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ALBANIANIZMI 

Besir BAJRAMI1 

 

PËRMBLEDHJE 

Në Shqipëri nuk ka "turmë", por as edhe masë të pa anshme (apo të pa interesuar) thote Dr. Herbert 

Louis; "Ata janë mbinjeriu i Niçes, këta shqiptarë primitivë - diçka ndërmjet mbretërve dhe tigrave", 

thotë studiuesi tjeter Henry Noel Brailsford, kurse Herodoti për thrakët thoshte se në qoftë se do të 

kishin qenë nën sundimin e një personi të vetëm ose të bashkuar me njeri-tjetrin, për mendimin 

tim, do te ishin te pathyeshëm, por kjo ishte e pamundur..." (1) Shqiptaria është një botë e vogel 

në vete, ku diversiteti është tejet i theksuar dhe individualiteti eshtë në kulminacion. Te bësh 

bashkë një grup shqiptarësh në një mendje, edhe atëherë kur rrethanat u'a kërkojnë këtë, është 

e pamundur. Kjo veti ka shumë pasoja negative per unitetin kombëtar, aq shumë të nevojshem, 

por nëse e shikojmë në këndveshtrim global, individualiteti është vlerë. Siç duket shqiptarët do 

të kenë probleme të vazhdueshme shumë të theksuara ndër veti, deri sa të zhduken interesat 

kombëtare nëpër botë dhe te sundojë globalizimi i mirëfilltë, apo deri atëhere kur do te ekzistojë 

vetem interesi individual, pra, atëhere kur vetem individualiteti do te vijë në shprehje. Jo 

rastesisht perandoritë që na kanë sunduar, i kanë bërë shqiptarët perandorë, apo vezir të tyre, 

ata e kanë vërejtur dhe shfrytëzuar individualitetin, apo vetinë vetëm për të udhehequr te 

shqiptarëve. 

 

Fjalë kyçe – shqiptaria, albanianizmi, institucioni i familjes, haplotipet, kultura shqiptare, 

veshja, antropologjia. 

HYRJE 

Shqiptaret kanë arritur të funksionojnë si një grup deri në nivel te familjes (jo më shumë) dhe 

pikërisht institucioni i familjes është më i zhvilluari te shqiptarët. Në ditët tona, në relacion me 

humbjen e elementeve kulturore të trashëguara, edhe familja ka filluar të dobësohet. Shqiptari 

ka histori mbijetese dhe rreziku të vazhdueshme që i është kanosur, instiktivisht e ka përgatitur 

atë që të forcojë shtepitë e t'i shndërrojë në 

kulla dhe ta mbrojë pragun e shtepisë me armë 

(prandaj mbajtja e armës në kulturen shqiptare 

është trashëgimi që ka të bëjë me mbrojtjen e 

familjes dhe nderin kur nuk ekziston autoriteti 

shtetëror). Mundesitë e Shqiptarit kanë qenë të 

mbrojnë vetëm familjen, duke marr parasysh 

se ai ka qenë i sulmuar gjithnjë nga superfuqite 

e kohës, keshtu qe shqiptari nuk ka arritur të 

mbrojë skajet më të thella te bashkëkombasve 

të tij (të ngjashmeve). Përqendrimi i 

vazhdueshëm vetëm te familja, ka bërë që 

shqiptari të mos ketë vetëdije te theksuar kombëtare, që si pasojë edhe sot kemi udhëheqës 

                                                                        
1 Studiues, Prishtinë 
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politikë që interesohen më shumë vetëm per familjen dhe nje grupi te ngushtë interesash rreth 

tyre e nuk interesohen për Shqiptarët ne skajet më të thella, të cilët jetojnë në gjendje të veshtirë 

politiko-ekonomike dhe nën shtypje te vazhdueshme multidimensionale nga fqinjët përreth, 

kështu që shqiptari vazhdon të tkurret edhe në këto kohëra moderne. 

Ndërkohë, masa Shqiptare sillet ndryshe ndaj të huajve dhe ndryshe ndaj vetes. Ndaj të huajve 

çuditërisht ka unitet të ndarë në polarizim dual, kurse ndaj vetevetes është skajshmërisht 

kryeneçe. Le të fokusohemi te shkaqet kulturo-antropologjike, se përse ndodh kjo. 

 

1. ALBANIANIZMI 

1.1 ANTROPOLOGJIA  

Çdo shkencë përqëndrohet te shkaqet, për të kuptuar pasojat. Pasojat që sot i përjetojmë, kanë 

një zinxhir arsyesh se përse ndodhin dhe shkaqet i kemi të renditura me radhë deri në pafundësi 

prapa nesh. Ne edhe sot prodhojmë shkaqe për pasojat e së nesërmes. Të gjithë ne, jemi rezultat 

i historisë. Çdo njeri në botë mban mbi supe historinë e njerëzimit që nga krijimi i tij dhe sot ne 

jemi hallka e fundit e zinxhirit evolutiv që ka filluar dhe është mbushur në vazhdimesi në të 

kaluarën. Ndërkohë, shkenca na qartëson se ADN-ja e një njeriu, mban të dhëna të theksuara 

të pakten 6.000 vjet, që dmth nëse para 6.000 viteve të parët tanë kanë perjetuar nje x kalitje 

kulturore, kjo nuk zhduket nga ADN-ja jonë të pakten edhe 6.000 vitet e ardhshme. Nëse individi 

vlerëson se duhet t'i qëndroj besnik traditës apo kulturës së trashëguar, këto elemente kulturore 

vazhdojnë të regjistrohen edhe për 6.000 vitet e ardhshme te brezat e ri. Rrethanat e ngjajshme 

të një populli regjistrohen në kodin 

gjenetik të tyre. Në bazë të studjuesve të 

këtij lëmi, nga analizat e ADN DR, DQ dhe 

haplotipet karakteristike HLA (antigjenët 

në ruzat e bardha të gjakut), Shqiptarët 

kanë një idenditet gjenetik në vete, i cili 

cilësohet si më i vjetri në Mesdhe dhe 

shumë homogjen (veçanërisht para 

ardhjes së indo-europianëve si popull 

heterogjen, para viteve 2.000 p.e.s) për 

nga vitet e lashtësisë dhe 

pandryshueshmërise, por shumë 

heterogjen në llojin e tyre në formim. Këto janë disa nga haplogrupet e shqiptarëve: 

Y-chromosome (Y-DNA) E1b1b1a; E1b1b1a2; E3b; E3b1a (E-M78); E-V13; I; I1; I1b2 (M-26); I2; 

I2a; I2a1; I2b; J2; J2a; J2b (J-M12); J2e (M-102); J1; R1a; R1b; G; G2a...Mitochondrial DNA 

(mtDNA): H; (H1+H3); V; J; T; U; (U4); (U5); K; I; W ...  

 

Shqiptarët kanë shumë haplotipe te ngjashme me popujt përreth gjithë Mesdheut dhe Europes. 

Ne qoftë se një individ që i përket ndonjerit nga këto haplotipe dhe nuk është sot kulturalisht 

shqiptar, do të kthehej natyrshëm te evoluimi i drejtpërdrejte i kulturës së përbashket pellazgjike 

që sot e gjejme te Shqiptarët, ky kthim nuk do të quhej asimilim, por rilindje kulturore drejtë një 

globalizimi të mirëfilltë, siç ishte periudha pellazgjike, kur të gjithë popujt ishin një. Nëse një 

shqiptar vendosën të mos e trashëgojë këtë kulturë të evoluar drejtpërdrejt te Shqiptarët, atëherë 
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ky akt do te quhej asimilim. Modifikimi, modernizimi i kulturës pellazgjike është i drejtë, por 

braktisja e saj është asimilim. Shqiptarët nuk kanë komb tjetër të asimiluar brenda tyre (edhe 

pse vetë janë asimiluar vazhdimisht në kombet e reja që janë formësuar), por Shqiptarët ngjajnë 

antropologjikisht me të gjithë popujt e Mesdheut dhe Europes. Në fakt Shqiptarët janë pasqyra 

origjinale e këtyre popujve që në origjinë. Në një shkrim tjetër do të jap të dhëna në detaje për 

llojet e haplogrupeve që Shqiptarët u perkasin dhe vjetërsinë maramendëse të tyre. (2) 
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1.2. RRËNJET NË HISTORI (Pellazgët)  

"Nëse ekziston ndonjë popull autokton në botë, nuk mund të jenë tjeter përveç shqiptarëve" (3). 

