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Qëllimi që më shtyjti për botim të kësoj Istorie m va
rrei në shërbimme dhënies së ca informative inieligjencës 
Shqiptare mi komynitetin e Bektashivet — të cilët jan  
përhapur në një qark të gjerë f  atdheut tënë — dhe në 
njoftimin e vedit të tyre pjestarve té këti komuniteti 
mjaft té vlefshim mi realizimin’ e idesë liberale të bij- 
ve të këti atdhea.

Nuk mbajta anëaspakë — si Bektashi që isha edhe 
vetë — as në të mirat as në të metat e trupit të kë~

. saj historie ; e në këtë mes nuk më daket të jem edhe 
aq lehtë i rezikuar prej goditjes së notijë kritike.

Dikush mand të thotë se Bektashinjtë s' kan pa- 
tar gjer më sot no një istori dokumentale dhe té plo- 

4të. Poh vèrtet këtë mand f  a them edhe unë, por mund 
tè shtonj se kjo istori sa do qé nuk ka qenur e shkruar 
dhe e përmbledhur né libré, ka ekzistuar nè ngjar- 
je t e mbajtura mënd në për arshivat e teqevet, në gu- 
rrët e varrevet të puntorëvet bektashinj të dëgjuar 
dhe né ngjarjet e lidhura me istorin e mbretërve otto- 

,manë të Turqisë. < ‘
Para shvillimit të literatyrës Shqipe, qysh ish 

.istori e Shqipërisë? shenohej né libra të posaçme té 
kësaj gjuhe ? është e dijtur nga të gjithë, se jo  istori 
që nuk kish,por as një librë tjëtër n' interest të Kom- 
bit që f liste këtë gjuhë.

Shkrimtarët tanë të nxéhur me kurajo, përkun- 
drazi talljevet t’ aty re qé thoshnin se librën e Shqip- 
tarit e ka ngrënur lopa, u përveshnë me zell, punudn 
pa lodhur, mbluadhë dokumenta të shëndetshme dn e 
känd, u përpoqnë me té drejtë, e për lavdin e tyre 
dhe lumterin e kombit, i dhanë kuptim botës se Aki- 
lea, Bardhyli, Leka,, Pirrua, Kastriotët, Shpatajt, Ma-
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zhàkèt, Selefkët dhe Ptolemenjté me shokë, s’ kan qé- 
nur as grekër as tjetër gjë, por si nga racci cislitn dhe 
nga zakoni kan qënur shqiptarë të kailuar.

Pa tjatër gjith ky fa t ka rrjedhur cdhe n ' bek- 
tashinjtë, qe të parët e tyre kau provokuar panerei té 
mëdhd, han bërë çudira dite kan treguar një' gjeni të 
jashtëzakotië sitine duke shërbyer njerëzinë per ndjenjd 
Uri dhè dasfiurie, e té sotmit pake  kau njoliar vedili 
ma mir sé sa i kan njohnr bota e ìiunj.

Me 1921, Kyprili-zadé Mclimed Fund ben, njé 
shkrimtar i matti né Turqin’ e sotme mi istoriti e bek- 
tashinjet kish mbledhur shumë dokiimenta té vie/stime. 
Ky dijëta r i çqtiar pas dokumentäre të mbìédhura kish- 
te dhénénjé raport te gjettè në një koiiferetico té pro- 
fesoreve t’ Instoris’ sé févet né «Lozan té Svicrës», ku 
té gjithé istorianét evropeané amar nfoftinte té' tepér- 
ta dhe té thèlla mi bektashizmén imi tepér dhe ma 
mir se vede bektashinjté.

Gjith asina edite pam kétyre njoftìmeve té réja, 
né bibliotekat e Berlinit jané gjetur libra gjermanish- 
te me informata mjaft té bolla mi bektashinjt’ e vje- 
tér; né Amerikè, né sitimi kotiferetica qé i jané dhé- 
né piiblikut kuriozé ng’ an e dijétaréve t’ ati vendi, né 
pyetjet e imta jan mar pérgjigìje mjaft korrekte mi 
doktrinén e te pérmendurvet ngjat kétyre faqeve.

E bektashinjté ve té, a nuk éshté njé e metté e 
padhiiruéshme pér ta, kur s’ kané dijeni se ç’ barra té 
çquar kan qénur té parét e tyre ?

Me gjith se né té hartaar té késaj bistorte —  da- 
ke u bazuar né fakte a dokiimenta dhe a si tnényre 
dake u draajtur nga kritikat kam dashur té enkara- 
jonj sapertorét, kolegét dhe inferiorét e mi qé té ço- 
hen né panini pér té ndriçuar rrugën e avellerit té ty
re, dake shpejtuar shkollén e posaçme pér té nxjerrnr 
Dervishé té armato sur me kalt are té gjerë siç’ i ka 
kije doktrinés sé tyre té pajuar maj-e-fund me f i lo 
sofi té gjallé. Kam dashur me kénaqési té ma dhe té-
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plotësonj edhe një këshillë dhëniir prej shknmtarit 
i’ onë të shkëlqyer Mid-hat Frashërit në të përkohësh- 
men «DLtnrija» kn tregonte fisnikërlsht se të gjithë 
Shqiptarët inteiektaalë duhet të kenë njoftime serioze 
mi ç ndodhet n’ atdhen e tyre si do mos mi bektashiz- 
mën që ka tojtur para vitit 1912 një rol të math në 
favor të rilindjes së mbretërisë tënë tradicionale.

