prof. dr. Ilijaz Rexha, Disa vendbanime mesjetare sipas
Deftert të Sanxhakut të Vushtrrisë të vitit 1566/74, (977 h), nr. 124, (Defter Mufassal-i Vulçitern).Vjetari i Arkivit të Kosovës, nr. XXXI-XXXII,
Prishtinë, 2004.
13 Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, ASH e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë, 1989, fq. 373; Biblioteka
Apos. Vatikane, Vat. Lat. 6533.
14 Ignjac Zamputi, Relacione I, Tiranë, fq. 175
15 Po aty.
16 Ignjac Zamputi, Relacione II, Tiranë , fq.97.
17 Hadzi Kalfa ili Catib-Celebija, turski geograf XVII veka, O balkanskom poluostrvu, St. Novakovic, Beograd, 1892, fq. 59.
18 Evlija Čelebi, Putopis, Sarajevo, 1967, fq. 60.
19 SKA, Spomenik 64, Beograd, 1936, fq. 17.
20 Nastavak beležaka sa mog putovanja po Staroj Srbiji , od I. Jastrebova, Glasnik srpskog učenog društva, knj. 57, Beograd, 1884, fq. 59.
21 Shënimet e marra nga dorëshkrimi në Entin krahinor për mbrojtjen e monumente-ve të kulturës në Prishtinë, Materiali me titull - Nekoliko
značajnih islamskih spomenika sačuvanih u kompleksu novobrdskog srednjovekovnog grada, i vitit, 1975.
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Duhet theksuar se shumë banorë të këtij vendbanimi, pas rënies nën sundimin os
man, dhe më vonë me rënien e xehetarisë, zejtarisë, tregtisë etj., u shpërngulën nga ky
vendbanim dhe u vendosën në qendrat e tjera, sidomos në Gjilan, disa shkuan edhe
më larg, në viset bregdetare, sidomos ata të nacionaliteteve të tjera, si raguzianët,
sasët e të tjerë.22
Sipas një burimi historik, në Novobërdë në fund të shek. XIX, kishte 20 shtëpi prej guri23,
në vitin 1913, kishte 176 banorë, ndërsa në regjistrimin e vitit 1981, kishte 38 shtëpi me
292 banorë, (287 shqiptarë, 1 turk, 4 myslimanë).
Një kohë ishte qendër komunale deri në vitin 1965, ku territori i saj u nda në mes të
komunave të Gjilanit e Prishtinës. Në vitin 1987 prapë është konstituar si qendër admini
strative komunale.
Si vendbanim xehetar në vitin 1949, filloi ndërtimi i Kolonisë xehetare, ku i vendosën
kryesisht punëtorët e minierës nga vendbanimet e afërta. Në vitin 1967, filloi ndërtimi
i Kolonisë së Re. Ku përveç tri ndërtesave të banimit u ndërtua edhe hoteli, posta, am
bulanca, kinoja, stadiumi etj. Kështu mori fizionominë e një vendbanimi modern xehe
tar. Në nënkala jetonin disa familje të novobërdalive. Disa nga ato janë shpërngulur,
kurse tani aty jetojnë 4 familje shqiptare, ndërsa në Koloninë e Vjetër dhe të Re, jetojnë
një numër i madh i familjeve shqiptare, por edhe serbe. Mirëpo, nuk ishim në gjendje
të përcaktojmë numrin e tyre.24

22 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) 13, Prishtinë, f. 210.
23 Detailbeschreibung des Sandžak Plevle und des Vilajets Kosovo, Vjenë, 1899. fq. 215.
24 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) 13, Prishtinë, 2004, f. 210.
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Vendi i origjinës
Oborri i Tyrbes
Viti sipas kalendarit gregorian
1764
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 4.3.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
املغفور
عبدالشيخ
افندى ابن
علي افندى
روحيچون
الفاتحه
۱۱٧٨ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

el-Merhûm
el-Mağfûr
Abdi Şeyh efendi
ibn Ali efendi
Rûhiy-çün
el-Fâtiha
Sene 1178
Përkthimi në gjuhën shqipe

Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Abdi Sheh efendiu,
i biri i Ali efendiut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1178.
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Vendi i origjinës
Vllasali - Te çeshmja
Viti sipas kalendarit gregorian
1609
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 4.3.2

Kitabeja në origjinal:
...