Emri më i vjetër që identifikon kulturën apo popullin autokton ku mbijetojnë sot shqiptarët, 

është emri pellazg, te cilët karakterizoheshin me një gjuhë dhe bashkësi kulturore të përbashkët  

(4, 5, 6... 7), "që jetonte në pjesën më të madhe të botës që atëherë njihej dhe ndërtonin  

 

struktura të jashtëzakonshme" (klutura megalithike (8), koha e tyre ka një vazhdimësi nga 

parahistoria në histori. Pas zhvillimit dhe fërkimeve ndërmjet tyre, filluan çarjet e theksuara 

kulturore deri te luftërat ndërmjet fiseve pellazge. Shqiptarët janë përzierja më e vjetër e shumë 

fiseve pellazge që u tërhoqen instiktivisht në malet e gadishullit ilirik, si pasojë e këtyre luftrave 

që filluan pas ndarjeve të para kulturore, ndarjes së gjuhëve, që rrjedhimisht çoi deri te ndarja e 

kombeve. Tërheqje të ngjashme të pellazgëve pati edhe në disa skaje të tjera përreth tre 

kontinenteve që e rrethojne Mesdheun, dhe zakonisht ky popull quhej alban (sepse ata kryesisht 

mbijetonin në male (30). Te Albanet e Ballkanit, u strukën brenda tyre fiset e tjera ilire, thrake, 

etruske, pra pellazge, ende të pandryshuara, kurse Albanët e skajeve të tjera të botës u asimiluan 

më herët nga të ndryshmit përreth. Albanët e Ballkanit sot janë të vetmit në bote që kanë 

mbijetuar nga ajo kohë, përderisa fiset e tjera pellazge evoluan dhe u përzien me kultura të tjera 

të krijuara ndërkohë, duke formësuar kështu kombe të tjera më të reja. Te Albanët e Ballkanit 

(pjesë e Ilireve) dhe fiseve të tjera nga i njejti popull që kishte mbijetuar pa u asimiluar, pati edhe 

një tkurrje tjetër, kjo ishte tkurrja e fiseve të tjera ilire, thrake, etruske, që të shtypur nga 

invazionet e vazhdueshme (kryesisht nga lindja, veri-lindja dhe jug-lindja) u tërhoqen në malet 

e ketij rajoni dhe u mbështetën për detin Adriatik si kufirin e fundit të tyre. Nga cdo fis pati të 
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mbijetuar nën emrin e mëvonshem si Shqiptar, por pati edhe te asimiluar dhe shkrirë në kombet 

e tjera që na invadonin. Prandaj sot, gjenetikisht kemi shume sllav, grek, italian, turq, gjerman 

e kelt, me të njëjtën ADN si të shqiptarëve, por kulturalisht keta individë janë të asimiluar në një 

komb tjeter dhe nuk kanë arritur ta ruajne origjinalitetin e kulturës së tyre më të lashtë. Po ta 

bënin këtë, ata sot do të identifikoheshin si të ngjashëm me shqiptarët dhe do të flisnin gjuhën 

e tyre të përbashkët që e kishin në antikitet, gjuhën e përbashkët pellazgjike, sot më e përafërt 

me këtë gjuhë është shqipja. Edhe nga përfundimet që dalin nga analizimi i teksteve fetare, 

shohim se pellazgët janë populli para profetit Nuh, që u nda në periudhën e kullës së famshme 

të Babelit, dhe një pjesë e vogël e tyre që mbijetoi si origjinale që nga kjo kohë, vazhdimisht është 

tkurrur përreth maleve të Mesdheut. Bërthama e tyre e pa asimiluar mbeti e strukur 

përfundimisht në malet e gadishullit ilirik. (7) 

 

1.3. GJEOGRAFIA  

Pasi e përmendëm diversitetin nga ku u krijua 

bërthama shqiptare, është ndoshta ironik fakti 

se edhe gjeografikisht vendi ku mbijeton ky 

popull është tejet unik. Ne një territor 

relativisht të vogël janë të strukur edhe malet, 

edhe fushat, edhe lumenjtë, edhe detërat. 

Përreth Mesdheut, është ndër vendet e pakta që 

ofron një afërsi të theksuar të malit me detin, 

po ashtu klima është e ndarë në atë 

mesdhetare, tropikale dhe subtropikale, 

Shqiptarët ballafaqohen me një dimër të fortë 

dhe një verë te fortë po ashtu. I përjetojnë të 

gjitha ekstremitetet e klimës. Kemi një verë si 

në juglindje të botës dhe një dimër si në 

veriperëndim të botës. Lagështia e ajrit është 

më e vogel se në perëndim dhe më e lartë se në 

lindje, prandaj temperaturat e verës edhe pse janë pak më të ulta se ato të lindjes, përjetohen 

me rend, po ashtu edhe dimri është i acartë dhe i rënë si ne veriperëndim. Klima ndikon 

jashtëzakonisht shumë ne kalitjen multidimensionale te karakteristikave kryesore te racës së 

njeriut dhe ky diversistet në klimë, ashtu si në gjeografi (reliev) dhe histori, padyshim se e ka 

ndikimin e vet në formësimin e Shqiptarit. 
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1.4. KULTURA  

 

Gjuha (7), simbolet (9), (7), veshja (10), (7), vallet (10), (11), (7), këngët (12), (13) dhe të gjitha 

elementet kryesore të kulturës që e krijojnë identitetin tonë kombëtar, janë në ekuiliber të plote 

me faktorët e tjerë të përmendur deri më tani, pra, janë me elemente të theksuara diversiteti në 

formim (pikënisje) dhe paraqesin një mozaik mahnitës për boten e globalizuar. T'i marrim një 

nga një.  

Është mahnitëse se si në gjuhën shqipe përfshihen të gjitha meloditë e mundshme që formon 

fonetika e gjuhëve në botë. Madje edhe në aksiomën indo-europiane për gjuhën, shqipja nuk 

mund të ndahet as në degët perëndimore, as në ato lindore, por qëndron në mes tyre, sepse i ka 

elementet e krijimit të të dy këtyre degëzimeve (14), (7). Qindra nëndialektet e shqipes në një 

territor relativisht të vogel, tregojnë një vecanti që flet për historinë e tkurrjes që kanë patur të 

parët e Shqiptarëve, që fiset e tyre kanë jetuar në një largësi të madhe njëri me tjetrin, aq sa 

kanë filluar edhe ta evoluojne gjuhën e tyre të përbashkët në drejtime të ndryshme, por 

invazionet e njëpasnjëshme kanë detyruar autoktonët e vjetër të tërhiqen e të mblidhen në malet 

më të afërta (15).  
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Te simbolet kemi ruajtje të mrekullueshme brenda identitetin 

kulturor shqiptar të simboleve më të vjetra të njerëzimit. Duke 

filluar që nga simbolet neolotike që vizatohen në formë 

tatuazhesh në malësi, piktogramet në gur dhe veshje, 

mithraizmi, pastaj simbolet e kulturave antike që u formësuan 

nga të parët e shqiptareve,e deri sot te simbolet identifikuese 

kombëtare që bien më shume në sy. Pra, edhe këtu shumë 

kultura të vjetra, qofte edhe të zhdukura tani më, që nga skajet 

më të thella të botës, mund të shohin ngjashmëri me simbolet 

që jane përdorur në vazhdimësi ndërshqiptar.  

 

Edhe te veshja vërehet multidimensionaliteti i kulturës 

shqiptare. Në veshjen e shqiptarit shohim ruajtjen e elementeve 

më të hersheme te kulturave të vjetra që janë krijuar nga i njejti 

popull pellazgjik përreth Mesdheut. Xhubleta është një mrekulli 

më vete. Plisi po ashtu. Fustanella dhe tirqit kanë lashtesinë dhe bukurinë e tyre. Ngjyrat janë 

kryesisht bazike (bardhe, zi, kuq).  

Por ashtu si te elementet e tjera kulturore, Shqiptarët kanë përfshirë të gjithë mozaikun e 

tendenvace të tjera të para kulturore, në brendesi të tyre, pra, në varësi të dallimeve fisnore kemi 

edhe të kaftën, të verdhën dhe të kaltrën në konbinim. Ngjyrat e tjera vijnë në relacion me rastet 

e vecanta, sic janë ritet, festat dhe pasuria, p.sh. qëndisja me ar u takon këtyre të fundit. Por 

pjesa lindore e shqiptarëve edhe çamët po ashtu, zakonisht përdorin më shumë ngjyra në veshjet 

e tyre. Po ashtu edhe arbëreshet e Italise. Veshja është e lidhur shumë ngushtë edhe me 

simbolet.  

Kurse vallet e shqiptarëve më kujtojnë katat e kung-fu në Azi, por te shqiptarët më shumë vihet 

në dukje madhështia (kjo veti vërehet edhe te e folra dhe mënyra e të menduarit), ne krahasim 

me levizjet akrobatike te aziatikeve. Edhe vallet, ashtu si të gjitha elementet e tjera të kulturës 

shqiptare, vijnë deri në ditet tona që nga kohërat më të hershme historike. Simbolika, gjendja 

emocionale dhe ekspozimi, apo shfaqja e kultures ne përgjithësi, janë karakteristikat e valleve të 

shqiptarëve.  

 

Kënget po ashtu tregojne rolin ekuilibrues të shqiptarëve, në mes lindjes dhe perëndimit. Te 

kenget e shqiptarëve vërehen elemente lindore dhe perëndimore njëkohësisht. Ne kenget 

popullore shqiptare përdoren shumë instrumente muzikore dhe sa më shume instrumente 
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muzikore të përdoren në to, habitshëm, aq më shqiptare tingellojnë këto kënge! Jo rastesisht 

veshi i shqiptarit të sotshëm nuk e përjashton as muzikën që vijnë nga lindja, as edhe atë nga 

perëndimi. Madje edhe në krijim te muzikës, përdoren elemente të të dy këtyre poleve të 

ndryshme (pa marrë parasysh shkallën profesionale gjatë krjimit të këtyre këngëve). Është me 

interes të përmendim se që në fillet e para të muzikës boterore në përgjithësi, duke bere tinguj 

me materiale të natyrës (gur, gjethe, dru, frymë...), e deri te përdorimi i sa më shumë 

instrumenteve muzikore moderne, muzika shqiptare mbetet po e atillë, duke ruajtur unikalitetin 

e saj, që perfshijnë mozaikun e te gjithë atyre që sot bëjne muzikë dhe kulturë ndaras (lindja dhe 

perëndimi). Po të vërejmë me radhë stilin e të kënduarit të shqiptarëve që nga veriu ne jug, do te 

ishte një udhëtim mahnites në kohë për një dashamirës të muzikës në përgjithësi. Zinxhiri i 

këngëve shqiptare ka hallkat e tij në varësi të dallimeve fisnore, duke filluar që nga veriu ku 

këndohet me një zë (mono), duke kaluar në Shqiperine e mesme që nga Tetova deri në Kërcove 

fillojnë këngët me dy zëra dhe për të dalë në jug ku këndohet me shumë zëra. Po të vërejmë edhe 

vallet, edhe simbolet, por edhe gjuha, ka një zinxhir të këtillë të lidhur ngushtë me diversitetin 

fisnor të një kulture të përbashkët.  