Autori i shkëlqyer i «Diturisë» ka kërkuar prej 
nesh një istori të plottë mi të gjitha teqetë bektashia- 
ne të Shqipërisë; por neve até nuli e përmbushmë^ 
dot, prej nevojés që duhej të shihte dritë ma pare 
Istorija e përgjitliëshme e bektashinjet mbarë, Istori 
e vogël sikundër që nah niund t.ë bëhej ndryshe, duke 
dhënur fjalën e sigurlë se pas kësaj do të përpiqemi 
të hartojmë një histori të madhe vetëm të Bektashiz- 
mës Shqiptare, për të cliën do të vuajtnë të mbledhim 
nga arshivat dhe mbeturinat e anticitetit të çdo teqe- 
je  infonnatat e salita si ç dulien për një histori kësodore.

Nga ç’ tregohen në këtë histori kuptohet pa pi
ke dyshimi se bektashizma si një seht i përparuar, 
nashti ka zënë vëuditi e një feje me gjith kuptimin e 
fjalës.

Haxhi Bektashi që asht themeluesi i saj, si një 
zëvëndës-profet ka marë në dorë një mjelL pa hime 
dhe bizhdila, që kësi mieti ka mbrujtur dhe gatuar 
një brunië të fisçime për t’ u admiruar prej gjitlië bo- 
tës se mëtidshme.

Këjo që them në àsht se provohet nga përmbajtja 
e kësaj historije, vërtetohet edhe në fjalët që thonë 
të huajtë që s’ kanë no një interest në këtë çështje.

Doktrina delikate e bektashinjvet, nuk do për- 
çarje fetore dhe fanatizinë; kjo doktrinë predikon si 
së larga edhe së afërmi da siluri, vëllazëri dhe bash- 
kitn mi të tërë njerëzit e ati vëndi ku vetë kjo para- 
slitrohet; në këtë rrugë të mbarë s’ ka bërë e nuk bën 
kurrë propaganda në favoriti e saj me dëmin e dok- 
trinave si motra të këti atdheu, e kjo ëslitë një saliri-
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ficë njerëzore dhe patriotike aq e madhe, sa që e bëtv- 
tè çqiihet shumë tidaj të tjerëvet si një doktrinë liberale.

Para masakrës së tyre ng’ an’ e Salitati Mahmu- 
tit tash një qind e ca vjet, nëmërohëshin tiën bekta- 
shitijtë tne qindra misionarë tepër savantë, që me 
zotësin e tyre mund të ktheniti një shamicë ma të ma
dhe tidaj vedit; por kjo panë ishte një propagande ; e 
me qën se propaganda nër tä nuk shihej me sy të mi
re, mottoja e bektashizmës si atëhere ashtu edhe sot 
ka mbetar me bindësi të preme, në fjalët e sinqerta: 
«Kush vjen me vullnetin e vet të na pasojë tië këtë 
udhë, me dashuri të madhe e pranojmë, e kash nak 
dëshëron të vijë kështu, né nuk e ftojmë».

Pas masakrës në fjalë, savantët e kësaj doktri- 
ne a ralluan dake mbetur me dyzina misionarë t' asaj 
kategorie, por shumica analfabete dhe semi analfabete 
nukë shihej me sy të keq prej llauzit, kur se libera- 
lizma e bektashizmës dhe disi piina fort e biikur nè 
radhën klerike këta i pajoste me një zheni të admiruarë.

E sot pra që po botohet kjo histori, bektashizma 
në Anadoll — ndonse nènè-dhétpo shtohet ma shumë 
se në kohën e kalueme: nga Gjiriti është çkulur me 
gjith popullin refugjatë; nè Misir po vepron jo  ma 
keq se kohën e shkuar; në Ballgari dhe né Rumani 
po vërtitet me gjendjen e parë ; në Unga ri. Bosnje- 
Herzegovinë dhe Maqedoni thnaj se po shuhet; e shkën- 
d if e gjallëris së saj po duket e gjallë dhe e fuqish- 
me vetëm në vëndet e Shqipëris së lirë, për Urin e së 
cilës këjo ka panuar me vullnet të zjarrtë; kështa që 
Shqipërija e rilindur nuk po ja  mohon gjith ato të mira.

Nashti pra ku do të qëndrojë fundi i beklashiz- 
mës ? — është pyetja që del vet-vetiu nga ç do gojë.

Kundrejt kësaj pyetjès së shkartër, përgjigjja 
e së cilës kërkon volume që të thuhet me analizim të 
plotë, né që jemi marrë shunt’ a pak me lëzimin’ e 
historivet duke u mpshtetur në faktet e pakundërshtue- 
shme se «Istorija  është një çark sinematografik për
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të rrëfyer ngjarje të përsëritura kohë pas kohe» na 
pëlqen të thtmi — duke kërkuar ndjesë' nga lëzuesit 
të mos na i qaajnë profetira — këto që pasojnë :

Po të marëm parasysh ndryshimet e mëdha (re
format sociale) të shvillaqra në kohërat e vona n’ atë 
vënd, në qoftë se turqit’ e qytetëruar do të krijojnë 
një vetëdije të përshtatëshme në karakterin e tyre kom- 
biar, bektashizma n’ Anadoll me veprimin’ e saj të 
pshehtë si krishterimi në kohën e Rromanëvet pogatië 
— do ta sjellë ora që të bëhet shpirti a thelbi i asaj 
vetëdije krejt liberale që duket në t’ u formaarë.