۱۰۱۸ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

...
Sene 1018

Përkthimi në gjuhën shqipe:

...
Viti, 1018.
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4.2. Koliqi

Ë

shtë vendbanim kodrinoro-malor, në trevën e Gollakut, rreth 19-20 km në veril
indje të Prishtinës, i tipit të shpërndarë, i ndarë në disa lagje.

Territori i këtij vendbanimi është i banuar që nga lashtësia. Këtë e dëshmojnë gjurmë
të shumta arkeologjike dhe mikrotoponimet. Në vendin Trojet e Gjenovizit, në lagjen
Poda ka ende gjurmë të shtëpive të vjetra. Aty janë varrezat e vjetra, që quhen Varret
e Rimit. Ekzistojnë mbetjet e Kalas së Kollçakut, në maje mali. Aty është edhe bunari
i kalasë. Në një livadh janë disa themele me gurë të gdhendur, që në bazë të mikro
toponimit aty deshmohet se ka qenë një kishë ilire që nga koha romake.1
Në dokumentet e shkruara përmendet në defterin kadastral turk, të Vilajetit Vëllk të
vitit 1455 me emrin Kolqe dhe i takonte Llapit, kishte 29 shtëpi dhe 1 të vejë.2 Në deft
erin e Kazas së Novabërdës është regjistruar me emrin Kualucina me 56 kryefamil
jarë dhe bashtina.3 Ndërsa, në defterin kadastral të Sanxhakut të Vushtrrisë, nahija e
Treboshnicës, i vitit 1566 me emrin Kolosna, që i përgjigjet këtij, lokaliteti kishte 14
shtëpi e 5 beqarë?4
Në lokalitetin e fshatit Koliq ka ekzistuar edhe një vendbanim i vjetër me emrin Glas,
që dëshmohet me mikrotoponimet e ruajtuara si dhe është regjistruar në defterët
Osman, të vitit 1566-74 (Glasi i Epërm dhe Glasi i Poshtëm).5 Përmendet edhe në relacio
net e misionarit katolik, arqipeshkëvit të Tivarit Gjergj Bardhit, në vitin 1639 me këtë
emër e me popullatë shqiptare katolike.6
Në këtë vendbanim të vjetër, të banuar me popullatë vendore shqiptare, në vitin
1877/78 u vendosën 14 vëllezëri muhaxhire të dëbuara nga Sanxhaku i Nishit.7
Në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të vitit 1893 (1311 h), të vitit 1896 (1314 h), është i
regjistruar me emrin Kulik-i Zir dhe Kolik, ndërsa në atë të vitit 1900 (1318 h), janë të
regjistruar dy vendbanime: Koliq-i Zir dhe Koliq.
Që nga viti 1913 (shumica), pastaj në vitin 1925, 1930 dhe 1956 më se 16 familje nga ky
fshat migruan në Turqi, ndërsa në vitin 1945 dy familje ikën në Shqipëri.8
1 Skender Gashi, “Fjala”, 1 nëntor 1974.
2 Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455. godine, Sarajevo, 1972, fq. 224.
3 Mr. Ilijas Rexha, Defteri i Kazasë së Novobërdës i vitit 1498, “Vjetari” i Arkivit të Kosovës, nr. XXVII-XXVIII, Prishtinë, 2002.
4 Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, f. 698.
5 Defteri i Sanxhakut të Vushtrrisë i vit. 1566-74, Selami Pulaha, Popullsia Shqiptare e Kosovës, gjatë shek. XV-XVI, Tiranë, 1994, fq. 698.
6 Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shekullin XVII, vëllimi II, 1634-1650, USH i Tiranës, Tiranë, 1965, dok. 32,
232, fq. 171; Skender Gashi, Ku ndodhej katundi Glas?, Rilindja, 27.VII 1974.
7 Xhelil Rama, Fshati Kolaj (Koliq), Prishtinë, 2001, f. 118-136.
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Në këtë vendbanim shqiptarë, në periudhën ndërmjet dy luftërave botërore u koloni
zuan 4 familje kolone nga Serbia.9
Sa i përketë numrit të banorëve, në vitin 1913, kishte 982 banorë shqiptarë. Më vonë
sipas regjistrimit të vitit 1981, kishte 205 shtëpi me 1.622 banorë (1.616 shqiptarë, 6
serbë). Në fillim të vitit 1999, fshati ka pasur 111 shtëpi me 923 banorë, të gjithë shqip
tarë, përveç një familje serbe.
Fshati gjatë luftës së agresorit serb ka pësuarr shumë. Janë shkatërruar 108 shtëpi.
Është djegur shkolla e vjetër, ndërsa ajo e reja është granatuar. Janë djegur edhe
biblioteka dhe zyra e vendit në fshat. Nga ky fshat kanë pësuar 11 banorë. Një kohë
shumë banorë të fshatrave të Llapit dhe të Gallapit kishin gjetur strehim në këtë
vendbanim.10