 

Trashëgimia brez pas brezi, është ajo pjesa më e shenjtë që e dallon fisnikërinë e kulturës 

shqiptare, me ata që e mesojnë apo e indoktrinojnë një kulturë nëpër institucione. Trashëgimia 

nuk lë vend për fallcivitete, kurse indoktrinimi pseudo-institucional po.  

 

1.5. FEJA  
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Kultura shqiptare, që vjen e kalitur si e tillë që nga parahistorija, ka brenda vetes edhe periudhat 

kur njerëzit kanë krijuar, apo edhe ndryshuar fetë e tyre. Vet Kanuni, apo be-ja (feja (29) e 

trashëguar dhe e pa shkruar e kultures shqiptare, është një pjesë e mbijetuar e kulturës së vjetër 

antike (16), nga ku dolën edhe përmbledhjet e librave fetare, që u saktësuan nga zinxhiri i 

profetëve që njeh njerëzimi, deri te pjesët që kanë depërtuar sot nëpër Universitetet e të gjithë 

botës, si në formën e veprës legjislative "Kodi i Justinianit", nëpërmjet perandorit ilir Justiniani 

i I, që ka mbetur edhe sot e kësaj dite themeli i të drejtës civile moderne. Edhe monoteizmi para 

kristijan edhe paganizmi para grek, janë të ndërthurura brenda kulturës shqiptare (17). Kjo është 

reflektuar edhe te prirja kulturore e cdo shqiptari që ka trashëguar shqiptarinë. Si një model më 

të njohur për të tjerët, mjafton të përmendim perandorin ilir të Perandorisë Romake, 

Konstandinin e madh, që vdiq si pagan, por zyrtarizoi për herë të parë monoteizmin 

(krishterizmin), në vitin 313, në cilesinë e perandorit Romak (që nga ajo kohë Europa mund të 

quhet si e krishterë), apo të permendim jeten e Gjergj Kastriotit, që ngërthen në vete pikërisht 

ekuilibrin shqiptar.  

 

Feja e shqiptarëve sot, përveç periudhës së krijimit, është e ndikuar edhe nga periudhat e 

mëvonshme të zhvillimit të saj edhe nga kulturat përreth, por gjithnjë është e harmonizuar me 

atë që quhet fundamentale, pra, me kulturën e përbashket që në antikitet. 

Kryenecesijte e mëvonshme te kombet e reja, që kanë si burim versionet e tyre fetare që ata i 

besojnë, te shqiptarët keto dukuri eliminohen nga vetë hapësira e gjerë e kulturës shqiptare që 

përfshijnë në vete të gjitha diversitetet historike dhe vetë 

mbijetesa e kësaj kulture ka harmonizuar vetevetiu brenda 

saj zënkat e atyre që kapen pas degeve. Degët mund të 

përplasen njëra me tjetrën, por ato i bashkon rrënja (vini re 

se në momentin që shqiptarët i largohen vetëdijes 

kombëtare apo rrënjëve të përbashkëta, fillojnë përcarjen 

fetare dhe subkulturore). Kultura shqiptare ka rrënjë 

shumë të thella. I gjithë predikimi i zinxhirit të profetëve 

monoteist, bashkë me paganizmin në anën tjeter, janë të 

mbërthyera në harmoni në kulturën shqiptare. Të gjitha 

ekstremitetet kulturore përfshihen brenda saj, prandaj në 

qoftë se kjo kulturë ka mbijetuar deri më sot, atëherë mund 
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te praqitet si model për zgjidhjen e shumë problemeve shoqërore nëper bote. Filozofia e rilindasve 

tanë, se feja e shqiptarit është shqiptaria, ngërthen në vete për mrekulli fenë/fetë e njerëzimit, 

cilado qoftë emri i saj. Sepse vetëformimi dhe zhvillimi i cilësdo fe që nga krijimi i njerëzimit, është 

ekuivalent me vetëformimin e shqiptarit (në formësimin e kombit tone, nuk ka luajtur rol vetëm 

një fe, një ideologji, apo interes gjeostrategjik), i cili nuk njeh një pikënisje, apo pikëndarje nga 

trungu i përbashkët pellazgjik, por është evoluim i drejteperdrejtë racor dhe kulturor, bashkë me 

vetë njerëzimin, dhe ruan natyrshëm veçantitë multidimensionale të brumit të përbashkët. 

Cilado fe e vjeter qe ekziston sot te njerezimi dhe i ka rrenjet qe nga koha e perbashket pellazgjike, 

apo eshte vazhdimesi e asaj tradite, automatikisht eshte edhe fe e shqiptarit.  

Jo rastësisht Lady Mary Wortley Montagu shprehet ne këtë mënyrë për ketë çështje: "Besoj se 

nuk ka asnjë racë tjetër të njerëzimit që të ketë një mendim kaq modest për aftësinë e vet" (18), 

duke shtuar këtu Stephen Schwartz (19), drejtor i qendrës së pluralizmit Islamik, që e jep modelin 

shqiptar si zgjidhje të problemeve ndërfetare për botën e civilizuar, apo edhe kryeministrin kanadez 

Stefen Harpe (20), që e paraqet shqiptarinë si model për botën, ndërkohë Dr Scarlett Epstein (21), 

që kërkon nga e gjithë bota të adoptojë be-n (fene) e shqiptarit. Vlen të shtojmë këtu edhe këto 

referenca 22, 23, 24. 

 

1.6. ORGANIZIMI SHOQEROR DHE POLITIK  

a) Kufijtë e shtetit (25), apo formave të tjera te 

organizimit shoqeror të shqiptarëve, gjithnjë janë 

përcaktuar dhe vazhdojnë të përcaktohen nga të 

huajt, apo në varësi të limitit deri ku dhe kur ka 

mundur të qëndrojë rezistenca e shqiptarëve. 

Hapësira shqiptare është zonë restrikcioni, si 

pasojë e ekspansionit të vazhdueshem. Organizimi 

shoqeror dhe politik i shqiptarëve ka qenë gjithnje 

i ndryshueshem apo variabil në varësi të 

rethanave, duke filluar që nga qytet-shtetet e 

kohërave antike (një tregues tjeter i kryeneçësise 

me njëri-tjetrin), deri te tendenca e sotme për të 

krijuar shtetin e përbashkët kombëtar (qe ka 

ngelur në nivel tendence). Emërues i përbashket i 

të gjitha këtyre periudhave është vështirësia e 

shqiptarëve për të krijuar unitet politik. Arsyet 

janë nga më të ndryshmet, disa prej të cilave i kemi 

përmend edhe me lart. 

 

Ashtu si çdo gjë që shkon drejt ndarjes, hapjes, zhvillimit, qoftë nga këndveshtrimi makro, apo 

edhe mikro, ashtu si universi që kishte një pikë të përbashkët, që nga Big Bang-u ai shkon drejt 

hapjes dhe ndarjes, ashtu edhe në këndveshtrimin më mikro, njerezimi shkon drejt hapjes, ndarjes 

së metejshme. Megjithatë, ndarja e shkakton "të ndryshmin", i ndryshmi e shkakton diversitetin 

dhe diversiteti shpesh shkakton edhe konflikte, prandaj njerezimi ka shpikur vazhdueshëm 

ideologji që të bashkojë njerëzit dhe t'i homogjenizojë ato. Këto ideologji nuk janë sinkornizuar 

natyrshëm me vet natyrën e njeriut dhe kështu edhe ato kanë dështuar. Perandoritë, kalifatet, 
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ideologjitë e vjetra, apo këto të reja që i përjetojmë sot, të gjitha kanë dështuar, apo janë në proces 

të dështimit. 

 

Rasti i shqiptarëve është shumë specifik, sepse ata janë krijuar si bashkim i fiseve më të vjetra të 

rajonit, të detyruar nga invazionet e njëpasnjëshme të kulturave të tjera që ishin ndarë nga i njëjti 

trung i përbashkët. Ky bashkim i detyruar për mbijetesë, si pasoë e rethanave historike, i 

atyre fiseve të vjetra të trungut të përbashkët pellazgjik, e që jetonin në një largësi të 

madhe ndaj njëri-tjetrit, ka formësuar një mozaik dhe heterogjenitet ekstrem, brenda 

homogjenitetit kombëtar të shqiptarëve. Koha e gjatë që ata jetojnë së bashku në njerën 

anë, dhe natyraliteti i njeriut për tu ndarë, për të evoluar, për tu veçuar, ka sjellë deri te 

individualiteti ekstrem i shoqerisë shqiptare.Tanimë nuk kemi tendencë për ndarje fisesh dhe 

formimi te kombeve te reja, sic ishte ne antikitet, por fenomeni ka depertuar deri te "atomizimi" i 

