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Abstrakt

Fjalët kyqe:huazim, anketim, leksik, gjuhë shqipe, Dardani (ish Piskotë)
Në këtë punim synojmë që përmes hulumtimeve të vëmë në dukje përdorimin e disa fjalëve të
huaja në Dardani që janë përdorur dhe vazhdojnë të përdoren ende nga shumica prej nesh.
Arsyeja për përzgjedhjen e kësaj teme për punim diplome ka qenë gjendja jo e kënaqshme e
përdorimit të fjalëve shqipe në komunikimin e përditshëm.Evidentimi i huzimeve të
panevojshme si dhe dëshira për të pasur një gjuhë të pastër shqipe.
Në këtë punim kemi përdorur disa metoda si : shqyrtimi i studimeve të mëparshme për
huazimet,anketimi i disa banorëve,pastaj në vëzhgimin dhe interpretimin e folësve të këtij vendi.
Përmes këtij hulumtimi, në këtë punim jemi përpjekur të sjellim një pasqyrë të qartë të disa
fjalëve të huaja me prejardhje turke dhe sllave, ndikimet e tyre në sfera të ndryshme,përdorimin e
tyre të vazhdueshëm, pastaj disa nga gabimet kryesore fonetike, gramatikore dhe leksikore.
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Falenderime

Për rezultatet e arritura deri me tani:

Falenderoj familjen time për mbështetjen që më dhanë në çdo aspekt.
Në veçanti falenderime të mëdha për mentorin tim Prof. Muharrem Gashi, i cili gjithmonë gjeti
kohë për të më ndihmuar në realizimin e këtij punimi, andaj e falenderoj përzemërsisht për
durimin, korrektësinë dhe këshillat e tij gjatë gjithë kësaj periudhe.
Falenderoj profesorët e Universitetit të Gjakovës. Shpresoj që përpjekjet dhe përkushtimi i tyre
për të na edukuar si studentë dhe mësimdhënës të ardhshëm do të kthehet në të mirën e vendit
tonë.
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HYRJE

Përdorimi i shumë fjalëve të huaja në gjuhën shqipe, të cilat po e bastardojnë në mënyrë të
vazhdueshme bukurinë, vlerat dhe historin e gjuhës, janë disa nga arsyet e përzgjedhjes së kësaj
teme.Duke qenë mjeti më i përsosur në përcaktimin e identitetit, gjuha vendos marrëdhënie edhe
midis brezave të ndryshëm; ajo transmeton gjithë perceptimin kolektiv nga njëri brez në tjetrin,
duke siguruar në këtë mënyrë vijimsinë e këtij drejtimi shoqëror të një bashkësie.
Në këtë punim synojmë që përmes shqyrtimeve dhe hulumtimeve të vëmë në dukje disa fjalë të
huaja mes shqipes standarde dhe shqipes së folur në Gjakovë, gjegjësisht në Dardani, për të
përcaktuar nivelin e përvetësimit të standardit si dhe punën që duhet bërë në këtë drejtim për
shtrirjen e tij.
Në kreun e parë kjo çështje do të trajtohet, duke filluar nga leksiku dhe zhvillimi i saj historik,
përpjekjet e rilindësve për shqipen standarde që nga periudha e përpjekjes kolektive, e cila u
finalizua në Kongresin e Manastirit (1908) prej nga doli alfabeti i sotëm. Më tej hapa të tjerë do
të hidhen në këtë proces me Komisinë Letrare të Shkodrës (1916-1917), e deri te Kongresi i
Drejtshkrimit të vitit 1972.
Në kreun e dytë do të paraqesim një vështrim historik, kulturor dhe arsimor mbi Dardaninë.
Në kreun e tretë do të flitet për ndikimet e gjuhëve të huaja gjegjësisht për ndikimet turke dhe
sllave në gjuhën shqipe.
Në kreun e katërt kemi paraqitur shumë fjalë të huaja turke dhe sllave të cilat po gjejnë ende
përdorim të lartë në gjuhën shqipe.Po ashtu kemi paraqitur disa gabime fonetike, gramatikore
dhe leksikore.
Në kreun e pestë kemi shënuar disa këngë dasmash dhe tregime të vjetra, fjalë të urta e shprehje
të ndryshme të cilat përfaqësojnë kulturën e kësaj treve, duke e bërë kështu evidentimin e disa
fjalëve të huaja me të cilat janë thurur këto këngë,e këto shprehje.
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KREU I: Leksiku historik dhe përpjekjet e rilindësve për shqipen standarde
1.1Leksiku dhe zhvillimi i saj historik

Gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vjetra të Ballkanit. Është vërtetuar tashmë përfundimisht
që ajo përbën një degë të veçantë të familjes gjuhësore indoevropiane, por ,siç shkruan Eqrem
Çabej, nuk ka lidhje “birërie” me asnjë nga gjuhët e kësaj familjeje, me gjithë afrinë në sistemin
gramatikor e në leksik; ajo ka me ato “motërie”.
Kur flasim për gjuhën shqipe, deomos nuk vëmë kufi historik, tokësor, shoqëror etj. Gjuha
shqipe përbëhet nga gjithë ajo pasuri mjetesh të shprehjes, nga sistemi i plotë fonetik,
gramatikor, leksikor, fjalëformues e stilistik, që ka shërbyer për marrëveshjen gjuhësore
ndërmjet shqiptarëve kudo ku kanë qenë, që nga periudha e formimit të popullsisë shqiptare e që
shërben edhe në ditët tona.
Në shekujt XVI – XVII, siç del në veprat e autorëve të vjetër (të Gjon Buzukut, të Pjetër Budit,
të Frang Bardhit, të Pjetër Bogdanit, të Lekë Matrëngës, të Gjon Kazazit etj), gjuha shqipe
paraqitet në përgjithësi e përpunuar dhe e pasur në leksik. Në këto gjejmë fjalë e shprehje të
vjetra shqipe. Që në “Fjalorin latinisht-shqip” të Frang Bardhit (1635) gjejmë fjalë, që ndoshta
tashti na duken si formime të reja: kërkues, kështilltar, kopështar, letërar, luftëtar, ndërrues,
ndigjues, shitës, shpenzues…. Por nuk duhet menduar që leksiku i autorëve të vjetër është krejt
shqip; në të ka edhe huazime të hershme nga greqishtja, nga latinishtja etj.Mëgjithëse pushtuesit
osmanë kishin pothuaj një shekull në vendin tonë, turqizmat nuk janë të shumtë në gjuhën e
autorëve tanë të shekujve XVI-XVII. Te “Meshari” i Gjon Buzukut gjenden fare pak fjalë me
prejardhje nga turqishtja: cohë, dolloma, kallauz, tepsi; te vepra e Pjetër Budit: cohë, pazar, raki,
shend, terezi…; te fjalori i Frang Bardhit e sidomos në veprat e Pjetër Bogdanit kemi më shumë
fjalë me prejardhje nga turqishtja: bahçe, haçi, hajar, hambar, haraç, ibrik, kadi, kasap, kazan,
konak, odë, okë, top, pasha, sanxhak.
Në shtresën tjetër të leksikut në veprat e autorëve të shekujve XVI-XVII e përbëjnë fjalët e reja
të krijuara prej tyre. Ata e pasuruan leksikun e shqipes me shumë fjalë të krijuara me burimin e
vetë të gjuhës duke përdorur disa mënyra për formimin e fjalëve të reja. Kështu kanë formuar
emra abstraktë me prapashtesën –i ose –ni: dëshmijëni, dhuni, kërthinjëni, parabijëni…; emra
abstraktë të cilësisë me prapashtesën –ri; bashkari, përngjashmëri…; emra të përbërë:
dijëkeqi…Siq shihet, autorët tanë të vjetër kanë krijuar fjalë me brumin e gjuhës sonë. 1