Turqit në t ’ ashtmar fèti’ e tyre Myslimanërinë 
kërkojnë që xhamija të reformohet me një mënyrë që 
të tërheqij gjindjen, kërkim ky, q e kanë ushqyer prej 
qindra vjet ma parë bektashinjtë.

Me etje të madhe për të përmirësuar lidhjen fa- 
miljare, ata kërkojnë Uriti e gruas, martesën vetëm 
me tijë grua, divorcin e lirë me atlèti e gjyqit civil 
dhe mos martesën me f  afërmit prej gjërije; që këto 
kdn qëtië ca zakone të respektuara me fanatizmë të 
llogjikëshme ng’an’ e bektashinjvet, më një kohë që tur
qit mbarë ishin të mbytur në llucëti e ngjitëshme të 
një fanatizme shum qesharake.

Gjith ashtu kjo racë që ka nisiir té hedhij hapa 
gjikanteske në ndryshimet shoqërore, me një zeli të 
math që të bëhet shok me racat e perëndimit, kërkon 
të fusij  në faljet e xhamisë muzikën; që edhe kjo 
ka qëtiur një pasuri tepër e madhe në hymnat e bu- 
kura që jan lëçitur me melodina hyjnore në teqet e 
bektashinjvet.

Të pshtetur pra nè argumentat e nalt-treguara, 
duke parashikuar një rilindje të shkëlqyer për bekta- 
shizmën e Turqisë, duke qënur të mëndjes se edhe bek- 
tashinjt’ e Bullgarisë, Rumanisë dhe Misirit do të pa- 
sojnë si vëllezërit e tyre f  Anadollit, do të vijmë në 
bektashinjt’ e Shqipërisë, të eilet figa ç’ do pikëpamje
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ndodhen me një gjëndje fare të ndryshme nga sivëlle- 
zërit e tjerë të kombësive të huaja.

Bektashinjt’ e S/iqipërisë — një nga të cilët jam  
edhe unë që shkruanj këto radhë*— janë mbryjtur si- 
kur se besim’ i tyre ■ s’ ka ardhnr si fe't’ e tjera nga 
Anadolli, por sikur ka lindiir në vend të tyre.

Në i erdhi mirë në trup ase në e mori rrobën e 
saj edh’ e qepi pas trapit, Shqiptari nuk bëri keq pse 
e bëri të tijnë edh’ e shqiptarëzoj bektashizmën. Se 
bektashiu i Shqipërisë, në ja  ka dhënë Qerbelan e 
Naim beut të pshehar në g jfdh e  të ngjitur në shpirt 
llauzit që hynte në faltoren e tija para independencës 
së Shqipërisë, shpërblen një d&tyrë të shenjtë — duke 
e frymëzuar me ndjenja kombëtare — se edite mëma 
e tij Shqipërija me një kohë kritike bektaslziut të pa- 
rë i hapi portën bujare, i tha : <diajde në shtëpinë t’ i- 
me» edite shpëtoj nga ndjekja e ashpër e salitali Mah- 
mutit, tash e 100 vjet ma parë.

Fund’ i fjalëvet të mi ja, bektashizma jonë që s ’ka 
as një thërrime shënjë orientale, sa do qe nuk ka ne- 
vojë të bëjë reforma në falëtoren e saj — e ella ësh- 
të aq e reformuar sa qè dëshërojnë reformatorët ma 
radikalë — sot ndodhet në krizë të madhe, se kler’ i 
saj ëshië shiim’ i varfër në kulturë; e në qofte se nuk 
do të hapin të pakën një shkollë të mirë për dervishët 
e paskëtajmë, është një gjë e dijtur që kurrë nuk mo- 
hohet dot,, se pak nga pak do të shkrijnë si dëbora në 
Diell për t ’ i Lënur véndili bartt të njomë që pret të 
mbijë.

Por bektashizma Shqiptare nuk është dëborë ; 
kjo është fara e lules së qytetërimit, të cilën në mos 
ditshin t'a mbjellin ata q’ e kan në dorë, më qaf’e paçin.

Edhe kjo /listori q’ u hartua duke mos Lënë as 
më një vënd të drejtën, për këtë qëllim po del nga 
dora ime e vobektë q urdhë.rohet prej një zëmre të 
djegurë.

Maj 1929 Autori



H js to r ija
e

B e k ta s h in jv e t

P J E  S  E lrë
« Periudhat para lindjcs së bektashizmës, 

ase ideja spirituale n’ evolyssone »
Historija äsht një dëshmuës vigand i ngjarjeve 

të ç’do kohe, äsht edhe udhëheqësi i njerëzisë për një 
rrojtje të mire dhe të nderçme në këtë jetë.

Ç’do popull apo shtet’ i math a i vogël, ç’ do 
fé, doktrinë dhe idé, pa dyshim ka një histori të veçantë.

Histori e një populli mund të fillojë nga veprat 
e nalta të një njeriut të math (a personit të çquar) ; 
historija°e një doktrine mund që të niset edhe me ato 
pandehmat mä të vogëla, te cilat janë naltuar mä vonë 
së bashku më doktrinën e lindurë.

Edhe fregimi i jttës së bektashizmës, duk me qe- 
nur se äsht «Historia e posaçme e nje doktrine», du- 
het filluar nga pandehmat fare të vogëla të kohëravet 
mjaft të vjeiëra n’ atë qark dhe rrìizullim, ku fati e ka 
sjellë nër kohërat e vóna, që të lindej e të rritej si 
gjithë irupat me shpirt dhe levizje të gjallë.