çështjes, apo deri te individi. Ata shqiptar që tentojnë të ndahen apo të vecohen, hasin në fise, 

kultura apo kombe të huaja, që koha e gjatë i ka shëndruar shumë të huaj për ta, dhe atyre nuk u 

ngelet kompromis tjetër veç se të asimilohen brenda tyre, nëse duan të evoluojnë. Por, ata që i bëjnë 

ballë këtij kompromisi vetmohues te kombinuar me forcën e natyrshme te njeriut (në këtë rast të 

shqiptarit) për t'i ndejtur besnik traditës, ka krijuar anomali gjatë proceseve të takimit me kulturat, 

fiset, apo kombet e huaja. Tendenca e natyrshme për tu ndare nga trungu, në njerën anë, me 

tendencën tjeter të natyrshme për t'i qendruar besnik traditës, të kombinuar me dallimin ekstrem 

që has ai në mes vetes dhe kulturës, fisit, apo kombit të ri që e takon, ka bërë që një pjesë e 

shqiptarëve, megjithatë, kanë vendosur t'i qëndrojne besnik identitetit kombëtar, dhe të kthehen e 

të jetojnë në bërthamen e tyre të mbetur që nga parahistoria. Ky fenomen, ka sjellë deri te vazhdimi 

i ndarjes brenda llojit të vet, duke formesuar kështu shoqërine me individualiste brenda një kulture 

(ne sens te gjerë të fjalës), që ekziston në botë. Ky rezultat ka pasoja katastrofike për unifikim 

kombëtar, po ashtu krijon tension brenda llojit, por është shumë interesant dhe terheqës për 

kulturën globale, ku individi vihet në qendër të vëmendjes. Individualitetin e shqiptareve e kanë 

vëne re të gjithë pushtuesit, të cilët gjatë periudhës së administrimit, kanë shfrytëzuar vetinë 

udheheqëse, që vijnë si rezultat i individualitetit. Kjo është shfrytezuar në vecanti nga Perandoria 

Romake dhe ajo Osmane. Shpresojmë se kjo veti do të vihet re edhe pas humbjes së pseudo-

nacionalizmave globalë dhe krijimit të një sistemi funksional ndërkombëtar (njerezor). 
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b)"Të barabartë në mes të barabartëve". Kjo ishte formula me të cilen Skenderbeu arriti të bëjë 

bashkë një pjesë të madhe të shqiptarëve (26). Ligji i krijuar nga një njeri apo elitë dhe kërkon 

vetë të sundojë mbi njerëzit e tjerë, nuk mund të përfillet vullnetshëm nga shqiptari, por ligji që 

e ngre, e rrit, apo e bën të ndiehet mire moralisht dhe shpirtërisht shqiptarin, atë ligj ai vetëvetiu 

e respekton. Kanuni që i pashkruar, por ligjet e tij 

diheshin dhe ndjeheshin apriori nga shqiptaret, sepse 

ato ligje mund të gjenden thellë në moralin e cdo njeriu 

që kërkon ngritje, rend në shoqëri dhe barazi (16). 

Komunizmi për shembull, është një kopje e keqe e kësaj 

barazie, sepse përsëri në piedestal është një njeri, apo 

një grup njerëzish, që për shqiptarin është irrituese dhe 

nëncmuese. Shteti demokratik krijon ndarje klasore të 

bazuar nga të ardhurat ekonomike. Ky është një 

problem i madh për ligjet morale të shqiptarit, i cili 

asnjëhere në histori nuk ka qenë lypsar, madje as për 

buke, por sot kemi gjithnje e më shumë shqiptar që e 

then çdo kod moral të tyre të trashëguar dhe dalin me 

kokën ulur për lëmoshë, sepse sistemi i këtillë politik 

i'a ka pamundësuar që të punojë edhe tokën e vet për 

një kafshatë buke (sic ka bërë edhe në kohërat më të 

vështira). Në anen tjetër, kemi shqiptarët militantë, që 

thyejnë kodet e tij për të përkarhur një individ apo grup 

njerëzish, vetëm e vetëm që të mos vijë në një gjendje të rëndë ekonomike, ai detyrohet t'i thyej 

vazhdimisht kodet e tij morale të trashëguara. Militanti i bazuar në interes ekonomik, e thyen 

rëndë traditen dhe identitetin e trashëguar të shqiptarit. Politika që kanalizon shqiptarët drejt 

një skeme të këtille të veprimit, duhet të ndryshohet sa më shpejt që është e mundur, sepse 

shkatërron traditën, kulturën, dhe vetë prirjen kulturore të shqiptarit. Ky sistem, thjesht e 

asgjeson shqiptarin dhe e bën atë të zbrazet nga cdo element kulturor të trashëguar.   

Shqiptari duhet të krijojë vetë një model të tij të funksionimit të shoqërisë, sepse kopja e një 

modeli të huaj nuk korespondon me vecantitë e tij kulturor. Në fakt, shqiptari duhet të modelojë 

një formë të tillë të modelit politik, ku duhet të perfshijë elemente nga format më të suksesshme 

të funksionimit politik nga e gjithë bota e ditëve tona, por që përsëri të jenë të ndërlidhura 

ngushtë me kodin moral brenda së cilit shqiptari ndiehet më shqiptar. Politike autoktone duhet 

të krijohet edhe për çështjet sociale, ekonomike, ato të turizmit, edukativo-arsimore, etj. 

Fillimisht duhet të selektohen vecantitë të cilat mund të shfrytëzohen për të mirën e vet shoqërisë 

dhe padyshim këto veçori nuk mund të jenë të ngjashme me ato që mund t'i ketë një komb tjeter, 

prandaj kopjimi krijon kaos. Veçoria më e theksuar e shqiptarëve është trashëgimia kulturore 

dhe materiale, për të cilën duhet të krijohen politika adeukuate për t'u shfaqur dhe ruajtur 

institucionalisht. Jo cdo gjë e vjeter është e mirë, ashtu sic nuk eshtë e mirë çdo gjë moderne, 

prandaj shqiptari duhet të dallojë të mirën që e ka trashëguar dhe ta modifikojë atë në një formë 

moderne, që të ruhet nga të keqiat e kohërave moderne dhe t'i shfaqë me sukses veçantitë e tij 

në të ardhmen. 
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1.7. NACIONALIZMI  

Ky nocion që identifikohet nëpërmjet identitetit kombëtar, 

është evoluim i natyrshëm i organizimit shoqëror që nga 

antikiteti, me njerëzit e ngjajshem që në lindje, që 

identifikohen me gjuhe dhe kulture, simbole e histori të 

përbashkët (27), qe i homogjenizon njerëzit deri në atë masë 

sa që ata e perceptojnë vetveten si një popull, madje dhe 

interesat momentale (qoftë ato edhe në perspektivë), i kanë të 

ngjajshme. Këto interesa, apo tendenca për të vendosur për 

gjendjen e tyre sociale, ekonomike e politike, janë thellë të 

ngulitura në qenien e tyre, e cila është kalitur përgjatë një 

procesi shumëvjeçarë në mënyrë të ngjajshme me njëri-

tjetrin. Kështu formësohet një kulturë, kështu formësohet një 

civilizim, kështu formësohet një komb me veçantit e tij dhe 

rjedhimisht kështu formësohet edhe nocioni i nacionalizmit. 

Pika ekstreme e nacionalizmit shpije te dukuri të tjera 

kryesisht negative për shoqërinë e globaliluar, sic është racizmi, superkombi, apo superioriteti 

mbi popujt e tjere, por nacionalizmi identifikues, mbrojtës, që shfaq vyrtite dhe nuk anathemon 

kombe, kultura apo racat e të tjereve, quhet nacionalizem pozitiv. Në vazhdën e këtij mendimi 

do të theksoj edhe thënien e Kadaresë sonë të madh: "Pa qenë nacionalist i mirëfilltë, nuk mund 

të jesh as edhe kozmopolit i mirëfilltë". 

Pasi që nacionalizmi fillet e tij i ka në tribalizem (27), ashtu si familja që rrënjët i ka në fis e farë, 

grumbullimi i shume fiseve te ngjashme që flisnin të njëjten gjuhë (kujtojmë këtu 

primordializmin), e formësojnë kombin, por në rastin e shqiptarëve ky formësim është më specifik 

dhe ka një histori pak më të ndryshme se në rastet e formësimit të kombeve të tjera, të cilët 

përvec gjuhës së formësuar, kanë edhe pikënisje apo pikëformime me bazë fetare, ekonomike, 

politike, eksperimentale, etj. Te shqiptaret nuk ekziston një pikënisje prej ku fillon formësimi i 

këtij kombi, shqiptarët janë vazhdimësi kulturore e mbijetuar e tre racave, të asaj dinarike, alpike 

(që shpesh konsiderohet si pjesë e asaj dinarike) dhe mesdhetare, që kanë jetuar dhe lëvizur 

përreth gjithë Mesdheut në tre kontinente, që nga parahistoria. Këto raca janë pjesë përberëse e 

të gjitha kombeve të këtyre kontinenteve, por në malet e gadishullit ilirik u ruajt vazhdimesia 

kulturore që nga formesimi i tyre. Pas ndarjes së vazhdueshme të kulturave/gjuhëve, 

formësoheshin kombe të rëja të cilat largoheshin dhe ndryshonin vazhdimisht nga bërthama e 

tyre pellazgjike. Ky proces ka vazhduar pa nderprerë dhe akoma vazhdon, nderkohë, pjesa e 

bërthames se pandryshuar të mbetur përreth Mesdheut si pasojë e ekspansinonit të 

vazhdueshem të kulturave dhe popujve tani më të ndryshëm, shkaktoi restrikcionin e 

vazhdueshem me epiqendrën në malet e gadishullit ilirik. 

Gjithë këto pjesë fisesh që kishin mbijetuar pa u asimiluar dhe që jetonin aq larg njëri-tjetrit (që 

nga "Shtyllat e Herkulit" në perëndim, deri në Kaukaz në lindje dhe që nga deti Baltik në veri 

dhe deri në Egjypt në jug - 15, 28), me raca të ndryshme, por me një kulturë të ngjashme, 

padyshim se ofrimi i tyre shkaktoi një fërkim centrifugal nga diversiteti lokal, por edhe një afrim 

centripetal drejt njëri-tjetrit nga rreziku i asimilimit dhe shfarrosjes totale në anën tjetër.  