1

Leksikologjia e gjuhes shqipe. Jani Thomai fq.245,6,.
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1.2 Përpjekjet e rilindësve për shqipen standarde
Për formimin e gjuhës standarde shqipe ose gjuhës letrare shqipe, siç quhej atëherë, u punua me
ngulm që nga koha e Rilindjes sonë kombëtare e këndej... Rilindësit tanë të ndritur në
kapërcyellin e shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, bënin përpjekje të pareshtura për
afrimin e dy krye dialekteve të gjuhës sonë, duke bërë përpjekje që t'i ngjisnin ata drejt një norme
të përbashkët të gjuhës letrare... Menjëherë pas Naum Veqilharxhit, i cili në "Enciklikën" e vet e
quante plagë të madhe paditurinë, që shkaktohej nga: "Lënia pas dore e lirimit të gjuhës
kombëtare.", ishte Konstantin Kristoforidhi ai që shquhej në këto përpjekje dhe të cilit i takon,
me të drejtë, epiteti i themeluesit të Letërsisë sonë për fëmijë, me tregimin mjaft të bukur e
domethënës "Gjahu i malësorëve" dhe me vjershën "Ylli i vogël nalt (lart) në qiell". Tregimin
"Gjahu i malësorëve" Kristoforidhi njëherë e shkroi në motërzimin e dialektit gegë e pastaj e
shkroi edhe në motërzimin e dialektit toskë.Kjo është koha kur Rilindësit tanë filluan t'i bënin
hapat e parë drejt formimit të gjuhës letrare shqipe.Por në kalim nga shekulli i nëntëmbëdhjetë
drejt shekullit të njëzet, mundësitë për formimin e mirëfilltë të një gjuhe të përbashkët letrare
ishin të pakta.2
As ndalimet e autoriteteve osmane, të cilat nuk lejonin të botoheshin revista dhe gazeta në gjuhën
shqipe, as propaganda e shfrenuar antishqiptare e shteteve fqinje nuk i shkurajuan rilindësit tanë,
ndaj ata i vazhduan përpjekjet për lëvrimin e mëtejmë të gjuhës letrare shqipe.Filluan të
botoheshin revista dhe gazeta të ndryshme në vendet e tjera evropiane, si në Rumani, Bullgari,
Itali etj.Gjatë Rilindjes u botuan mjaft revista të ndryshme në gjuhën shqipe dhe në gjuhët e tjera
evropiane, madje edhe në arabisht, të drejtuara nga shoqëritë patriotike, persona privatë,
organizatat politike fetare etj.3
Gazetat e para shqiptare janë të një rëndësie të veçantë, pasi paraqesin çështjen kombëtare për
mbrojtjen e gjuhës letrare kombëtare shqipe, në të cilat trajtoheshin çështje dhe tema të
ndryshme të kësaj fushe.
Gazeta e parë shqiptare është “Shqiptari i Italisë” (L’albanese d’Italia), të cilën e drejtoi De Rada
më 1848, gazeta “Pellazgu” 1860 nga arbëreshi grek Anastas Byku, gazeta “Prizren” në vitin
1871-74 në Prizren, si dhe gazeta “Kosova” në Prishtinë më 1877- 88 në Prishtinë (të dyja këto u
botuan në turqisht dhe serbisht).
Me pas, u botuan edhe gazeta të tjera, të cilat i kushtonin një rëndësi të posaçme mbrojtjes dhe
zhvillimit të gjuhës letrare shqipe, si: “Fjamuri i Arbërit” (1883-1887) dhe “Drita-Dituria”
(1884).4
Po ashtu, doli edhe revista “Albania”, e cila botohej në Bruksel dhe në Londër, gjatë viteve
1897-1909, të cilën e udhëhiqte njëri ndër personalitetet më të rëndësishme të Rilindjes
Kombëtare, Faik Konica.
Kjo revistë kishte si synim të posaçëm pastërtinë e gjuhës letrare shqipe nga elementet e huaja që
mbizotëronin në atë kohë. U trajtuan edhe problemet e njësimit të alfabetit të shqipes, të
drejtshkrimit të shqipes letrare, të trajtimit teorik të ortografisë shqipe nga mjaft autorë të njohur
të kësaj periudhe si: Konica, Gurakuqi, Xhuvani, Logoreci e të tjerë.
2www.albaniapress.com/lajme/16103/SHQIPJA-STANDARDE.html
3
4

Fadil Raka, Historia e shqipes letrare, Prishtinë, 2005, f. 174
Fadil Raka, Historia e shqipes letrare, Prishtinë, 2005, f. 175
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KREU II : Vështrim historik dhe kulturor mbi Dardaninë
2.1 Vështrim historik dhe kulturor mbi Dardaninë
Dardania (ish-Piskota) një lokalitet në periferi të qytetit të Gjakovës, që shtrihet përgjatë rrugës
rajonale që nga Gjakova shpie në drejtim të Pejës, disi nuk e ka fort të qartësuar statusin e vet.
Dardania (ish-Piskota) kufizohet me qytetin e Gjakovës,Qerimin, Osek Hilen dhe Osek
Pashën.Shumëkush e konsideron si paralagje të qytetit të Gjakovës, por ka edhe të atillë që e
konsiderojnë si fshat.Sido që të jetë, popullimi i Dardanisë ka kohë që ka nisur, ndërsa është
intensifikuar shumë në vitet e pasluftës çlirimtare, kur janë ngritur numër i madh i shtëpive, pos
të tjerash edhe për faktin se, siç thonë vetë banorët e këtij lokaliteti, "me veturë, për tre minuta
jemi në qendër të Gjakovës". Kështu, edhe pse të dhëna të plota zyrtare nuk ka, thuhet se aty
tashmë jetojnë rreth 12 mijë banorë, numër ky që çon peshë në cilindo aspekt.5