Pra, sikur ta shëmbëllejmë këtë doktrinë me një 
pemë të bukur dhe madhështore, duhet të kemi kon- 
viksion pak të plottë se këjo mund të jetë çkuiur (2000) 
dy mijë vjet (a mä shumë) para Krishtit nga viset e 
Asisë së larkme, pastaj mund të jetë p?rmbajtur në 
tokën e Greqis’ së vjetër, Persi dhe Arabisë, duke u 
shartuar sa herë që ka ndërue vendin e vjetërë,

Për të mos mbetur krejt n’ errësirë mi konviksio- 
nin tënë ja disa- shëmbëlla argumentale tek po i ra- 
dhitim ketu mä poshtë :
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1. — Në Hindi «Budda» — profeti mä tepër se- 
(2000) vjet para Kristit duke dashur të gjente : a) më- 
nyrën e ndalimit të vdekjes, b) mosplakjen kurrë, c)> 
mos sëmurjen kurrë dhe d) rrojtjen e përjetëshme, — 
rezultonte qëndrimin e njeriut në katër regullat: a)< 
mundimi (Fr. inquiétud) prej gjendjes (existence = ekzis- 
tansë) nuk veçohet kurrë, b) shkaku i ardhjes në jetë 
äsht rrjedhja e një gjëndjes së vjetër, c) rrjedhjet e 
gjëndjes çduken duke shmangur nga gjith dëshirat dhe 
qëllimet, dhe d) ç’ do gjë që ndalon çdukjen e rrjedh- 
jeve të gjëndjes së pafundshmp (existence, étemelle) 
duhet arreshtuar krejt, e me këto regulla kafsha folëse 
(arab hajvani natik) të jetë njeri i mbaruarë.

2. — Në Persi Zoroastri (Zarathustra ose Zerdasht-i) * 
më një kohë të vjetrë dhe fare të pacaktuar predien
te rivalitetin e dritës (Pers. Ahuramazda) me errësirën 
(Pers. Ahruman).

3. — Në Greqin e vjetër falëtorja idolatrike e qu- 
ajtur «Delfi» urhhëronte që njeriu të njohë dhe qorto- 
jë védin.

4. — Në Sili Abraami (Ebraisht, Avrà ha m ; Ara
bisti: Ibrahim), 1942 vjet pas Adamit (Arab: Adern;, 
Greqisht: Adham) nyjat e Buddës i shvillonte pak \nä 
mirë e per të treguar qëndrimin e tij në këtë shvillim 
bënte theror edhe shpirtin e tij mä të dashur : të biiin.
;i, 5. — Në viset e Sirisë Krishti (Arabisht : Hazreti

Isa; Greqisht: I>üs Kristó ), 569 vjet para Muhammetit 
dhuronte paqje dhe dashuri për gjithë njerëzinë.

6. — Pas Kjishtit po edhe shumë vjet para Mu- 
hammetit, ungjill-shkruesit Mat-the Johann, ettj... kri- 
jonin trinin e shënjtë (Arabisht : ekanimi thelathé), për- 
qasur me besimin e disa idollolatrëvet mä të shvilluar 
që nderonin shënjtësin e shifrës (3) për mi ndodhjen 
e ç’ do gjëje në natyrë.

7. — Në Arabi Muhammeti (1340) vjet para ko- 
hës së sotme themeloj fillosofin’ e pavdekëshme: «kusht 
ka njohur védin ka njohur mirë edhe Perëndinë».
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Por me qënur se njerëzija ashtë ndarë në racai 
dhe gjuhë të ndryshme dhe të pa numurta, këto ar
gumenta shum herë përzjehen e koklaviten sa që munnd 
të thuash se bjenë viktime të keqpëidorohen ase të 
transformohenë.

Bektashizma fillon të çquhet me kqyrje mikros- 
kopike në Ungjillin e Johannit ( kapt;na : 9, — verse- 
ta : 1-41). edhe (kaptina : 10,— verse a : 1-42).

Pas këti Ungjilli Krishti me nxanësit e tia taku- 
an një herë një njeri të verbër në rrugë, i lindur ash- 
tu e i mbetur pa shpresë shërimi.

Nxanësit e pyetëshin Krishtin se ky njeri i mje- 
rë nga mëkdat e tij apo të prindërvet vuan n’ atë fat- 
keqësi; e mësuësi u asht përgjegjun atyre se as më- 
kalat e vetat, as ato te prindërvet, por vetëm punërat 
e Perëndisë për të ireguar madhërin’ e tija e mun- 
dojnë kështu këtë njeri të verbërë.

«Njeriu dritën lipset t’ a shohë — edhe drita jam 
unë» tha Krishti atë minutë e me shënjtësin e tij, ja 
hapi sytë ati njeriut që s’e kish parë kurrë dritën e 
ditësë.

E me gjith mrekullirat kësodore që tregoj i 
bir’ i Perëndisë, Farisenjtë dhe tërë Judhenjtë nuk’ u 
bindën që të besonin doktrinën e tija; por kundrejt 
Këtyre pabesimevet, Krishti tha për veten e tija ; se 
kish ardhur në këtë jetë vetëin për provë dhe përçu- 
di që të verbërit t’ a shohin e syhapurit të mos e 
shohin dot.

Krishti atë që duhej thënur, kurdoherë e thoshte 
pa droje ; pr’ andaj e zunë Judhenjtë, e mbërthyen 
në kryq edh’e bënë dëshmor për ideali ri e tija.