8 Shënoi: Safet Avdiu, profesor nga ky fshat më 7. 12. 1999.
9 Dr. Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova 1918-1941, Prishtinë, 1981, fq. 261.
10 Shënimet e mbledhura nga Savet Avdiu, profesor, më, 7. 12. 1999.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1936
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 4.5.1

Kitabeja në origjinal:

املرحوم
بحتيار بن نزير
روحنه الفاتحه
۱۳٥٥ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhûm
Bahtiyâr
bin Nezîr
Rûhuna Fâtiha
Sene 1355

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Qoftë mëshiruar!
Bahtjari,
i biri i Nezirit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1355.
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Vendi i origjinës
Shtëpia e Nezir Gërbeshit-Hajvalii
Viti sipas kalendarit gregorian
1856?
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 4.5.2

Kitabeja në origjinal:

املرحومة
ذرفه؟ بنت
صالح اغا
روحيچون
الفاتحه
؟۱۲٧۳

Kitabeja e transkriptuar:

El-Merhûmetü
Zarife? bint-i
Sâlih Ağa
Rûhîy-çûn
El-Fâtiha
1273?

Përkthimi në gjuhën shqipe

Qoftë Mëshiruar!
Zarifja?, e bija e
Salih Agasë!
Për shpirtin e saj,
një Fatiha!
1273?
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4.3. Koznica

Sh

trihet në një shpatinë, rreth 8 km në jugperëndim të Artanës. Është vendbanimi
i tipit të grumbulluar.

Në administratën shtetërore serbe dhe jugosllave është llogaritur, si lagje e fshatit
Prekoc dhe e kanë quajtur me emrin Koznicë.
Afër këtij vendbanimi kanë jetuar disa familje të Hashanëve, të cilat janë shpërngulur.
Pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në vitin 1877/78 dhe pas qëndrimit
4 vjeçarë në fshatin Bostan dhe Prekoc, administrata osmane i vendosi në hapësirën e
Koznicës së sotme, e cila në atë kohë ishte një vend i pasur me ujë.1
Ky vendbanim, në vitin 1945 kishte 48 banorë shqiptarë. Në vitin 1961, kishte 67 banorë
shqiptarë. Në vitin 1971, kishte 105 banorë shqiptarë. Në vitin 1981, kishte 137 banorë
shqiptarë. Në vitin 2001, fshati kishte 20 shtëpi me rreth 250 banorë shqiptarë.

1 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Dardana (Kamenica) 13, Prishtinë, 2004, f. 226.
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Vendi i origjinës
Varrezat e fshatit
Viti sipas kalendarit gregorian
1899
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 4.2.1
Kitabeja në origjinal:

هو الباقى
املغفور
لسقوفچه ده
راسواچه
ٰ
ُ تكه س شيخ
عرب بابا
نسلندن عمر بن شيخ
عبدل عبدالقادربنده
۱۳۱٧محرم
Kitabeja e transkriptuar:

Hüve’l-bâkî
El-mağfûr
Leskofçada Rasvâça
Tekkesi şeyhi arub?
bâba neslinden
Ömer bin şeyh Abdil
Abdülkâdir bendesi
Muharrem 1317
Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar,
Omeri, i biri i Sheh
Abdil Abdylkadirit,
nga pasardhësit e
Shejh Arub babës së
teqesë në Rasvaçë
të Leskovcit.
Muharrem 1317
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4.4. Mihaliqi