Arsimi
Historiku i shkollës: Shkolla shtrihet në pjesën jugore të qytetit të Gjakovës,Shkolla gjendet
pothaujse në mes të Dardanisë dhe distanca më e largët që udhëtojnë nxënësit nuk është më
shumë se dy kilometra.Mësimet i vijojnë edhe nga një fshat i afërm.Shkolla ka një objekt me
sipërfaqe të brendshme 2600m2 dhe sipërfaqja e oborrit prej 1.6 hektar i rrethuar dhe i sigurtë për
organizimin e mësimit në tërë këtë sipërfaqe.
Popullata ku graviton shkolla e përbëjnë një popullatë e cila përbëhet prej shumicën shqiptare
,rom ,ashkali dhe egjiptianë ku këto tri komunitete e përbëjnë 25% të përgjithshme të
nxënësve.Shkolla fillore dhe e mesme e ulët ,,Selman Riza’’ Gjakovë , (që në atë kohë quhej
Bora e Ramizi) veprimtarin edukativo arsimore e ka filluar në shtator të vitit 1983 si paralele e
ndarë e shkollës fillore tani "Zekria Rexha’’ (e që në atë kohë quhej Vojo Llakiqeviq) në
Gjakovë. Vitin e parë të punës përkatësisht në vitin shkollor 1983/1984 procesin e mësimit të
rregullt e kanë vijuar 696 nxënës nga klasa e parë e gjerë te klasa e tetë. Në vitin 1992 kjo
shkollë u emërtua me emrin e “Selman Riza”.
Kjo shkollë ka këto nivele të shkollimit:
*Tri grupe të parafillorëve me 54 fëmijë ,me këta fëmijë punojnë 2 mësimdhënëse.
*Arsimimi fillor nga klasa e parë gjerë te klasa e pestë ,me gjithsej 15 klasë .
*Arsimimi i mesëm i ulët nga klasa e gjashtë deri tek e nënta, me gjithsej 12 paralele .

5

http://kosova-sot.info/lajme/191266/Dardania-ishPiskota.
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Në të gjitha nivelet e shkollimit ka nxënës me vështirësi në mësim,por edhe me nevoja të veçanta
janë 8 nxënës që trajtohen me profesionalizëm dhe me PIA.
Pra kjo shkollë gjithsej ka 660 nxënës,prej tyre 354 janë të gjinisë mashkullore dhe 306 të
gjinisë femërore.
Të gjithë mësimdhënësit kanë përgatitje përkatëse për punën që janë të angazhuar.
Shkolla ka 45 mësimdhënës ,16 janë meshkuj dhe 29 femra.
Në kuadër të shkollës funksionon edhe Këshilli Drejtues i Shkollës dhe Këshilli i Prindërve të
cilët janë mjaft aktiv në udhëheqjen e shkollës.Shkolla funksionon edhe me organet tjera siç
janë: Këshilli i Nxënësve; KSHMDF; Klubet e Nxënësve; Këshilli Pedagogjik; Këshillat e
Klasave; Ekipet Punuese dhe Projektuese në shkollë të planifikuar me PZHSH dhe Planin Vjetor
të Punës.6

6

(Tregoi : Gjokë Osmani, drejtor i SHFMU “Selman Riza’’ ,Dardani)
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2.2 Historiku i formimit dhe zhvillimit të lagjës Piskotë (Stavilec) ,tani Dardani.
Pas mbarimit të luftërave Ballkanike dhe Luftës së Parë Botërore ,më 1918 formohet mbretëria
serbo-kroato-sllovene(SKS),e udhëhequr nga mbreti serb Aleksandri.
Në vjeshtën e vitit 1918,Kosova robërohet prap nga forcat ushtarake serbo-malazeze.Regjimi i
atëhershëm,pa humbur kohë,fillon me formime të ministrive dhe akte e urdhëra
administrative,përtë zbatuar të ashtu quajturin ‘”Ligj për reformën agrare’’me të cilin ua
mundëson familjeve të tëra serbo-malazeze ardhjen në Kosovë dhe koloninë e saj.Me këtë ligj
dhe me dhunë,iu mirret toka shumë pronarëve shqiptar,posaçërisht ‘’çifligarëve’’(atyre që kanë
poseduar sipërfaqe të mëdha tokash)dhe iu falen ardhacakëve kolonë.Kjo,kryesisht fillon të
bëhet në vitin 1920 nën udhëheqjen e mbretit Aleksandër,e me qëllim të ndërrimit të përbërjes
demografike të trevave të banuara me shqipëtar.
Në këtë periudhë,fushat e Stavilecit (Piskotës), supozohet se ishin pothuajse të pa banuara,përpos
disa familjeve që i kanë pas në pronësi ato toka.Një pjesë e këtyre tokave ka qenë tokë moqalike
dhe e pa përdorshme për bujqësi dhe banim.Ky kolonizim e godet edhe këtë pjesë të tokës
shqiptare nëpërmes Ministrisë së Financave,respektivisht drejtorisë së saj e vendosur në regjionin
e Gjakovës,kurse drejtoria kryesore ishte në Shkup.
Ky kolonizim në fakt nuk u ndal asnjëherë deri pas Luftës së Dytë Botërore ,kur fillon prapë me
reformën e dytë agrare.
Në vitet 1950-ta deri në vitet 1970-ta Gjakova përjeton një hov të zhvillimit industrial.Hapen
fabrika si :fabrika e tekstilitEmin Duraku,e konfksionitNapredaku,fabrika e tjegullave dhe
tullave,fabrika e përpunimit të drurit Modeli,fabrika e lëngjeve Ereniku ,në kuadër të
koperativës bujqësore Ereniku etj.Të gjitha këto fabrika kishin nevojë për fuqi punëtore andaj në
këtë periudhë kohore fillon ardhja nga fshatrat dhe krahinat (pjesë të ndryshme të Kosovës)dhe
vendosja e tyre në këtë pjesë,natyrisht me blerje të trojeve kryesisht nga pronarët serbo-malazez.
Këtu,tani fillon prapë ndërrimi i përbërjës demografike së Piskotës pothuajse në favor të
shqiptarëve.Popullimi i kësaj lagjeje vazhdon me ardhjen kolektive të familjeve të trevës së
Radoniqit kur fillon formimi i Bazenit të Radoniqit.
Popullimi dhe zhvillimi i lagjes vazhdon me të madhe pas luftës së fundit (çlirimtare) kundër
forcave ushtarake policore,paraushtarake dhe grupeve të ndryshme kriminale serbo-jugosllave.
Tani Piskota e cila e kishte marrë këtë toponim supozohet nga kolonët serbo-malazez,ka një
emër (toponim) tjetër-Dardani .Dardania është rritur dhe zhvilluar aq shumë saqë është bërë
lagjja më e madhe e qytetit të Gjakovës me rreth 12 mijë banorë.
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Shënim: (Tregoi : Ali Osmani ,65 vjeçar,Dardani,dhjetor 2017).