Pas shkuarjes së Krishtit kështu, me mundime 
në duart e të pabesëvet, kur Johanni thoshte në «in- 
spiration»-in e vet (Kaptina 9, verseta : 13) : «Edhe 
engjëlli i gjashttë duke i rënur borijes, dëgjova një 
zë që i thoshtë atija : në lumin e math të Fyratit hiq’ e
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i zgjith ata katër engjëjt’ e lidhur.për të ja arrijtur ko- 
ha e vdekjes së një pjese të katërt të njerëzisë., . . ,
— që kjo äsht një rrëfenjë e gjallë e Ungjill-shkruesit 
Johann (690) vj?.t pas kohës së tija per ngjarjen fata
le të Qerbelasë, — disa nga njerëzit thanë se Krishti 
u vra po u ngjali prapë e disa thos'nniri se në vend 
të Krishtit u varr Juda (trathëtor’ i tija) nonse Krishti 
nuk duket se u ngrit në qiell me anën e Perëndisë.

Por ndaj bektashinjtë që janë vetëdora «mmshkë- 
ri e Krishtit» ay profet u mbërthye në kryq me të vèr
te! ë, trup i tija vdiq e nuk u ngrit ma nga varo non
se shpiiti i tij «ideali» u ngjall përsëri, u rrit e u nal- 
tua gjer në fron të Perëndisë.

Bektashizma, pas Krishtit vjen tek Muhammeti ; 
që i cili profet mä i sosuri i profetëve të tjerë, hoqi 
shurnë rnundime nga njerëzija e papajtuarshme, por 
qëllimit të naltë i dolli në krye pa reziktiar jetën e'tija.

Muhammeii thoshte : Folë me njerëzinë si pas 
fuqis së tyre mendóre; e duke ja predikuar kombittë 
pa ditur fenë Myslimane me një taktikë pedagogjike 
ndihmonte rritjen e «idesë rnystike bektashiane» e dia 
atëhere nuk ekzistonte në ketë emër.

Cila ishte këjo idé?
Muhammeti që. e çoj në vijën e shvillimit rne 

ç’mënyra u përpoq ta rriite ? .
Për të rnarë përgjigjen e të dyja këtyre pyetjevet 

do të vëzhgojmë ngjarjet si u çfaq profetia e ti, e në 
për mes t’ atyre ngjarjeve të shenuara do ta shohim rna 
çqdarë doktrinën ine jetëshkrimin e secilës po merremi.

Pas Historivet mjaft serioze të fesë myslimane, 
profeti Muhammet pikë së pari u përpoq sa këtheu 
nga ved’i tij ca veta me rëndësi e i bëri myslimanë, 
pastaj inori fuqi e i bashkoj më një fé dhe më rijë 
shtet të gjithë fiset e përçarë të kombit Arab.

Taktika a këti profeti të math moralisht dhe po- 
litikisht ishte e mbaruar e s’ kishte no një të metë.



’ Ebu Beqiri ish ma i pasuri ner Arabët, Omeri 
mai'ZoA burrë-i vëndit, Osma'ni ma i dijsbmi rër di- 
jëtarët, e si këta edhe shumë persona me enlluencë 
dhe rëndësi në • po'pull, pb 1 ë • rno> aviteshin ndaj fesë 
Myslifnanë do 1ë shkaktoni'n sakrifica ië mbëdha në 
dëm të Muhammtlit dhe bashkëpunëtoiit të tij 1ë paJ 
ndarë Ali bir Ebu Talipit.

Pr’andaj këto sakrifica iiuk i pa lë pëlqyera; 
por Ebü Beq>iri.t i beri politvkë si një rijeriut të pasur, 
Ornerit i fërkoj krahët si rijë bunt trini dhe lufiëtar, 
Osmanit i beri komplime.nta si një njeriut të ditur e 
shokëvet të' ty;.e u erdhi reth si pas mëndjes që kishin 
gjer sa mundi t ’i sillte në udhën e tija të drejtë.

N’atë-kohë si u bë e tërë Arabija një popull’ i 
math, nuk qé akoma n’ atë pozitë që ta mpronte pa- 
përlyer delikatesën e mysiim:an,izmës së vërtetë, e Mu- 
hammeti që dijti rne i gatue punërat e tija ma mirë 
se profetët e tjerë, për këtë shkak ceremonitë fetare i 
ndau në dy pjesa : Fälje myslike dhe Falje të sheshit, 
«Ziqri Haiti» dhe «Ziqri alen/» në gjuhën Arabe, nga 
të cilat pjesa ceremoniale, të parën . e rezervoj vëtëm 
sa për ve din me disa ,veta ma besnike dhe të dyjtën e 
beri në mes të sheshit së bashku me rremetin e përzjerë.

Që të mos gabohemi a të mos kritikohemi ja 
tek keini argurnentën e pa vdekshim t’.atij trupit vir- 
gjin që vepëronte të falrnet mistike :

1. — Zoti i math e i vërtetë, Muhammeti dhe 
Aliu që janë të miemëruar. «Yçlerë» d. m. th. «Trini 
e shënjtë».

' 2. —'■-iMuhammeti, Aliu, Hadixheja Fatimeja, Ka- 
mber Aliu, të miemëruar. «Beshlerë» d. m. th, «Të 
pese trupat e paperlyeme»'.

3. — Alìu, Fatimeja, Hasani, Hysejni, Hamzaj, 
Xh-afëri, Tdjjari, Sdmani i 'Persisë, që miemërohen 
«Jedilerë» d. m. th. «tështatë personat me shpirttë naltë».