“Nacionalizmi shqiptar” (kur ai është i zhveshur nga elementet e kopjuara të 

nacionalizmave të huaj, në vetvete nuk është as më shumë e as më pak se vetëdijesim 
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kombëtar), në krahasim me atë të popujve tjerë, për veç se nuk është gllabërues, apo i 

rezikshëm, ai është aq unik dhe njëkohësisht shumë kontraditkorë, sa që nuk mund të 

definohet qartë se si etnocentrizmi shqiptar, në vetvete do të thotë multikulturalizëm 

(globalizëm/khalifat), që reflektohet në të gjitha komponentat e kulturës shoqërore, deri 

tek feja. Kjo dukuri, padyshim se ka të bëjë me qenien shqiptare, si ekstrakti më i vjetër qe vijne 

drejperdrejte nga bërthama e përbashket e kombeve dhe thellë në nënvetëdijen tonë të gjithë 

njerëzimin mund ta perceptojmë si një ‘komb’ i vetëm, apo ‘bashkombas’. Kur shikohet 

nacionalizmi nga një këndveshtrim global, duket si një vetëizolim apo kufizim, por perderisa 

shoqëria në këto kohëra moderne është e ndarë në shtete (kryesisht kombetare), shqiptarit, që 

ka një prirje të natyrshme për globalizëm, i duhet të kopjojë sado pak nacionalizmat e huaj, që 

të arrijë që të paktën të krijojë shtetin e vet kombetar dhe ta kapë hapin e kësaj kohe, pa marrë 

parasysh se edhe ky sistem mund të mos funksionojë në të ardhmen, ai duhet t``i kalojë sa më 

shpejt fazat nëpër të cilat kanë kaluar edhe kombet e tjera. Ky proces është kusht për mbijetesë, 

dhe pas këtij tranzicioni, shqiptarit i duhet të kontribuojë në globalizëm si nacionalist i 

konsoliduar, sepse vetem ashtu mund te konkurojë dhe të renditet kontributi i tij krahas 

kombeve të tjera të sistemuara që më parë nëpër shtetet e tyre kombëtare, veçanerisht kur bëhet 

fjalë për kombet që kanë mbijetuar si të tillë nga thellësia e kohërave, veçantia e tyre duhet të 

vihet në pah nën një korrnizë brenda një mozaiku ndërkombëtar. 

Shqiptari i sotëm, në parim (duke marr parasysh se ai është injorant në relacion me njohjen e 

vetëvetes, që vijnë si pasoj e rethanave të jashtëzakonshme që ka kaluar kjo pjesë e njerëzimit, 

që nga krijimi i tij), e percepton çdo gjë shqiptare me skepticizëm e përbuzje, dhe e admiron 

gjithnjë ‘të huajin’ si qenie e zhvilluar në liri më të madhe në relacion me të dhe më i përparuar 

se sa ai. Shembull e kemi indeksin e eurocentrizmit apo multikulturalizmit tek shqiptarët, më të 

skajshëm se vet europianët, apo amerikanët dhe vetekspozimin ndaj interesave të polit lindor 

gjeostrategjik njëkohësisht. 

Të qenurit shqiptar, nuk është vetëm mënyrë e të menduarit, e sjelljes, kulturës, prirjes 

psiokologjike e sociologjike, por për ti siguruar këto, duhet të lindësh si i tillë, pra, të kesh të 

regjistuar në ADN të gjithë trashëgimin e vaçant të këtij populli të mbijetuar në rethana të 

jashtëzakonshme që nga krijimi i njerëzimit. Njerëzit janë kudo të njëjtë, rethanat historike janë 

ato që i diferencojnë edhe gjenetikisht. Të preukupohesh vetëm me problemet e të tashmes, do 

të thotë se je duke u rrotulluar vetëm brenda kuadratit të pasojave që ke trashëguar. Pra, njerëzit 

instiktivisht janë të prirur ti harrojnë shkaqet, por shkenca jo! 

 

___________ 

Diversiteti në mendime eshtë pasuri, homogjeniteti në ketë rast do të krijonte një kope, apo 

turmë njerëzish servil të njëri-tjetrit dhe ne e dijmë se të paktën në këtë pikë dallohemi për 

kryeneçësi të theksuar. 

Pa marrë parasysh pasojat e kesaj veçorie, në mosfunksionimin e shumë sistemeve të 

importuara, ne duhet te dijmë të shfrytezojmë ketë prirje kulturore për të mirë. Çdo shqiptar 

është model për këtë diversitet në mendime, nuk është me rëndesi se a kanë apo jo të drejtë në 

atë çka mendojnë dhe pa marë parasysh nivelin e intelektit të tyre që e kanë shfrytëzuar, apo 

informatave që posedojnë, me rëndësi është qasja për të kundërshtuar, duke e vecuar veten 

individualisht në atë çka mendon. Mungesa e njohurive intelektuale nuk ka te bejë me 

kapacitetin e pa shfrytëzuar. Ndërkohë antropologët nga këndveshtrimi i tyre shkencor flasin për 
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kapacitet të theksuar të racës shqiptare dhe lloj-lloj "produktesh" që hasim për cdo ditë, e që 

janë të shquar për injorancën e tyre, nuk duhet të përzihen me kapacitetin e po atyre, që mund 

të jetë komplet i pashfrytëzuar, si pasojë e shumë rrethaneve te veçanta që e kanë krijuar si të 

tillë. Prirja për të folur "fjalë të mëdha" edhe te shqiptari më i rëndomtë, vijnë drejtpërdrejtë nga 

koha kur nga të parët e shqiptarëve u themeluan shkencat baze te antikitetit, me theks të veçant 

filozofine. Sot, edhe pse kjo prirje duket qesharake kur krahasojmë rrethanat me fjalët, 

megjithatë rrethanat janë pasojë, kurse unë flas për prirjen kultutore, që nësë dijmë fillimisht ta 

zgjedhim (selektojmë), më pas edhe ta shfrytezojmë, atëherë do të kemi mundësi dhe fuqi për të 

ndryshuar edhe këto rrethana të vështira. Madheshtinë, shqiptari tenton natyrshëm ta tregojë 

në çdo element kulturor që ka trashëguar. Që nga kodet e tij morale, theksi i hapur në gjuhë (që 

ngërthen në vete edhe tingujt më urdhërues, njëkohesisht edhe ato më melankolik - dy anët 

ekstreme te medaljes), vallet e tij karakteristike, kënget rapsodike, veshjet mahnitëse, deri edhe 

te qëndrimi i trupit dhe ecjes. Shqiptari është skajshmërisht paqësor, kur kodet e tij morale nuk 

i japin të drejtë për egersi, dhe njëkohësisht skajshmerisht i eger, kur lufta që bënë ndërlidhet 

me ligjet e tij morale. 

 

2. PËRFUNDIME 

 Prandaj mos i detyroni shqiptarët të sillen njësoj (komunizmi), sepse bëni krim anti-

njerëzor, ata nuk janë të kalitur për një sistem të atillë, por as mos i ndani ata në klasa, 

ku morali nuk do te ishte pesha që do të matej, por paraja (sistemi demokratik). 

 Prandaj mos prisni që aty ku ka një grumbull shqiptarët, që ato te sillen të gjithë njësoj. Pa 

marrë parasysh natyrën e veprimit (sasine e budallallëkut, apo sjelljes "së mirë"), një grup 

shqiptarësh asnjëherë nuk do të veprojë njësoj, edhe pse njëri prej tyre do të tregohet 

shumë i talentuar, ai budallai do ta kundershtojë me vetëbesim të plotë, apo e kundërta. 

 Prandaj mos prisni që të gjithë shqiptarët të hanë tortë në një menyrë të njëjtë, padyshim 

se do të ketë prej atyre qe do ta prishin "kopenë"; 

 Prandaj mos prisni që në një "party" të organizuar nga ju në një kafeteri të qytetit, nuk do 

të ketë "party breaker-a", nëse keni ftuar një grumbull shqiptarësh, padyshim se do të ketë 

ekstremitete në sjellje. 

 Prandaj mos prisni se të gjithë shqiptarët do të luftojnë armiqtë në unitet të plotë, padyshim 

se do të ketë tradhëtarë të mëdhenj, apo prej atyre që do të gjejnë miliona arsye të tjera për 

të marrë një qëndrim ekstrem, por të ndryshëm nga njëri-tjetri. 

 Prandaj mos prisni se të gjithë shqiptarët do të duan te bashkohen në një shtet, padyshim 

se do te ketë prej atyre që do të krijojnë një ekstremitet tjeter për ta ndjekur... 

 Shqiptaret janë një kopje e vogel e kultures botërore në përgjithësi. Me cdo problem që do 

të ballafqohet bota deri në skajet më të thella të saj, probleme të ngjashme do të mund t'i 

gjesh edhe te shqiptarët. Kjo vlen edhe për përparesitë. Shqiptari barte me vete ekstremet 

e te dy anëve te medaljes. 

 

1. STUDIME MBËSHTETËSE  

(ne brendesite lidhjeve te meposhtme, i keni edhe emrat e autoreve): 

1. https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/305316846182758 

https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/305316846182758
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2. "...theAlbanian and Armenian languages originated with the first wave of Neolithicfarmers 

(9.000-10.000 years ago)" - Cavalli Sforza. He is an Italianpopulation geneticist who teaches at 

Stanford University in California. 