KREU III : Ndikimet e gjuhëve të huaja në shqipen letrare
3.1Ndikimi i gjuhës turke në gjuhën shqipe
Fjalët nga turqishtja nisin të hyjnë në gjuhën shqipe qysh në shek.XV.
Nuk janë të paktë studiuesit që janë marrë më huazimet e turqishtes në gjuhën shqipe dhe
ndikimet e saj në të folmen dhe shkrimin shqip. Secili e di se turqizmat janë fjalë të marra nga
turqishtja, pavarësisht nga burimi i tyre (turk, arab, persian etj.) dhe në ç’forma e kuptime
paraqiten në gjuhën tonë.
Po ashtu shënohet se turqizmat kanë hyrë në të folmen shqipe edhe para ardhjes së osmanlinjve
në territoret shqiptare.Një ndër argumentet që vërteton futjen e fjalëve osmane është fakti se
shqiptarët kontaktuan me tokat e pushtuara osmane edhe më herët, kështu që kur u kthyen në
Shqipëri, ata futën në fjalorin e tyre të përditshëm shprehje osmane.7
Si turqizëm i parë i dokumentuar për profesorin e nderuar Eqrem Çabej është fjala haraç, të cilën
Skënderbeu e kishte përdorur në një letër të tij.8 Ky dijetar e kthen në fakt supozimin e sipërm
me këto fjalë: “Turqizmat kanë hyrë në gjuhën shqipe që para nguljes së turqve në Shqipëri.”
Gjithashtu edhe studiues të tjerë përmendin faktin se arbëreshët përdornin fjalë turke edhe para
nënshtrimit të tokave arbëreshe nga osmanët.Këta kur emigruan në Itali, morën me vete fjalë nga
sfera e luftës (daulle, fitil, mejdan, etj.), nga petkat (çarçaf, çorape, gajtan, etj.), nga jeta
shtëpiake (penxhere, isa – hesap).9Vlen po ashtu të përmendet se ndikimi fjalëve osmane ishte i
madh jo vetëm në të folurën, por edhe në shkrimin shqip.
Orientalizmat në Gjakovë datojnë shumë herët..Në Dardani,turqizmat përdorën në sfera të
ndryshme e sidomos përdorim më të gjërë kanë nga mosha e tretë.Duke u bazuar në hulumtimet
e bëra mbi këtë punim,pra duke analizuar tregime të ndryshme nga disa banorë kam arritur të bëj
një degëzim tematik të terminologjisë turke.
Pjesë të shtëpisë : taban,oxhak,penxhere,bodrum ,ballkon,hendek,hajatetj.
Fjalë që lidhen me banimin dhe pjesë shtëpiake :peshqir, qilim,perde,legen,qyshk etj.
Emra veshjesh për burra dhe gra :corap,tirq,jelek,ushkur etj.

7

Prof. Dr. Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2002, fq. 219
Prof. dr. Eqrem Çabej, Studime Gjuhësore III, Rilindja, Kapitulli V. Huazimet Turke, fq. 68.
9
Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe II Tiranë 1972.fq. 280.
8
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Emërtime që lidhen me kuzhinën :pilaf, turshi, qofte, reçel, sheqer,tave,tabak,llokum,samun
etj.

3.2 Ndikimi i gjuhës sllave në gjuhën shqipe
Marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe sllavëve të jugut vijojnë prej afro pesëmbëdhjetë shekujsh.Ato
sigurisht nuk kanë pasur një zhvillim linear, apo me të njëjtin intensitet në kohë dhe hapësirë dhe
kanë lënë gjurmët e tyre në gjuhët përkatëse.Dhe si çdo marrëdhënie tjetër, edhe ajo mes
shqiptarëve dhe sllavëve, ka dy anë, atë të marrjes dhe atë të dhënies, ndonëse, sipas dijes së deri
sotme këto dy anë paraqesin rezultate asimetrike: ndikimi sllavojugor në shqipe gjen shprehje në
huazimet relativisht të gjera sllave në leksik, në një rrjet të dendur gjurmësh sllave në toponimi si
dhe në disa ndikime në fonetikë a strukturën morfologjike, ndikime këto të kufizuara
gjeografikisht
e pa ndonjë peshë të rëndësishme, qoftë edhe për strukturat nëndialektore
të
shqipes. Ndërsa ndikimi i shqipes gjen shprehje në ndihmesën, që ajo ka dhënë në procesin e
ballkanizimit të gjuhëve sllavo-jugore, në huazimet, në një masë të vogël, në leksik dhe në
ndryshime të tjera fonetike e morfosintaksore në të folmet fqinje sllave.
Pra siç dihet, ardhja e sllavëve në Ballkan nuk ishte vetëm një ardhje e një popullsie të re, por
edhe ardhja e një kulture e një organizimi të ndryshëm nga ai i shqiptarëve, ardhja e një veshje
dhe mbi te gjitha e një gjuhe të ndryshme nga ajo e shqiptarëve.Gjuha shqipe ka rënë nën
ndikimin e gjuhësor të sllavishtes.Është e vërtetë se gjuha shqipe ka pësuar huazime gjuhësore
nga ndikimet e huaja pushtuese, duke shfaqur aftësitë e saj përthithëse si dhe duke e treguar
forcën dhe pasurimin e saj. Megjithë rëndësinë e padiskutueshme që ka kjo çështje, ne nuk do ta
bëjmë objekt të posaçëm trajtimi, pasi kjo do të na shpinte jashtë temës që po trajtojmë.
Në gjuhën shqipe kanë hyrë edhe disa prapashtesa me burim sllav, si: -ac/-ec: burrac, dorac,
tullac etj.; -ash: çalash, gjumash, kromash, qurrash etj.; -avec: burravec, grindavec, qurravec etj.;
-icë: buallicë, gomaricë, ngushticë, pakicë, shumicë etj.; -inë: luginë, rrafshinë, thartinë etj.; -nik:
besnik, fisnik, petanik etj.; -it: djesit, kopsit, radhit, rendit, ujit etj.10
Liria e fjalës është e lidhur ngushtë me lirinë e personit, po edhe me të drejtat e
detyrat e secilit njeri si qytetar, si anëtar i një bashkësie shoqërore të caktuar, si edhe me traditat
më të mira etnokulturore e gjuhësore të çdo populli. Kjo parakupton dhe na bën të theksojmë me
forcë se liria e fjalës nuk do të thotë shthurje e gojës.11