4. — Pas këtyre, dymëdhet Im'amët nga familia
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«eAliut, per të cilët Muhammeti ka dhënur paralajmë- 
rimin para lindjes së tyre që janë krerët e doktrinës 

^mistike të papërlyeme. ' , ,
5. — E pas të dymëdhet Imamëvet katërmëdhet 

Foshnjat e pafajmë ose «maksumft» të pàralajmeruar 
nga shtylla e tyre profet i math Muhamiaeli avitur 
ndaj lartësis së dymëdhet imamëvet.

6, — Të 17 Qemerbestët e imam Aliut që muar
ipjesëma parë" se ca gjindjes së zgjedhur në faljet 
jmistike. . ■ : ■•■* ' : ■ i ' :
: 1 7. — Dhe të (72) dëshmorët e Qerbelasë të pa-
ralajmuar nga i madhi Muhammet kur ra dëshmor 

IHamzaj e mi trupin e tija të bërë 72 copà, fali 72
• ceremonitë e 72 irupavat që do të binin dëshmorë në
• Qerbela (682) vjet pas Krishtit.

ili! Ky trup' virgjib nilk mbetet gjer këtu por hapet 
•ë zgjerohet edhe ma tepër. 1 t ^ ; v >

Pas Yçlerë, Bsshlerë dhe Jedilerëvët vijrië: «Kër- 
. kterët» të dyzet të mirët që mi tà (1249) vjet pas Krish- 
iit çkëlqejti Haxhi Btktashi Veliu, e pas këtyre vijnë 
«Binbirlerët» d. m. th. të një mij’ e njé udhërrëfenjë- 
sit e shkëlqyer pasonjës të Hynqar Haxhi Bektashi- 
Veliut.

Yçlerët, Muhammeti, Aliu dhe në shpirt tç tyre 
Zot’i math vetë, jar.ë shtylla ma e naltë e cë falmes 
mystike.
• ìì - pe-r këtë argumeiit profeti Muhammet ka lénur 
fjalët e tija te prème dthe të pà kundërshtueshfnë: 
Enne medine-tyl-ilmi ve alyjjyn babuha». «Enne ve 
ente ebu hadhihil ymmètihi» dhe «setefteriku ymmeti 
thelathe ve seb-ine fër katyn il-la fër: kai vahidé» d. 
nr, th. «unë jam Qyteti i diturisë dhè Aliu është por
ta», «unë dhe ti o Ali jemi prindërit e këti llauzi»

■ dhe «populli im do të ndahet në 73 parti, që nga këto 
72 pjesë do të venë në skëterë ; vetëm njëra äsht e 
shëlbyeme për parajsë».
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Falja mistike e Muhammetit me Aline dhe bes- 
nikët e tjerë, ishte ajo ceremeni morale lark nga lark 
qjija dhe nga djallëzit e kësaj jete, ish vetëm një afë- 
rim tek mirësi e iPerëndisë.

Por remeti i përzierë qe shihte perdita në tnes 
të sheshit ceremonit’ e fevet të vjetra nga i madhi Mu- 
hammtt kërkonin dishkä që tu kënaqej ndërgjegjja ; 
:ky profeta i sosur i njerëzisë për tju mërguar dyshimin 
e për t’ i vënur më një organizim, beri zakon faljen 
e shesit me ta bashkë pa no një rezervate veç së fdl- 
jes mistike. —  ^

' Me një fjalë pia, kjo falje e sheshit pët gjithë 
llauzin Muhammedan u regullua për arësye qetësië 
dhe politike, ajo tjatra (e papërlyëmja) u vepërua për 
shprehjen dhe shpëtimiii e shpirtit. Né duke vazhduar 
ngjarjet e shuma pas shkuarjes së Muhammetit nga 
kjo jetë, per mes kësaj historie, do të shohim se fal
ja mistike e Muhamrnétit dhe Aliut u rrìt e u shvillua 
(700) vjet pas Muhammetit në doktrinën e Haxhi Bek- 
täshit, ’në bektashizmë. 4 v 1

Viiiu (632) ’ P. Kr. profet’ i ynë ndëroj jctë (Ö3) 
vjeç nga mosha. Populli mysliman mbeti më një kri- 
zë mjaft të madhe. Pas shumë thash e themevet q’ ù 
bënë — gadi për të plasuri; një ! ariarshi --- Arabija ë 
tërë u prokllamua një shtet i math, e në krye t’ ati 
shteti politiko-spiritual u vù kryetar Ebu Beqiri me 
titllin «Halifé» d. m. th. më kambës i profetiti gjith 
ime këtë titult pas ■Ebu-Beqirit erdhën në fuqi Omeri, 
Osmajii dhe mä në'fuhd Ali bin Ebu Talipi. 'y'-

Në kohën ë kryesirnii: ië Osmanli, nërmjet pd- 
puliit kish rënë mikropf i vëllavrasjes ; né kohën e 
Aliut, një njeri dinak dhë zëmërkatran hga farà e Ab-, 
di Menafit, i quajtur Maavijjé bin Ebu sufjän, duke 
përfituar nga dredhit politike ngrehu mbretërinë Eme- 
vijane *) me kryeqytet në Sham të Syries,; me pro-

*) Ose mbretëri e Ymmijjesë.
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pagandat e një bashkëpunëtorit të tij Amër ibni Asit 
veçoj rijë parli të' trete, «Partili e Havarixhëvet» që 
ngacmuan të mallkuarin Abdurahman ibni Mylxhem, 
të na bëjë dëshmor në xhami të Qofësë «Halifenë le
gal» Ali bi n Ebu Taii pi ri ; '

Me asasinatën e ' Halifes’së iyre, partij i e popu- 
llit të.lidhur moralisti! dhe politikisht lek Aliu u hidhë- 
ruan tepër. nga kjo parti e trete pse abuzojti paanësin’ 
e saj duke ja shpurë Mavijes ujët në vqë.