Sh

trihet në shpatijet lindore të Qyqavicës, rreth 9-11 km në jug të Vushtrrisë.
Është vendbanim kodrinor dhe fushor, i ndarë në disa lagje dhe i tipit të den
dur, por mjaft larg njëra tjetrës. Ndahet në Mirashin e Epërm ose Mirashi i Topallëve,
dhe Mirashin e Poshtëm ose Mirashin e Çipçinjëve. Gjurmët e lokalitetit të vjetër janë
vërejtur afër hekurudhës, në pjesën lindore të fshatit, te vendi “Te çeshmja” (sot ara).
Aty janë zbuluar themele të shtëpive, tjegulla, tulla etj.
Në dokumentet e shkruara përmendet në kartën e Shën Stefanit të mbretit Milutin, të
vitit 1314 me emrin Mihaliqino, ku ia dhuron manastirit të Banjskës. Po ashtu përmen
det edhe në defterin kadastral osman të vitit 1455 të Vilajetit Vëllk, dhe kishte 16 krye
familjarë dhe 1 të ve. Si vendbanim është i regjistruar në Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili
Defteri 1530 (937 h), në kuadër të Sanxhakut të Vushtrrisë me emrin Topala. Pastaj,
është i regjistruar në defterin kadastral të Sanxhakut të Vushtrrisë, të vitit 1566-74 me
emrin Mihaliq kishte 14 shtëpi e 3 beqarë.
Në një hartë gjeografike austriake e hartuar më vonë, në bazë të shënimeve të vitit
1689 është i regjistruar ky vendbanim. Në sallnamet e Vilajetit të Kosovës, të viteve
1893 (1311 h), 1896 (1314 h) dhe 1900 (1318 h) janë të regjistruar dy vendbanime me
emrin Topall-Mihaliq dhe Qifqi Mihaliq.
Në këtë vendbanim pas dëbimit të shqiptarëve nga Sanxhaku i Nishit, në vitin 1878
këtu u vendosën dy vëllezëri, përkatësisht 3 shtëpi shqiptare: Zhushët dhe Mehonët.
Këtu kanë jetuar edhe disa familje të tjera, të cilat janë shpërngulur apo janë zhdukur,
si p.sh. Mureta, Menxhiqi, Maxhuni etj.
Sipas një harte etnografike të fund shek. XIX, dhe fillim të shek. XX, ky vendbanim
është i regjistruar me emrin Topal me 30 shtëpi, Mihaliq Qifqi me 50 shtëpi dhe me
emrin Mahalitz me 40 shtëpi shqiptare.
Që nga viti 1913, në këtë vendbanim filluan të vendosen banorët serbë dhe pastaj
malazezë. Pas një ndërprerje për shkak të luftës, më 1921 - 1925 vazhdoi vendosja
e tyre. Kështu në ngastrën e këtij vendbanimi u kolonizuan 17 familje kolone, auto
kolone nga Mali i Zi, Toplica, Kopaoniku etj. Në vitin 1913, ky vendbanim kishte 522
banorë, ndërsa në vitin 1981, kishte 160 shtëpi me 1.204 banorë (1039 shqiptarë, 78
serbë, 36 malazez, 1 të tjerë). Para agresionit serb në vitin 1998-99 fshati kishte rreth 200
shtëpi me afro 1.500 banorë shqiptarë dhe 5 shtëpi malazeze.
Gjatë luftës së agresorit serb, në vitin 1998-1999 janë rrënuar shumë shtëpi banimi dhe
objekte ekonomike dhe janë vrarë disa persona. Popullata ishte dëbuar në Shqipëri,
Maqedoni e gjetiu.
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Vendi i origjinës
Mihaliq - Vushtrri
Viti sipas kalendarit gregorian
1834
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 4.4.1

Kitabeja në origjinal:

هو
املرحوم املغفور
فيظوهللا بن
فيظو هللا
روحىچون
الفاتحه
۱۲۵۰ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Hüve
el-Merhûmü’lMağfûr
Feyzullâh
bin Feyzullâh
Rûhîy-çün
el-Fâtiha
Sene 1250

Përkthimi në gjuhën shqipe:

Ai (Allahu) është i
Përjetshëm!
Qoftë mëshiruar
dhe falur,
Fejzullahu,
i biri i Fejzullahut!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1250.
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Vendi i origjinës
Mihaliq - Vushtrri
Viti sipas kalendarit gregorian
1878
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 4.4.2

Kitabeja në origjinal:

على بن
عثمان
روحنه فاتحه
۱۲۹٦ سنه

Kitabeja e transkriptuar:

Ali bin
Osmân
Rûhuna Fâtiha
Sene 1296

Përkthimi në gjuhën shqipe

Aliu, i biri i
Osmanit!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Viti, 1296.
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4.5. Mazgiti (Tyrbja e Sulltan Muratit)