10

Xhelal YLLI, Heidelberg:“Rreth vlerësimit të huazimeve sllave në gjuhën shqipe”.(“Shqipja dhe gjuhët e Ballkanit”Konferencë shkencore,2011 Prishtinë.
11

Gjovalin Shkurtaj, Kultura e gjuhës, Tiranë 2006, f. 5.
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KREU IV : Rreth disa fjalëve të huaja në të folmen e Dardanisë
4.1 FJALË TË HUAJA NGA BURIMET TURKE DHE SLLAVE NË TË FOLMEN E
DARDANISË
Pas shumë shqyrtimeve që kam bërë në Dardani, kam zhvilluar biseda të ndryshme me banorët,
po ashtu nga e folura ime në familje apo në shoqëri, kam arritur t’i vë në dukje disa fjalë të huaja.

Fjalë të huaja turke:
aman, pasth. turq. të lutem!
allahile, pasth. arab. pashë Zotin!
aksham.turq.mbrëmje
aferim, pasth.turq. të lumtë, aferim të qoftë!
arnaut-i.em.turq. Shqiptar (i quajtur kështu prej turqve)
adet-i, em.turq. zakon, e kanë për adet(zakon)
axha,(agja) em. xhaxhai (vëllai i babait).
astar.em.turq. pëlhurë
ashiqare.ndajf.turq. haptas, sheshit
avaz.em.turq. diÇka që është bërë zakon; diÇka e mërzitshme
azgan. mb.turq. që ka shtatë të lartë; i shkathët; sypatrembur
baballëk. mb.turq. i pa të keq; shpirtmirë
badihava, ndajf. turq. kot, kot së koti.
bahÇe,(baqe) em. turq. kopsht.
bajrak, em. turq. flamur.
bajraktar .m.turq. flamurtar; krushku që mban flamurin e dasmës.
bajat.mb.turq. që e ka humbur vlerën; bukë (gjellë) bajate; është bërë i mërzitshëm
bardak, em. turq. gotë.
bakllava. em.turq.embëlsirë me petë të holla.
baxhanak-i, em. turq. kunati;secili nga burrat që i kanë gratë motra.
bereqet, mb.turq.harmoni, (përdoret në shenjë falenderimi)
bakshish. em.turq. të holla që i jepen dikujt për shërbime të vogla.
begenis. f.turq. kur e pëlqejmë dike; tregojmë simpati
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beter, mb. turq. njeri i shëmtuar.
berber.em.turq. Ai që ka për mjeshtri të rruaj flokët; të qethë
buçuk, mb.turq.ngushtë, e ka punën buçuk, e ka punën ngushtë.
buallicë,(bullicë) em, gj. fem., (nga serbishtja) budallaçkë.
bujrum, pasth. turq. Mirë se erdhe!
burek, em. turq. byrek.
bunar, em.turq. pus
çoban, em. turq. çoban dhensh. (Ai që ruan, që kullot dhe që mbarështon bagëtinë)
çarshi, em. turq. treg.
cakmak. em.turq. mjet i vogel xhepi për të bërë zjarr. Në disa raste përdoret edhe fjala shkrepsë.
çirak, mb. turq. ndihmës, në formë ironie gjoja ke bërë shumë (a me ke bërë çirak),
Çizmë.em.turq. këpucë prej lekure;
dakik, em. turq. minutë ose çast.
dert, em. turq. shqetësim- mundim.
dogri, ndajf. menjëherë,
dynja, em. turq. botë.
evlat, em. turq. fëmijë.
ezbel, em. turq. orator, i shkathtë nga goja.
fikall-ndajf. turq. i vetmuar (është fikall).
fukarallëk.mb.turq. varfëri
gafil.ndajf.turq. në gjendje të pa përgatitur
gazep.em.turq. mundim i madh, vuajtje,
gjynah.em.turq. mekat, gabim, dhembshuri.
hala, ndajf. turq. ende. .
hasret, em. turq. djalë/vajzë e vetme si gjini apo si fëmijë.
harxh, em. turq. Ushqimet që blihen për t’i përrdorur për një kohë; bën pazarin e shtëpisë.
helbet, ndajf. turq. ndoshta, (helbet del naj sen).
hajvan.em.turq. kafshë, idiot.
hallall.turq. diÇka e lejusheme dhe drejtë, E ki halllall(e meriton)
hasm-i. em.turq. ai që është në gjak me dikë për shkak vrasjeje.
hyzmeqar. turq. shërbyes, shërbëtor
hazer, ndajf. turq. gati
inxhe, em. turq. gruaja e xhaxhait.
izën, ndajf. turq. leje për të shkuar (a po ma jepni izën).
javash, ndajf. turq. ngadalë.
japi, em. turq. shtëpi.
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jatagan, em. turq. pushkë.
kanop,em. (litar)
kanun, em. turq. ligj, Kanuni i Lekë Dukagjinit.
kasavet, ndajf.turq.shqetësim (i ka futur vetes kasavet).
kerr, em. tur.qerre, makinë.
konak, ndajf. turq. Odë, mikpritje për mysafirë.
kimet, em. turq. rëndësi, vlerë.
kismet, ndajf.turq. fat, përdoret për të uruar në të ardhmen (kësmet po martohem).
kyvet, ndajf. turq. fuqi, forcë (i ka dhonë Zoti kyvet).
mëhallë(mahallë), em. turq. lagje,
magjup, em. cigan, romë.
mesele, em. turq. tregim, ndodhi.
mixhë, em. turq. xhaxhai (përdoret vetëm në fshatrat e Gjakovës).
nalet, em. turq. djall. dreq.
nishan, em. turq. shenjë.
oriental.mb.turq. që ka të bëjë me vendet ose me popujt e lindjes
pastërm, em. turq. mish gjedhi i konservuar për ushqim dimri.
penxhere, em. turq. dritare.
pilafem, turq. ushqim me oriz, bereqet-mbarësi.
sade. turq.(kafe sade)- pa sheqer
sarillak, em. turq. sëmundja e verdhëzës.
serbez-ndajf. turq. i trimëruar.
shejtan.em.turq. djall
tavan, em. turq. pjesa e sipërme që mbulon një dhomë.
tezak, em. turq. çuni i tezes.
vilushkë.turq.pirun
vesvese-sja,em. (turq.) dyshim; T’u ka ba vesvese.
xham, em. turq. qelq. (shqiptohet edhe gjam, gjami)
zullum, ndajf. turq. dëm, i bën zullum- i bën dëm.
zhabë-em. serb. bretkosë.
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Fjalë të huaja sllave:
baski,em.serb.gozhdë.
baticë,em. serb. zonjë shtëpie, gruaja që e shikon mbarëvajtjen e shtëpisë.
bollovanje. serb.pushim.(pushim mjekësor)
bubrekët,em.serb.veshkët,organ në trupin e njeriut.
bure,em.serb.fuqi.
cërgash-i-em.serb. magjup.
certan,em. serb. film vizatimorë.
çikë, em. vajzë (mendohet që rrjedh nga serbishtja kçi, kçer)
digitron,em.serb.teledirigjues
domacica, em. serb. zonja e shtëpisë.
frizheder,em.serb.frigorifer.
jadranka, em. serb. sandale.
jakne, em. serb. xhaketë. - kabile, em.mb. turq. familja e gjerë.
kaci, em. serb. lopatë me bisht të gjatë.
kadë,em.serb.vaskë.
kastravec,em.serb.trangull,(perime).
kauç, em. serb. divan.
kërrnik,em.serb. bajame
kërrutë,(krrutë) em. serb. bastun
kfaqill,em.serb.lidhëse
kimik,em.serb.stilolaps.
kolicë,em.serb.karrocë.
kompir,em.serb.patate,(perime).
krajl,em.serb.mbret.
krajlica,em.serb.mbretëresha.
kupatill,em. serb. banjo.
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kushnica,em.serb.fren.
lugicë,garuzhdë,em.serb.lugë e madhe për të ndarë gjellën,qepshe,lugan.
magaricë, mb. serb. gomaricë, e sharë për femrat (prapashtesa –icë vjen nga serbishtja).
mast,em.serb.yndyrë,mjet shërues.
mraz, ndajf. serb. i ftohtë i madh.
mrezh,em.serb.rrjetë.
opshtinë, em. serb. komuna (ka ngelë te mosha e vjetër, nuk thuhet më)
pegull, em. serb. hekur për hekurosje.
penzija,em.serb.pension.
pod,em.serb.dysheme,tokë.
prashak,em.serb.pluhur për tretje.
prashit,f.serb.skalit dheun.
prezore,em.serb.dritare.
pumpa,em.serb.pompa.
puqurk,em.serb.kërpudha.
qebe,em.serb.batanije.
raqun.serb. llogari.kupon
rub,em.serb.leckë.
sakicë, em. serb. sopatë.
shafciger,em.serb.kaçavidë
shefenjer,em.serb.dollap.
shtagë, em. serb. shkop.
shtapiq,em.serb.shkopinjë.
shtek,em.serb.prizë.
sjalicë, em. serb. poqë elektrik
skllopk,em.serb.ndërprerëse.
sklubë-em. serb. giliqe, që bëhen rreth syrit.
slika,em.serb.fotografia.
smenë,em.serb.ndërrim,orar në punë.
soba,em.serb.dhomë.
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spirrë, mb. serb. i/e hollë, zakonisht përdoret për të sharë.
stabilizator.em.serb.rregullator
stanica,em.serb.stacion.
stol,em.serb.ulëse e vogël, e punuar nga druri.
struja,em. serb. rrymë.
stupc, em. serb. dru i trashë, hu.
sud,em.serb.gjykatë.
sudar, .serb.ndeshje.
tanir,em.serb.pjatë.
tarrakop,em.serb.kazmë.
teslicë, em. serb. sqepar, vegël që përdoret nga marangozi
troha/ trosha, em. serb. thërrmija.
vadit, f. serb.ujis, ujis lulet, lëshoj ujin në oborr.
zadrugë,em.serb.shitore.
zagar, em. serb.qen gjahu, (përdoret edhe për të sharë dikë)
zid,em. serb.muri.
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4.2Problemet fonetike dhe gramatikore në të folmen e Dardanisë
Dardania, ashtu si edhe i gjithë qyteti i Gjakovës flet gegërishten verilindore të dialektit të
Veriut.
Më poshtë do t’i theksojmë disa gabime fonetike, gramatikore dhe leksikore.
Ndër përdorimet më të shpeshta që bëhen në të folmen e Dardanisë janë :
*Rotacizmi:syni-syri, vena-vera, zani-zëri etj.
*Hasim raste të tilla të një hundorësie mjaft të zhvilluar, sidomos â-në,në këto fjalë:
nâna – nëna, hâna – hëna, bân – bën lâ- lë, njâni -njëri, me dhân- për të dhënë, me thân -për
të thënë,etj.
*Asimilimi i grupeve të bashkëtingëlloreve me -mb, -nd, që dalin si: m, n,
kama-këmba,kumull-kumbull,mesa-mbesa,veni-vendi,katun–katund,huna-hunda,shnetshëndet etj.
Po ashtu edhe tek numërorët pas numrit dhjetë, p.sh.dymdhet (dymbëdhjetë), pesëmdhet
(pesëmbëdhjetë), tetëmdhet (tetëmbëdhjetë) etj.
*Po ashtu, në togjet vokalike -ie, është asimiluar në -i, p.sh.:
milli-mielli, dilli -dielli, etj.
*Aglutinacioni si fenomen i përngjitjes së fjalëve si tek të gjitha të folmet e gegërishtes,
gjithashtu edhe në Dardani kemi raste të aglutinacionit, p.sh:
çatje e lash librin -qe atje e lash librin, çanej shkova- që andej shkova, kńej osht rruga-këtej
është rrug), anej është shkolla- andej është shkolla etj.
*E folmja e Dardanisë ka edhe një gjatësi tjetër që paraqitet tek rrokja paraprijëse në fjalë ku ë-ja
fundore del e reduktuar psh:
patë-paat, fletë-fleet, borë-boor etj.
*Shqiptimin e zanores o në të folmen e Dardanisë e kthejmë nga o>a, ku ka ngjashmëri me të
folmen e pjesës së përgjithshme të Kosovës. Këtë veçanti e hasim në këto fjalë:
katalik-katolik, nashta-ndoshta, u vanova-u vonova,dallap-dollap, aborr-oborretj.
*Kalimin e u në ë e hasim në disa raste, si p.sh:
lepër-lepur, petëll-petull, vetëll-vetull,hekër-hekur, flutër-flutur, i djegën-i djegur, i krehën -i
krehuretj.
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*Parafjalët e gjuhës shqipe ndër, nën, në të folmen eDardanisë, dëgjohen si nër, p.sh:
nër tavolinë e kishin -nën tavolinë e kishin, e kam nër men -e kam ndër mendetj.