N’atë hidhërim, Halifé vunë djalën e malli t’A- 
liut Imam Hasanjn ; por imam Hasani, duke parë fort 
bukur ujërat sa ishin trubulluar, me dëshiiën e vét u 
hoq nga fuqija politike.

Imam Hasani i hequr nga halitata po qëndronte 
vetëm si kryetar spiritual i myslimanëvet, si një tra- 
shëgimtar i pamettë i t’ ét, i gjyshit dhe mëmës së 
tij, si dhe nga fjellja dhe diturija qè s’ ja premtonte 
tjetër-kujt këtë pozitë të shënjtëruar veç se atija. .

Por bota e demoralizuar si në ngjarjen e Golgo- 
thasë kur mbërthyen Krishtin në kryq të drunjtë, me 
ngacmimin e Mavijes solli gruan e mallkuar «Xhaadë- 
në» apo-«Esmanë» q’ i hodhi n’ ujët helmin burrit të 
saj Imam Hasanit duke ju bërë shkak të ndërojë jetë.

Pas Imam Hasanit, udhëtregimi i faljevet 
mystike mubammedane i mbeti trashëgim Imam Hy- 
sejnit, i cili, ra dëshmor (682) vjet p. Kr. në Qerbela 
duke mbrojtur lirin e vërtetë.

Pas rënies .së Imam Hysëjnit dëshmor në fushën 
e Qerbelasë, në binastin e shënjtëruar të Muhammed- 
Aliut nga; burrat kish mbetur -vetëm Imam Zejnel Aber 
dini ; të tjerët kishin rënë dëshmorë duke jëftuar 
me tri meri të madhe për Hysejnë dhe për iden’ e Hysejnit.

Paskëtaj dinastija e Muhammed Aliut, e titulluem 
madhënisht (Ali Aba) mbeti e veçuar kryekëput nga 
punërat qeveritare që kishin marrë formën mä të 
rrebtë. 1 -■
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Me qën se dinastija e «Ali-Aba»-së pas si u shu- 
an në Qerbelä, zbritnë nga Zejnel Abedini e përsëri u 
shtuanë. Kë i Imami ju vu miemëri «Aderni Ali Aba» 
d. m. th. «Adam i Ali Aba»-së.

Trashëgiintarët e tij të çquar, njëri pas tjatrit I- 
mamët Bakir, Xhaafer-Sadik, Musa-Qazim, Ali-Rizä, 
Muhammet-Teki, Ali-Neki, Hasan-Asqeri dhe Muhatn- 
met-Mehdiu, të hequr në kryesinë spirituale nuk u 
përzjenë mä në punërat e koklavitura politike.

Por heimi i Imam Hasanit s’ishte harruar, dhe 
gjaku i Qerbdasë edhc nuk ishte tharë.

Populli në kohën e Imam Xhafer-Sadikut nënë 
komandën e burrave të çquar JVluhtar gazi, Eba Myslim 
dhe Brahim bir Maliq Eshierit, u ngrit me këmbë; e duke 
shuarfarën e dinastis’ së Mavijes dëshëruan të merte në 
dorë fuqinë Imam Xhafer-Sadiku, e si nuk mundën dot 
me as një mënyrë që t’ ja thyenin refyzimin këti Ima
mi të shkëlqyer, ngrehnë Halifatën e madhe nënë kry- 
esin e dinastis’së «Abbasi»-njet, të cilët l'shin të nda- 
rë prej një vatre me dinastin e Ali-Aba-së. Themelim 
i kësaj Halifate tokon vitin (698) pas Krishtit.

Ndonse nuk deshi të merte fuqinë politike në do- 
rën’ e vét, Xhafer-Sadiku me veprat e tij fetare tepër 
të nalta, u bë mëkambësi i vërtetë i Muhammed Aliut 
nga pikëpamja morale.

Në kohën e këti Imami, Halifata Myslimane nga 
të gjitha përparimet ish e para mi faqen e dheut.

Shkenca, diturija dhe gjithë të mirat e qytetëri- 
mit, shkëlqenin e përhapnin dritën nga lindja në pe- 
rëndim nga këjo Halifatë ; e këtu nuk duhet harruar 
se qytetërimit të mavonshim n’Evropë dhe që këtej 
n’Amerikë rrënjët i qëndrojnë në qytetërimin e mot- 
shëm t’Arabëvet myslimanë, të cilët atë qytetërim u- 
a kishin marë Elinëvet të shuarë.

Por të dejtur në mes të përparimevet të mëdha 
materiale, ma vonë edhe «Abbasinjtë» duali jashtë 
udhës së drejtë nga pikëpamja morale.