T

yrbja e Sulltan Muratit gjendet në fshatin Mazgit të Obiliqit. E ndërtuar në shek.
XIV, është një ndër veprat më të vjetra të arkitekturës osmane në Ballkan. Kjo tyrbe
u ndërtua për trashëgimtarin e tretë të frontit osman, Sulltan Muratin I, i cili u vra në
Betejën e Parë të Kosovës, që u zhvillua më, 8 qershor të vitit 1389. Në këtë tyrbe gjen
det varri i Sulltan Muratit, i cili është i rrethuar me varre të personave, të cilët e kanë
ruajtur varrin me dekada.
Kjo tyrbe përmendet në dokumentet e shkruara, përkatësisht në kronikat e udhëpërsh
kruesëve të ndryshëm që nga shekulli XV dhe më vonë. Ata kryesisht e përshkruajnë
këtë tyrbe. Ndërsa, përkitazi me vendbanimin e afërt, që mund të jetë Mazgiti, në ud
hëpërshkrimin e vet Jean Palerne, nga Franca, në fund të shek. XVI, shkruan në mes
tjerash: se banorët e një vendbanimi të afërt janë të detyruar t’i mbajnë një numër të caktuar të kandilave në varrin e sulltanit, dhe janë të liruara nga çdo haraç, pasi që të parët e
tyre e kanë zënë Milloshin pas disa ditëve.1
Dokumentacioni i tyrbes tregon se deri në vitin 1660, nuk ka pasur riparime (këtë e
dëshmon Evliya Çelebi, në vitin 1660, i cili i shoqëruar nga Pasha Melek Ahmed vizitoi tyrben e shenjtë, dhe vërejti që varri ishte i lënë pas dore). Në vitin 1845 komandanti i ush
trisë osmane, Hyrshid Pasha, inicioi meremetimin e tyrbes. Në vitin 1866 gjatë punëve
riparuese në oborr, ku gjendej pusi u ndërtua një çeshmë. Për të siguruar strehim dhe
pushim për vizitorët e tyrbes, Sulltan Abdul Hamid Khan kishte dhënë urdhër që të
ndërtohej Selamllëku (bujtina) dy katesh, i cili u përfundua në vitin 1896. Në vitin 1907,
me urdhër të Sulltanit II Abdul Hamid Khan tyrbja u rinovua. Tyrbja u restaurua sërish
në vitin 2005.2
Në një ndërtesë të veçantë jeton një familje turke, siç thuhet e ardhur nga Buhara e
Turkestanit, nëpërmjet Azizë së Vogël në vitin 1845, i cili e kryente detyrën e rojtarit të
tyrbës dhe quhej “tyrbedar”.3

1 L. Vojnović, Jedan francuski putnik po našim zemljama pod kraj XVI vijeka, Šišičev Zbornik, Zagreb, 1920; A. Urošević, Kosovo, Pristina,
1965, fq. 29.
2 Monuments of Albania, 27 qershor 2017, Tyrbja e Sulltan Muratit (Obiliq).
3 Jusuf Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Prishtina, Kastrioti (Obiliqi) dhe Fushë Kosova 1, Prishtinë, 2003, f. 267.
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Vendi i origjinës
Oborri i xhamisë
Viti sipas kalendarit gregorian
17 dhjetor 1859
Gjendja momentale
I dëmtuar
Epitafi nr. 4.1.1

Kitabeja në origjinal:

ال اله االهللا
محمد رسول هللا
ّ
مقدما سلستره باش
قوماندانى اولوب
ٔ
موخرا
صوفيه اوردى
همايونى قوماندانى
ايكن پرشتنه ده
ارتحال
دار بقا ايدن افاخم
مشيران
كرام معالى ّاتسامدن
رفعت پاشانك روحنه
فاتحه
۲۲ في
۱۲۷٦ جا
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Kitabeja e transkriptuar:

Lâ ilâhe illallâh
Muhammeden
Resûlullâh
Mukaddemâ
Silistre baş
Kumandanı olup
muahharen
Sofya Orduyu
Hümâyûnu
kumandanı
İken Priştinede
irtihâl-i
Dâr-i bekâ eden
efâhim-i müşirân-ı
Kirâm-ı me’âli
ittisâmdan
Rıfat Paşanın
Rûhuna Fâtiha
Fî 22 Câ
Sene 1276
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Përkthimi në gjuhën shqipe