4.3 Rezultatet e anketimeve
Pas shumë vëzhgimeve dhe anketimeve të bëra kam arritur të përgjigjem në pyetjet:
Sa e flasin dhe e kanë të përvetësuar shqipen standarde të anketuarit e këtyre moshave ?
Cilat grupmosha përdorin huazimet turke dhe sllave?
Ndarja e moshave në grupe
a.parashkollorët deri tek cikli i ulët i shkollimit 5-10 vjeç;
b. mosha e adoleshencës 15-20 vjeç;
c. mosha e mesme 40-60 vjeç;
d. mosha e tretë mbi 60 vjeç;

a.Fëmijët nga mosha5-10vjeç në gjuhën e tyre nuk kanë përdorur fjalë të huaja nga sllavishtja
dhe turqishtja.Kjo mund të shpjegohet në faktin se ka ndikuar zhvillimi i teknologjisë
bashkohore të DigitAlbit nga Shqipëria nga periudha e viteve 2000 e këtej, ku kemi shumë
programe të fëmijëve siç janë: Bang-bang, Çufo Tv, Junior etj.Prandaj,ata e kishin shumë të
lehtë të kuptonin madje dhe ta përdornin gjuhën standarde .
b.Ndërsa, mosha e adoleshencës 15-20 vjeç më shumë kishte huazime ndërgjuhësore të
shprehura me anglicizma, pra kur kërkoja nga ata që të na tregonin ndonjë ngjarje apo përjetim të
tyre, mbi 60 % e fjalëve ishin te huazuara nga gjuha angleze. Megjithëse nuk flitet një gjuhë e
pastër standarde ,huazimet turke dhe sllave nuk gjejnë vend këtu.
Duke u mbështetur në brendësi të temës që kam shtjelluar , duhet ndalur dhe vështruar mirë
pikërisht këto dy grupmosha në të cilat huazimet turke dhe sllave gjejnë përdorim të madh.Andaj
në këto dy pika kam arritur të shpreh një rezultat me përqindje.
c. Kjo moshë kishin më shumë fjalë sllave në të folmen e tyre,me rreth 60% të përdorimit të tyre
. Gjatë anketimit disa mundoheshin t’i eliminonin, po ishte mjaft e sforcuar nga ana e tyre. Më së
shumti i kemi hasur këto fjalë: struja (rryma), zidi (muri), fiokë (sirtar), grijalicë
(ngrohëse),kushnic(fren), kravatë (kollare), vadit(ujis) etj.

21

Po i përmendim disa nga shprehjet që i kemi hasur gjatë intervistimit : lidhe me kanop-lidhe me
litar;pshtetu n’zid-mbështetu në mur ; ulu n’kauç-ulu në divan; dheze strujën-ndize rrymën;
hin n’sob-futu në dhomë ;vaditi lulet –ujiti lulet ;maje vullanin –mbaje timonin ; po e pi ni
sok- po e pi një lëng ; kuqite veten –freno veten ;un ha me vilushkë- unëha me pirun ; sot mraz
i madh –sot I ftohtë I madh ; heke boren me kaci –hiqe borën me lopatë ;pegllate me pegull –
hekurose me hekur etj.
Tek mosha e mesme 40 – 60 vjeç të cilët kishin nivel më të lartë shkollimi (qoftë me fakultet,
master apo doktoratë), gjuha standarde e tyre ishte mbi 80 % e përdorur në të folmen gjatë
intervistimit .

d. Mosha e tretë mbi 60 vjeç, moshë kjo që ka ndikuar historia e orientalizmave ku bën pjesë në
shtresën e huazuar të leksikut të gjuhës shqipe..Në këtë moshë huazimet turke zënë vend me
rreth 75% në të folmen e tyre. Dhe gjatë intervistimit të të anketuarëve të kësaj moshe kemi
hasur në shumë shprehje turke dhe arabe p.sh: pazar, byrek, raki, tepsi, sini, adet, amanet, boja,
bela, hesap, bej/beg, aga, etj.
Po i përmendim disa nga shprehjet që i shënuam gjatë intervistimit, p.sh.: hala su zgjidh kjo
pun-ende nuk u zgjidh kjo punë ;n’ mahallen tone- nëlagjen tonë ; e qoj me gazep-e dërgoj me
mundim ; ama izën-më jep lejen(më lejoni);erdh fikall-erdh vetëm ; shkoj dogri –shkoj
menjëherë ; ti je hi n’gjynah –ti ke bërë mëkat ; e kam ni dert-e kam një shqetësim ; për pes
dakika erdh –për pesë minuta erdhi etj.
Mosha e tretë mbi 60 vjeç, të cilët po ashtu kanë nivel më të lartë shkollimi, gjatë të folmes së
tyre në intervistat tona, standardi i tyre ishte mjaft i kënaqshëm në krahasim me numrin tjetër të
të anketuarve, përqindja e tyre është mbi 60 %.
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KREU V : Këngë dhe tregime tradicionale të Dardanisë

5.1 Pamje nga Dardania
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5.2Këngë tradicionale që këndohen në Dardani
Disa këngë tradicionale të kanagjeqit, të cilat ju këndoheshin vajzave që shkonin nuse.Gjatë
këtyre këngëve kemi evidentuar shumë fjalë të huaja të cilat i kemi nënvizuar brenda tekstit të
këngëve.
1.Shuni gra e shuni fmi me na majt pak qetsi
pak qetsi me na majt se po don lulja me kajt
shuni gra 30 dakika kanagjegji dek per çika.
Shtrëngo trupin e shtrëngo shtatin
tash ja nisim me ta ngjit llakin
e ty llakit koft përhajr
me nafak e me igball.
Kaj oj lule nër shami
ni shpi rob po kajn për ty
edheilaket ka i ki jon mërzit
tkan pas mat mirën çik kërkush tkeqen sta ka dit.
2.Ngjitet kana pika pika, edhe sonte bajrak nër çika
Ngjitet kana pika t kuqe, nesër mrama bajrak nër nuse
Ngjitet kana ma e fort se guri, sonte je te baba nesër je te burri.
3.Kaj moj çik ner shami tkuqe neser po shkon nuse
Kaj moj çik kaj pa za se ti çik nuk bohesh ma
Kaj oj çik lot sa guri qka pat nana se tperzuni
Sofra e vogel nuk na nxuni
Po del nana mej dor kasht e lyp çiken mrena jasht
E lyp çiken me hanger dark i ka met stoli that.
Kaj oj çik lot sa guri qka pat baba se tperzuni
Kur u rrita u halita ,fistan per bajram i lypa.
4.Masi jem tuj t’martu
Po ja nisim moter met knu
E masi hana e mante veten
Po i pertrim edhe naadetet
Vllau madh ka ba be
Tana hijet ka me i pre
Ka me i pre e me i krasit
Ku mka nejt motra çik.
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5.Kaj oj çik niju ne ara
Kush ju del dajve perpara
Ja lash motres amanet
Me ju dal ma larg se vet
Qka po i len babes kujtim
N’bisht t’grabujes emnin tim
Qka po i len nanes per mall
Ne der t’sobes 5 gishta kan.