He said maybe Greekoriginated at the same time, but there was not enough evidence to support 

thisclaim. Albanian together with Armenian are the oldest languages that came intouse when 

humans first started to farm. 

These claims aredocumented in Genes, Peoples, and Languages by Luigi Luca Cavalli-Sforza, 

itwas published in 2001 after 9 years of intense research by differentscientists. 

http://books.google.com/books?id=-

r7qw54okwMC&pg=PA200&dq=Albanian+and+Armenian+are+considered+to+have+originated+f

rom+the+first+wave+of+Neolithic+farmers&hl=en&ei=im-

mTtbRIMjsOYid3P8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=one

page&q&f=false 

http://books.google.com/books?id=sFIhCi6GIu8C&pg=PA126&dq=Albanian+and+Armenian+a

re+considered+to+have+originated+from+the+first+wave+of+Neolithic+farmers&hl=en&ei=im-

mTtbRIMjsOYid3P8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=one

page&q&f=false 

Genetics,anthropology, and linguists (Antonio Amaiz-Villena, Jorge Martinez-Lasio,Eduardo 

Gomez-Casado) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=152265138154597&set=a.139407142773730.237

67.100001133356751&type=1&theater 

Albanian DNA 

byEUPEDIA: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114605051920606&set=a.11008252

9039525.4389.100001133356751&type=1&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114605051920606&set=a.110082529039525.438

9.100001133356751&type=1&theater 

Haplogroup E3b1a2, bySteven C. Bird 

http://www.jogg.info/32/bird.htm 

"HLA Class IPolymorphism in the Albanian Population" - National Referral OrganTransplantation 

and Tissue Typing Center, University Hospital Center Zagreb,Zagreb, Croatia 

http://hrcak.srce.hr/file/15462 

"High-ResolutionPhylogenetic Analysis of Southeastern Europe Traces Major Episodes of 

PaternalGene Flow Among Slavic Populations"when:"Almost 93% of SEE E3b1chromosomes are 

classified into ALPHA cluster. In Europe, the highest E3b1avariance is among Apulians, Greeks, 

and Macedonians, and the highest frequencyof the cluster is among Albanians, Albanians in 

Kosovo and Macedonia, andGreeks (table 1)." If you make a total % of albanians of albania 

andalbanians of Kosovo all Albanians have the max Erb1-a freq. After them are theAromenians 

(latinized balkan substract). And then after the Greeks and Apulians 

http://mbe.oxfordjournals.org/content/22/10/1964.full.pdf 

FamilieDNA.org Foeller,Veller, Weller & variants - Results: 

Cruciani concludedthat the distribution of the E3b1-alpha cluster in Europe indicates a 

Neolithicor post-Neolithic expansion out of the Balkans into Europe that spread as farwest as 

the Iberian peninsula, and southeast to Turkey. STR diversity analysisgives an estimate of about 

8 thousand years ago for that expansion 

https://books.google.com/books?id=-r7qw54okwMC&pg=PA200&dq=Albanian+and+Armenian+are+considered+to+have+originated+from+the+first+wave+of+Neolithic+farmers&hl=en&ei=im-mTtbRIMjsOYid3P8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ&fbclid=IwAR075pvwAjC-jjXG-Sn5Ls098vyoQhoT1QTly8-ji6T7ZRO4_HI6HnQQEP4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=-r7qw54okwMC&pg=PA200&dq=Albanian+and+Armenian+are+considered+to+have+originated+from+the+first+wave+of+Neolithic+farmers&hl=en&ei=im-mTtbRIMjsOYid3P8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ&fbclid=IwAR075pvwAjC-jjXG-Sn5Ls098vyoQhoT1QTly8-ji6T7ZRO4_HI6HnQQEP4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=-r7qw54okwMC&pg=PA200&dq=Albanian+and+Armenian+are+considered+to+have+originated+from+the+first+wave+of+Neolithic+farmers&hl=en&ei=im-mTtbRIMjsOYid3P8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ&fbclid=IwAR075pvwAjC-jjXG-Sn5Ls098vyoQhoT1QTly8-ji6T7ZRO4_HI6HnQQEP4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=-r7qw54okwMC&pg=PA200&dq=Albanian+and+Armenian+are+considered+to+have+originated+from+the+first+wave+of+Neolithic+farmers&hl=en&ei=im-mTtbRIMjsOYid3P8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ&fbclid=IwAR075pvwAjC-jjXG-Sn5Ls098vyoQhoT1QTly8-ji6T7ZRO4_HI6HnQQEP4#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=-r7qw54okwMC&pg=PA200&dq=Albanian+and+Armenian+are+considered+to+have+originated+from+the+first+wave+of+Neolithic+farmers&hl=en&ei=im-mTtbRIMjsOYid3P8P&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDIQ6AEwAQ&fbclid=IwAR075pvwAjC-jjXG-Sn5Ls098vyoQhoT1QTly8-ji6T7ZRO4_HI6HnQQEP4#v=onepage&q&f=false
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DsFIhCi6GIu8C%26pg%3DPA126%26dq%3DAlbanian%2Band%2BArmenian%2Bare%2Bconsidered%2Bto%2Bhave%2Boriginated%2Bfrom%2Bthe%2Bfirst%2Bwave%2Bof%2BNeolithic%2Bfarmers%26hl%3Den%26ei%3Dim-mTtbRIMjsOYid3P8P%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26ct%3Dresult%26resnum%3D1%26ved%3D0CCwQ6AEwAA%26fbclid%3DIwAR3z_sahXrYGAWZCro1kGscqFpWjBSjK_3NHTiCEGjT__3fvk3Cf6n_6jz4%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&h=AT0rW1oBNlIpXxjeu5tpczOmjjhrtPFgR7g3e6PGE7df4Ef_DXLlZfA-N2825nEA--h6HDvmlH2i_RWhM8JQrcFeePc27HL-0vsh_PVFa5SlV_I5zf1qmHjy0IL-uhD0ZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DsFIhCi6GIu8C%26pg%3DPA126%26dq%3DAlbanian%2Band%2BArmenian%2Bare%2Bconsidered%2Bto%2Bhave%2Boriginated%2Bfrom%2Bthe%2Bfirst%2Bwave%2Bof%2BNeolithic%2Bfarmers%26hl%3Den%26ei%3Dim-mTtbRIMjsOYid3P8P%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26ct%3Dresult%26resnum%3D1%26ved%3D0CCwQ6AEwAA%26fbclid%3DIwAR3z_sahXrYGAWZCro1kGscqFpWjBSjK_3NHTiCEGjT__3fvk3Cf6n_6jz4%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&h=AT0rW1oBNlIpXxjeu5tpczOmjjhrtPFgR7g3e6PGE7df4Ef_DXLlZfA-N2825nEA--h6HDvmlH2i_RWhM8JQrcFeePc27HL-0vsh_PVFa5SlV_I5zf1qmHjy0IL-uhD0ZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DsFIhCi6GIu8C%26pg%3DPA126%26dq%3DAlbanian%2Band%2BArmenian%2Bare%2Bconsidered%2Bto%2Bhave%2Boriginated%2Bfrom%2Bthe%2Bfirst%2Bwave%2Bof%2BNeolithic%2Bfarmers%26hl%3Den%26ei%3Dim-mTtbRIMjsOYid3P8P%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26ct%3Dresult%26resnum%3D1%26ved%3D0CCwQ6AEwAA%26fbclid%3DIwAR3z_sahXrYGAWZCro1kGscqFpWjBSjK_3NHTiCEGjT__3fvk3Cf6n_6jz4%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&h=AT0rW1oBNlIpXxjeu5tpczOmjjhrtPFgR7g3e6PGE7df4Ef_DXLlZfA-N2825nEA--h6HDvmlH2i_RWhM8JQrcFeePc27HL-0vsh_PVFa5SlV_I5zf1qmHjy0IL-uhD0ZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DsFIhCi6GIu8C%26pg%3DPA126%26dq%3DAlbanian%2Band%2BArmenian%2Bare%2Bconsidered%2Bto%2Bhave%2Boriginated%2Bfrom%2Bthe%2Bfirst%2Bwave%2Bof%2BNeolithic%2Bfarmers%26hl%3Den%26ei%3Dim-mTtbRIMjsOYid3P8P%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26ct%3Dresult%26resnum%3D1%26ved%3D0CCwQ6AEwAA%26fbclid%3DIwAR3z_sahXrYGAWZCro1kGscqFpWjBSjK_3NHTiCEGjT__3fvk3Cf6n_6jz4%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&h=AT0rW1oBNlIpXxjeu5tpczOmjjhrtPFgR7g3e6PGE7df4Ef_DXLlZfA-N2825nEA--h6HDvmlH2i_RWhM8JQrcFeePc27HL-0vsh_PVFa5SlV_I5zf1qmHjy0IL-uhD0ZQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=152265138154597&set=a.139407142773730.23767.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=152265138154597&set=a.139407142773730.23767.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114605051920606&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114605051920606&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114605051920606&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=114605051920606&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&theater
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jogg.info%2F32%2Fbird.htm%3Ffbclid%3DIwAR023JLuLetkfHcHR9G9Pwh6CBCME67tH7uZibna4QnP8NNT_jUK549Rl44&h=AT31UWP22gshGNbY1uM1R31o-VME05fYwCLDv7Rbq-d_0mleXs3zpheswCGc4mP0EnqMA59c_q0MPjmdfDfzgTvNXAwK88Cqv_kc0GQIfAwd5NXMc9o90oJIP6Yc39Q_6A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F15462%3Ffbclid%3DIwAR0tN5YFNwtTCgHjW1ll7RdUDkEODQk1uAwvZVo0-xptgkdEUesAW7zOgOM&h=AT1Q1S2co3XlykaXhrtiuHJjxebNC_BAWD9b6UUGuOQpMak-JcMVOoL70jgpej03dZBepec-_3LbffNto0mYK6vYBhegqMYOFl4eLU84oHCdo-UQ7quPj0vECdsUf9eopQ
http://mbe.oxfordjournals.org/content/22/10/1964.full.pdf?fbclid=IwAR1djLtikFohi5s3HLFaSr7iupECwkxD_VpGRfDjTx2AObscUEfRlo18W14
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FFamilieDNA.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2pPS9wH63SGbZTWfVMrK87ZaR4qJBMSNvs_6CLqi7hIGucW2wkq8hvZQ4&h=AT0YLuVLgOoyE1hEXs0RsdkUbani0ueC5OD8z80nVnWRPIhJQlXtuL5qSRNkrrsElFDdNooF1joyIrxGl-Se-joo0RaDTJTNoPCajv8pm0gP-dOrAXQt9GJEZHQ9OHHJkQ
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https://www.familytreedna.com/public/unsereFamilieDNA/default.aspx?section=results 