Nuk ka Zot
tjetër që meriton
të adhurohet pos
Allahut.
Muhammedi është
i dërguar i Zotit.
Rifat Pasha, i cili
në të kaluarën ishte
kryekomandant në
Silistre dhe më pas
duke qenë në krye
të komandës së
ushtrisë shtetërore
osmane të Sofjes,
u shpërngul nga
kjo botë, sa ishte
në Prishtinë!
Kishte gradë të
lartë ushtarake
(marshall), ishte
prej të ndershmëve
dhe fisnikeve!
Për shpirtin e tij,
një Fatiha!
Më, 22 dhjetor
1276.
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Vendi i origjinës
Oborri i Tyrbes
Viti sipas kalendarit gregorian
1903
Gjendja momentale
E mirë
Epitafi nr. 4.1.2
Kitabeja në origjinal:

حافظ لفظ دال رى
كالم ازلى
قوصوه ّ والى واال�سى
محمد پاشا
دينينه ودولتنه پادشاه
ذيشانه
صدق ايله خدمته
صعي ايلر ايدى صبح
ومشا
نور عفت متجلى ايدى
ديدارندن
پرتو سدق وصالح
ايدى يوزوندن پيداه
قنكى بر مملكته
اوملوش ايديسه ٔمامور
اول يرى ايلر ايدي
عدى ايله معموره سرا
نامنى خير ايله ابقا
ايدرك عاملده
عاقبت ايلدى كلزار
نعيمى ٔماوا
كچمه بر فاتحه قيل
رحنه ياهو احدا
راحمة هللا عليه و على
اهل بقا
سوديكم ذات يدى
مختار ديدم تارخن
عزم بزم بهشت اولدى
ّ
محمد پاشا
سنه ۱۳۲۱
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Kitabeja e transkriptuar:

Hâfız-ı lafz-ı
Dilârâ-yı kelâm-ı
ezelî Kosova vâl-i
vâlâsı Muhammed
Paşa. Dinine
devletine pâdişâh-ı
zişâna Sıdk ile
hizmete sa’y eyler idi
subh ve meşâ. Nûr-ı
iffet mütecelli idi
didârından. Pertev-i
sıdk ve salâh idi
yüzünden peydâ
Kangi bir memlekete
olmuş idiyse me’mûr.
Ol yeri eyler idi adı
ile ma’mûre sera.
Nâmını hayr ile ibkâ
ederek âlemde Âkıbet
eyledi gülzâr-i
na’îmi me’vâ.
Geçme bir Fâtiha kıl
rûhuna yahû ihdâ.
Rahmetullâhi aleyh i
ve alâ ehl-i bekâ.
Sevdiğim zât idi.
Muhtar dedim
târihin Azim-i
bezm-i bihişt oldu
Muhammed Paşa
Sene 1321
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Përkthimi në gjuhën shqipe

Fjalëmbëli dhe Fisniku
i lartë, vali i Kosovës,
Muhammed Pasha!
Ishte besnik ndaj fesë,
shtetit dhe shërbimeve
që iu ngarkuan. I paster
(shpirtrisht), me fytyrë të
ndritur dhe moral të lartë!
Besnik i ngritur, dhe i
lumtur, që këto (virtyte)
vërehen haptas në
fytyrën e tij! Me veprat
e tij, u bë i njohur në të
gjitha vendet dhe pozitat
që shërbeu. Në botë
lartësoi namin, me pozita
që kishte! Zbukuroi
vende, me kopshte të
bukura!
Mos kalo në heshtje
pranë (varrit), por, dhuro
një Fatiha për shpirtin
e tij! Zoti i mëshiroftë
pronarët e përjetësisë!
Ishte personalitet i
dashur dhe datën e
vdekjes së tij, e quajta
Muhtar (plakë i urtë).
Ishte i lirë deri sa
Muhamed Pashai,
kaloi (nga kjo botë)
për tu bërë banor i
xhenetit, Viti,
1321.
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Xhamia e Vogël në Deremëhallë, Gjilan. Viti i ndërtimit 1905
Xhamia e Mireshit-Dobërçanit (posht), e vitit 1526, e cila u dogj që në themele nga forcat serbe, më 13 qershor 1999
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