6.Nbahqe ton o moj paska math
Paska math o lulija papuqe
Mashallah ma e mira nuse
Lutju nanes pash merakun
Qu bre nan hekma duvakun
Se un neser se kaloj pragun
Du te rri nan apet me ty
Jom e re e ner t’reja
Tash i musha 20 pranvera.
7.Kaj oj çik ka akshami
Po t thirr nana te takami
Kuku nane durt me kan
Ky ymydi jem ty tka lan
Kaj moj çik e shtyme llamen
U ardh vakti me ta ngjit kanen
Bjeri nanes ner aman
MOs ti zhytin gishtat me kan
Qu moj çik e kqyre hanen
U bo vakti me ngjit kanen
Me ngjit kanen e shamin
Ty tu kajt shoqet pot nin
Me at dit qe tu qit shamija
T la lezeti e tla çiknia
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Shënim:Këto këngë janë marrë nga disa gra në moshë të shtyer.
5.3 Fjalë të urta dhe shprehje të ndryshme të myslimanëve
Fjalë të urta:
Dita mir shihet me sabah.
Hesapi sbahet pa hanxhin
Goja behar ,barku grunar
Pyka e re e shtyn tvjetrën
Ujku qimen e ndërron po zanatin se harron
Teneqja e prishun ka za tgërvishtun
E mira ska tavan e keqja ska taban
Dinaku të qon te 40 qeshme e stë jep ujë.
Sa ,ma shpejt kositet livadhi ma shpejt del bari.
Me ni lule s’vjen behari.
Burr i mir në sini t’huj mos u ban.12
Shprehje të ndryshme të myslimanëve:
Allah ty tkofshim fal; bismilah; elhamdulilah; selam ;evalla; bëj dua,merr abdes etj.

12

Subjekti dialektologjik: Drita Osmani, 60 vjeçare, Dardani. Profesioni: amvise.
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5.4Tregim tradicional dhe kulturor nga jeta e banorëve të Dardanisë

“Festa e Shën Gjergjit”

Ktyneher e festojshim Shën Gjergjin, e tash i ka hup lezeti. Përpara, natën e Shën Gjergjit u
mledhshin fmija mâ: shum e delshin me lyp lula të Shen Gjergjit,e qikat kaniher e kapshin defin
e knojshin lujshin e kcejshin. Fmija delshin nëper livadhe ku kish qasi lula, atëher ka pas ma
shumë ven, tash nuk gjan ma fort knej n’rrethinë, se livadhet jon mush krejt shpija ma
shumë.Veni ku ka pas ma shum u kan livadhi te mahalla Radoniqve u mledhshin krejt t’Piskotes
e shkojshin qatje e merrshin i bishin ne shpi secili,e na i qitshim bashk me fmi ne dyr te aborrit e
ndyr te shpis i lulisshim.Me qato lula ne sabah,e zoja shpis u duhke mi qu fmit prej gjumi heret,e
mushke ni bakalluj e lulen e qitke ne ta e i sterpike me uj ,u qojshin tan ren at her i shtike mu la
me uj tlulav e i bajshim gati me shku per tyrbe ,e kem pas me dit te caktume ne cilat tyrbe me
shku tri ditë.Tash as nuk mledhin lula as se festojn shum,rrall e hiq shkon ne tyrbe sikur
perpara.13

13

(Tregoi :Lumnije Hasani,59 vjeçare,Piskotë,nëntor 2017)
Tregimi i paraqitur është shënuar ashtu siq e ka treguar dhe shqiptuar personi ne fjalë.
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KREU VI

PËRFUNDIME
Në këtë punim synuam që përmes disa kërkimëve dhe shqyrtimëve të materialeve të ndryshme,
bisedave apo pyetësorve, të vëmë në dukje një numër fjalësh të huaja mes shqipes standarde dhe
shqipes së folur në Dardani.Në këtë kontekst, punimi synon edhe përcaktimin e nivelit të
përvetësimit të standardit si dhe punën që duhet bërë në këtë drejtim për shtrirjen e tij.Përdorimi i
shumë fjalëve të huaja në gjuhën shqipe, të cilat po e bastardojnë në mënyrë të vazhdueshme
bukurinë, vlerat dhe historin e gjuhës, janë disa nga arsyet e përzgjedhjes së kësaj teme.
Po ashtu, në këtë punim, është paraqitur historiku i shkurtër i Dardanisë, disa këngë të cilat
tregojnë: kulturën e vjetër shqiptare, traditat e ndryshme të banorëve, ku kemi paraqitur
vështirsitë e tyre në komunikim, dhe përdorimin e shumë fjalëve të huaja në të folur, apo në
këngë të ndryshme.
Metodat që kemi përdorur në trajtimin e kësaj çështjeje, i kemi të mbështetura në punime, pastaj
në vëzhgimin dhe interpretimin e folësve të kësaj treve.Jemi përpjekur që përveç disa fjalëve të
huaja t’i pasqyrojmë edhe disa nga gabimet kryesore fonetike, leksikore dhe gramatikore që
bëhen vazhdimisht në të folurën e Dardanisë.
Qasja mbizotëruese është ajo e anketimit dhe interpretimit, ndërsa një vend me rëndësi në
trajtimin e kësaj teme ka zënë edhe metoda e shqyrtimit kritik të përdorimeve si dhe pyetësorit.
Pas një pune të palodhshme, kemi arritur këto rezultate të cilat i kemi ndarë në grupe sipas
moshave:Fëmijët nga mosha5-10vjeç, në të folmen e tyre kanë përdorur shumë pak fjalë të huaja
nga sllavishtja dhe turqishtja. Mosha e adoleshencës 15-20 vjeç më shumë kishte huazime
ndërgjuhësore të shprehura me anglicizma.Mosha e mesme 40-60 vjeç, kishin më shumë fjalë
sllave në të folmen e tyre,me rreth 60% të përdorimit të tyre.
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Personat mbi 60 vjeç, moshë kjo që ka ndikuar historia e orientalizmave ku bën pjesë në shtresën
e huazuar të leksikut të gjuhës shqipe..Në këtë moshë huazimet turke zënë vend me rreth 75% në
të folmën e tyre.
Nga e gjithë kjo, vijmë në përfundim se në arealin e së folmes së Dardanisë (ish Piskotës) si dhe
në rrethinë të saj,kemi konstatuar që në të folmën shqipe ka një përdorim të konsiderueshëm i
fjalëve të huaja në secilin aspekt të gjuhës.
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