High-ResolutionPhylogenetic Analysis of Southeastern Europe 

"Most likely dueto genetic drift, Kosovar Albanians harbor a J2e frequency peak whereasvariance 

maximum declines from the southeastern edge of the studiedregion" 

http://mbe.oxfordjournals.org/content/22/10/1964.full 

Maternal and paternallineages in Albania and the 

genetic structure ofIndo-European populations 

Dipartimento diBiologia Evolutiva e Funzionale, Universit`a di Parma, Italy; 

D´epartementd’Anthropologie et 

Ecologie, Universit´ede Gen`eve, Switzerland; 

http://www.nature.com/ejhg/journal/v8/n7/pdf/5200443a.pdf 

Paleo-mtDNA analysisand population genetic aspects of old Thracian populations 

http://www.alketux.altervista.org/web/dati/foto/shkarko/thracianDNA.pdf 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279255175455592&l=e429b9df59 

Prehistory: The landsinhabited by Albanians, were first populated in the Paleolithic Age 

(StoneAge), over 100,000 years ago. The first zones that were initially settled werethose with 

adequate geographical conditions. 

In Albania, theearliest settlements have been discovered in the Gajtan cavern (Shkodra), atmount 

Dajti (near Tirana), and at Xarrë (Sarandë). The inhabitation of Albanianlands increased in the 

Neolithic age. 

People began toabandon caverns and settle in open areas. Neolithic people were more prone 

tobuild their settlements in open fields or next to rivers. A large number ofsuch settlements are 

discovered in Albania, Kosovo, Montenegro, Macedonia andin north Greece these are regions are 

still remaining as Albanians and havebeen uninterrupted inhabited by Albanians. 

The objects found in acave near Xarrë include flint and jasper objects and fossilized animal 

bones,while those found at Mount Dajt comprise bone and stone tools similar to thoseof the 

Aurignacian culture. The Paeolithic finds of Albania show greatsimilarities with objects of the 

same era found in Montenegro and north-westernGreece. 

Source: The Prehistoryof the Balkans; and the Middle East and the Aegean world, tenth to 

eighthcenturies B.C. - John Boardman 

The region what isstill inhabited by Albanians today, was part of all these periods: 

• Old Europe :Paleolithic and Mesolithic (fully tribal hunter-gatherers; pre-Indo-Europeans) 

• Middle Europe :Neolithic (Vinca, LBK, etc.) (adoption of agriculture and transition tocivilisation; 

spread of Indo-Europeans) 

• New Europe : Bronzeand Iron Ages (Corded Ware, Battle-Axe, Kurgan) (full establishment of 

earlycivilisation; predominance of Indo-Europeans) 

http://www.jstor.org/pss/40960246 

http://www.commonground191.com/journal/albania.htm 

http://www.privatetourdriveritaly.com/about_albania.htm 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Albania 

Albania, Volume 23 ofCultures of the world, Marylee Knowlton, Marshall Cavendish, 2005 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279253665455743&set=a.279253038789139.606

44.100001133356751&type=1&theater 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.familytreedna.com%2Fpublic%2FunsereFamilieDNA%2Fdefault.aspx%3Fsection%3Dresults%26fbclid%3DIwAR13C4mFTs7z71KJglGkpC6b1jR1-43EYZjm0uulwrAk6krhCz3qcLsSKkQ&h=AT2ktVr2kNIN8DFmRPSuqr0SqOQZQmbQdtM8Yq0XzlTW0idYh1wivyW2nITbloNi5ZtUaGZ1pyCa9tuWZam9H6TuEOKrgTxUrYXl_RzwZeoo9oEYduHsZqECgp0vGyn3vg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmbe.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F22%2F10%2F1964.full%3Ffbclid%3DIwAR2uiABv6OC2RzfBnDlZFoOmPzwRxOoGWJN1eQY2AArpPLoIXam0I_l_jMc&h=AT2qBUe8IwpRVpcarCgDnh23lbn5gjdh0rsgWYD8dhCgqhMgiyI4LUrwjMH1aXcV3X8KJT3Uq96ejRqqGqBjUXace04IIlmuz3j9Npy6Aj8X9KlwC1Otagn2RQJUQsMA2Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fejhg%2Fjournal%2Fv8%2Fn7%2Fpdf%2F5200443a.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0tbAayRXRYeJMvVK-12Y7zI2xdtKYGMfbDrgCcoYOKFKVMCkZjRspKAVQ&h=AT1gDvzjJXp0noATEDYs28gKdyUosC3W7XBbRDKvQravbKzWj59HBWrwRdkYOrc8UKwjyLa_NJuS4ccvznngm-rfm30BYPLFmoiQ37RSDTYgVAUwXB5Ox2SvcCS30vlmRA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alketux.altervista.org%2Fweb%2Fdati%2Ffoto%2Fshkarko%2FthracianDNA.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2smJVk6SFOh0GdTDiYe7jHnraEDgDPxvJqVNFOA7AeLxxLbn0lmZDONe0&h=AT05PYmJNk1aVASBUXDMdK0EOAZ0rn27-lnuoRrJu5kQsdcITaEfxmbV3Gd5gKy3jGKDM2SfjsimnxdQ4O3joHZbq61f3_5qJIA0MCmzy6bKBTfKUECepcs1EsrmOI-4CA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279255175455592&l=e429b9df59
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fpss%2F40960246%3Ffbclid%3DIwAR21YzgcC4sSica6M6oaxlLOaEsNzHn5g9neqTYJAtQrxLXTkGTLfQclCok&h=AT2K6hOeKfqu3wxoaI7_if8AL0k1VsoNEQUPmgK7wcBlch6rSX540ckFzQVy4pkbYK6r5puzrBkZdyaheoS8Q0ogC-6RnmWxfh2CxIFJdg6gL9LM_AwREkGcRKpAQya2rg
http://www.commonground191.com/journal/albania.htm?fbclid=IwAR1nN5Hz9sFcvzrnMTHip5Vw6qUbOcWQ2rESESECTrvZ4SqT2RSlcgAPPgw
http://www.privatetourdriveritaly.com/about_albania.htm?fbclid=IwAR1_3Xw8vYRE32apfbc_wEEYN2VZcsWn868ePKePByRoM6WRHzDVC5ezISI
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Albania?fbclid=IwAR36-BUNNV_GYbOo0FxyZF0ygJ6yOL60eNDGdwGcQcbmRyerhfs-kpIQzQs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279253665455743&set=a.279253038789139.60644.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279253665455743&set=a.279253038789139.60644.100001133356751&type=1&theater
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Australian Centre forAncient DNA, School of Earth and Environmental Sciences & 

EnvironmentInstitute, University of Adelaide, Adelaide, South Australia 5005, Australia 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=957582450956191&set=p.957582450956191&typ

e=3&theater 

+ Physicalanthropology of Albanians, by Rudolf  

Virchow: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=195124187202025&set=a.13940714277

3730.23767.100001133356751&type=1&theater 

+ Survey ofanthropological features of the 

Illyrians http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3304152 

+ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279255175455592&set=a.279253038789139.60

644.100001133356751&type=1&theater 

3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279254672122309&l=97642b4734 

4. https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/282121355152962 

5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279260385455071&l=5b3ea1da0f 

6. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279254522122324&l=4a45adeddf 

7. https://www.facebook.com/notes/besir-bajrami/all-in-one/249209335121598 

8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279255272122249&l=a6a52ccef8 

9. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139418649439246&l=3bb0952a76 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110084515705993&l=94dad76c96 (meradhe...) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110084515705993&set=a.110082529039525.438

9.100001133356751&type=1&comment_id=1434876&offset=0&total_comments=26 

10. https://www.facebook.com/BesirBajramii/media_set?set=a.214339561947154.48697.100

001133356751&type=3 

11. http://www.youtube.com/playlist?list=PL87BD7CD207E9FF5D (videos) 

12. https://www.facebook.com/BesirBajramii/media_set?set=a.251090514938725.56111.100

001133356751&type=3 

13. http://www.youtube.com/playlist?list=PL6065AC9B75911C99 (videos) 

14. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=376867249027717&l=4f7317278f 

15. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128442420536869&set=a.110082529039525.

4389.100001133356751&type=1&comment_id=742970&offset=0&total_comments=19 

16. https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/265846666796443 

17. http://www.uvm.edu/~bsaylor/classics/hdt.2.50.html 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168285296552581&l=f9efe504bd (+Robert 

D'Angely - Enigma, faqe 149-151) 

http://books.google.co.uk/books?id=71I9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Die+alten+Pelas

ger+und+ihren+mysterien&source=bl&ots=VV6iX2JwvI&sig=vk3WoAyKXJJa2vlaW2k26YYJHC

Q&hl=sq&ei=wxi_TMOPGIzGswbygsW1DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=one

page&q=Die%20alten%20Pelasger%20und%20ihren%20mysterien&f=false 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=166728296708281&l=4caab9b623 

http://books.google.com/books?id=Y1cXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Symbolik+und+

Mythologie+der+alten+Völker%2C+besonders+der+Griechen&source=bl&ots=tP64RK_p7w&sig=

ndLOcVEcTQADkCodcKYrdS4QALc&hl=sq&ei=Acm_TJmJLcGfOoyu2fwL&sa=X&oi=book_resul

t&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=957582450956191&set=p.957582450956191&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=957582450956191&set=p.957582450956191&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=195124187202025&set=a.139407142773730.23767.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=195124187202025&set=a.139407142773730.23767.100001133356751&type=1&theater
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F3304152%3Ffbclid%3DIwAR2vPEe5bYXTSEVxrWNP1wPu52fqzjhiXf94-j1caCD1FIfO2YT5eVwpIJY&h=AT2j1deSf17ysbUZx5l7LtLJBnYns43fFR3QZLVrW0tCRWkeTOypJzsQ_Ug21-4o-OM6Qx-SBjjUdDXJ2EYl4BLsiFRDfj3FaDNekyuK-QsV4jJ-BvRt4D48jL9ilCg2dw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279255175455592&set=a.279253038789139.60644.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279255175455592&set=a.279253038789139.60644.100001133356751&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279254672122309&l=97642b4734
https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/282121355152962
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279260385455071&l=5b3ea1da0f
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279254522122324&l=4a45adeddf
https://www.facebook.com/notes/besir-bajrami/all-in-one/249209335121598
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279255272122249&l=a6a52ccef8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=139418649439246&l=3bb0952a76
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110084515705993&l=94dad76c96
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110084515705993&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&comment_id=1434876&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110084515705993&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&comment_id=1434876&offset=0&total_comments=26
https://www.facebook.com/BesirBajramii/media_set?set=a.214339561947154.48697.100001133356751&type=3
https://www.facebook.com/BesirBajramii/media_set?set=a.214339561947154.48697.100001133356751&type=3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPL87BD7CD207E9FF5D%26fbclid%3DIwAR2pVMzFVGLfbzd16ulgiAW-mhcuEYurhYSvpRrwWpHQ9XDXOBxler_7nv8&h=AT2qFoNCUI7jPyltMOAS58IWKLvfgI8QgqjDzp90Pe3nMNY9hu2xErjiH0kdsrfsfc8Zi1yxxOky-qmSU9QmD6WFxxF9V-5anmGVXoN5KBc1f0ADABr-UbbDwSpB0XW_BieYTQL7InOhNws
https://www.facebook.com/BesirBajramii/media_set?set=a.251090514938725.56111.100001133356751&type=3
https://www.facebook.com/BesirBajramii/media_set?set=a.251090514938725.56111.100001133356751&type=3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6065AC9B75911C99&fbclid=IwAR2C4HDdDlYzQy8A3ao0L07BEAW4hno7DckuzjOoINUovJN3koFaWC8M8m0
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=376867249027717&l=4f7317278f
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128442420536869&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&comment_id=742970&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128442420536869&set=a.110082529039525.4389.100001133356751&type=1&comment_id=742970&offset=0&total_comments=19
https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/265846666796443
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.uvm.edu%2F%7Ebsaylor%2Fclassics%2Fhdt.2.50.html%3Ffbclid%3DIwAR0IuXvHxa2zqwWKhpFv4PyDZehZ5DhQuG28A1D4jQS08oJttG8zNtPQFHI&h=AT3qqc9C_X-bOKoFVtB0RLAyRGuPMO8MeTs9ukU9A5irV30wGOVoZ5kX6Tq0QHqFMY07JUdUX5Nxc4TsMcgpDErbcCmZndKeQ2YeVNkr5s_ZhlG_pr3bJCfVb3XtEV853Q
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=168285296552581&l=f9efe504bd
https://books.google.co.uk/books?id=71I9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Die+alten+Pelasger+und+ihren+mysterien&source=bl&ots=VV6iX2JwvI&sig=vk3WoAyKXJJa2vlaW2k26YYJHCQ&hl=sq&ei=wxi_TMOPGIzGswbygsW1DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y&fbclid=IwAR0etoSotdaKPzx7ya0lKp5RN5ICNTSOSlqckNc_RtmEaSSGnhVtDq5cRp0#v=onepage&q=Die%20alten%20Pelasger%20und%20ihren%20mysterien&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=71I9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Die+alten+Pelasger+und+ihren+mysterien&source=bl&ots=VV6iX2JwvI&sig=vk3WoAyKXJJa2vlaW2k26YYJHCQ&hl=sq&ei=wxi_TMOPGIzGswbygsW1DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y&fbclid=IwAR0etoSotdaKPzx7ya0lKp5RN5ICNTSOSlqckNc_RtmEaSSGnhVtDq5cRp0#v=onepage&q=Die%20alten%20Pelasger%20und%20ihren%20mysterien&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=71I9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Die+alten+Pelasger+und+ihren+mysterien&source=bl&ots=VV6iX2JwvI&sig=vk3WoAyKXJJa2vlaW2k26YYJHCQ&hl=sq&ei=wxi_TMOPGIzGswbygsW1DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y&fbclid=IwAR0etoSotdaKPzx7ya0lKp5RN5ICNTSOSlqckNc_RtmEaSSGnhVtDq5cRp0#v=onepage&q=Die%20alten%20Pelasger%20und%20ihren%20mysterien&f=false
https://books.google.co.uk/books?id=71I9AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=Die+alten+Pelasger+und+ihren+mysterien&source=bl&ots=VV6iX2JwvI&sig=vk3WoAyKXJJa2vlaW2k26YYJHCQ&hl=sq&ei=wxi_TMOPGIzGswbygsW1DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y&fbclid=IwAR0etoSotdaKPzx7ya0lKp5RN5ICNTSOSlqckNc_RtmEaSSGnhVtDq5cRp0#v=onepage&q=Die%20alten%20Pelasger%20und%20ihren%20mysterien&f=false
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=166728296708281&l=4caab9b623
https://books.google.com/books?id=Y1cXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Symbolik+und+Mythologie+der+alten+V%C3%B6lker%2C+besonders+der+Griechen&source=bl&ots=tP64RK_p7w&sig=ndLOcVEcTQADkCodcKYrdS4QALc&hl=sq&ei=Acm_TJmJLcGfOoyu2fwL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q6AEwAA&fbclid=IwAR2iOIU7N5riANJQddvnf7GRwlHEyl0nzrdYfLjSe9X5_oSc0oxbgMCiSIg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=Y1cXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Symbolik+und+Mythologie+der+alten+V%C3%B6lker%2C+besonders+der+Griechen&source=bl&ots=tP64RK_p7w&sig=ndLOcVEcTQADkCodcKYrdS4QALc&hl=sq&ei=Acm_TJmJLcGfOoyu2fwL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q6AEwAA&fbclid=IwAR2iOIU7N5riANJQddvnf7GRwlHEyl0nzrdYfLjSe9X5_oSc0oxbgMCiSIg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=Y1cXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Symbolik+und+Mythologie+der+alten+V%C3%B6lker%2C+besonders+der+Griechen&source=bl&ots=tP64RK_p7w&sig=ndLOcVEcTQADkCodcKYrdS4QALc&hl=sq&ei=Acm_TJmJLcGfOoyu2fwL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q6AEwAA&fbclid=IwAR2iOIU7N5riANJQddvnf7GRwlHEyl0nzrdYfLjSe9X5_oSc0oxbgMCiSIg#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=Y1cXAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=Symbolik+und+Mythologie+der+alten+V%C3%B6lker%2C+besonders+der+Griechen&source=bl&ots=tP64RK_p7w&sig=ndLOcVEcTQADkCodcKYrdS4QALc&hl=sq&ei=Acm_TJmJLcGfOoyu2fwL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CA8Q6AEwAA&fbclid=IwAR2iOIU7N5riANJQddvnf7GRwlHEyl0nzrdYfLjSe9X5_oSc0oxbgMCiSIg#v=onepage&q&f=false
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.227738487273928.50700.100001133356751&t

ype=3&l=16a1ad75fe 

http://infoarkiva.com/lajme/artikull/iden/1046934133/titulli/Pipa-ne-diksionerin-francez-

Mitologjia-shqiptare-me-zana-e-djaj-por-pa-zota 

18. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279258822121894&l=f8ed2c0b1c 

19. http://www.huffingtonpost.com/stephen-schwartz/how-albanias-religious-mix-offers-an-

example-for-the-rest-of-the-world_b_2199921.html 

20. http://www.balkanweb.com/m/shqiperi/holokausti-kryeministri-kanadez-shqiptaret-i-

dhane--bese--hebrejve-88045.html 

21. http://www.youtube.com/watch?v=Z1ny8z9YuJs&app=desktop (video) 

22. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279259635455146&l=33d7bcf860 

23. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=279258785455231&l=70202c2c0c 

24. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=196375257076918&l=b8aec0dc79 

25. https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/436019189779189?comment_id=445721

9&offset=0&total_comments=8 

26. https://www.facebook.com/BesirBajramii/posts/241429945952525 

27. http://books.google.co.uk/books?id=B661BPLxImMC&lpg=PA595&ots=-

mjOEO6Ejl&pg=PA595#v=onepage&q=O%20ju%20njer%C3%ABz%2C%20v%C3%ABrtet%20Ne
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