2
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Imam Xhaferi dhe pasardhësit e tij, i këshillonin 
tqë të sillëi-hin mire e të mos mernin nëpër këmbë po
polili.e rjorë ; përkundrazi ata nuk dëgjonin e të zë- 
mcruar kundrejt këshillave të shënjtëruara imamët i 

•burgosnin e i helmoninë.
Kështu i dhanë fund fuqis së tyre edhe këta Ha- 

lifenj (imperatorë) të mprashtë duke rënur në demo- 
ralizime, duke u paralizuar nga forca e mà në fand 
duke u sbkatëruar nga mësyjtjet e «Haxhaxh»-it «He- 
leqy»-it dhe Çingjiz Hanit të zbritur ;ne ushtëri bar
bare nga viset e Turqistanit dhe Tartarisë, të cilët push- 
rtuantë tëra viset Arabe, vranë, prenë, prishnë e doq- 
në qytetete dhe pshatra të lulëzuara duke çkatëruar 
:për jëtë qytetërimin material të lindjesë.

Kur erdhi si pushtimtar në Bagdat, Çingjiz Hani 
i mblodhi të gjitha librat e vyera të bibliotekës së 
madhe që kish ngrehur qarku i dijëtarëvet lë mëdhenj 
myslimanë, e i hodhi në lumin e Fyraiit.

Thuhet që mä tepër se një rnuaj ujët e Fyratit 
i trumbulluar nga mellani i libravet rrodhi i zi sferre; 
në mes t’atyre libravet ka humbur edhe Kurani mä 
origjinal i profet Muhammetit.

Në për mes këtyne shkatërr mesh doktrina Mys- 
dike e Muhammet Aliut po pësontc nënë mizorinat mä 
fatale ; pa kurr-një dyshim, në këto kohëra kaqë të 
errëta do të rrinte krejt e rezervuar duke pritur ditën 
e saj triumfale që të lindte no një herë.

Vitin (1206) pas Krishtit Imperatorija Arabe nënë 
Abbasinjtë ishte shuarë. Në vëndet e saj të qeverisura 
mä parë si provinca, qenë mëkambun mbretëri dhe 
principata të shuma si Persija, Armenia, Karamanija, 
.Egjypta myslimane etj... ; a ’ ato kohëra po ngjallej 
në Anadoll edhe një komb’ i ri që kish ardhur nga 
viset m’ anët tejme Kafkasisë, kombi Turk, i cili, nga 
-raca ish kushërir’ i pare me Hunët që patën tmerruar 
-dikur Evropën e rrëzuarë.
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Këto mbretëri, ma të shumat ishiti myslimane, 
^por dashurija dhe vëllazërija ishte ngritur nga mes’i 
tyre. Persija — ndoshta me pak gabime dhe të meta 
— adoptonte doktrinën e Imam Xhafer Sadikut, Sel- 
çukija — mbretëri e Turqvet n’Anadoll — ngulmon- 
t.e në doktrinën e Imam Azam Ebu hanifesë. ,

Imam Xhaferi kish lënë trashigimtar Bajazit Bes- 
taminë ; pas këtija kishin ardhur Ebu Hasan Harfaniu, 
Ebu Ali Farmediu, Mehmet Taosiu, Jusuf Hemdaniu; 
Ahmédyljeseviu, dhe Llokman Peredèi ; e midis periu- 
dhave që kishin shkuar këia udhëtregonjës të mbaruar, 
kjenë çq ar shumë misionarë andej e këtej q’ u jep- 
nin popujvet mësimet mystike t’ atij Imamit legal 
nipit të Muhammet-Aliut.

Nga këta misionarë, mä të famëshmit në botë 
janë Myheddin Arabiu i ardhur nga Andallosija (Ara- 
bija spanjolle) më (700) të Hixhretit, Mensur 
Hallaxbi i asasinuar në Bagdat (306) p. H. dhe 
Amadyddin Nesimiu i ; sasinuar në Halep (726) 
,p. Hixhretit.

Myheddini i shtrënguar prej turmës fanatike, pse 
ju kish thënur: «Perëndija juaj ndodhet ndënë këm- 
bët e mija» u arrestua si një kontravajtës i sheriatit e 
u dënua për vdekje në qytet të shamit. Fanatikët bar- 
ibarësisht e varrosnë këtë misionar shumë të shkëlqyer, 
për të mos ju gjendur emëri dhe fillosofija e tij i ki
shin hedhur të tëra plehrat e qytetit mi varrt, gjer 
më kohën e Januz Sulltan Selimit (923) vjet pas Hixh
retit, i cili me rastin e një shëtitje që bëri në këtë 
qytet, duke hequr q’ andej plehrat e rremetit i bëri 
një varr të mire dhe madhështor këti dëshmori idea- 
list dhe të shënjtëruarë.

Por pas eksekutimit të Myhddinit kur u rëmua 
vendi për ku ay kishte thënur «Perëndija juaj äsht 
nër këmbët e mija», u gjent një thesar i math me të 
holla ; e prej kësaj ndodhie të çuditëshme u kuptua
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se Myheddini deshi t'u thoshte fanatikëvet që Perën- 
dija juaj äsht interesti dhe paraja,, pangjëma e madhe 
kundrejt atij idealisti! té math ishte. bërë, e pendim 
i fundmë kish ardhur tepër vonë.

Gjith si Myheddini edhe Mensur Hallixhi, nër 
ca biseda fillosofike doktrinäre, sepse- ja desh llogjika 
që t’ u thoshte fanatikëvet se Perëndija nuk ka shtëpi 
tjetër veç se zëmrën e iijeriut,. u. vu në litar duke mba- 
ruar jetën me «Entl-hak» d.. im. ih. «unë jam Perën- 
dija» në për gojë; Amadyddin Nesimin në hymjen e 
qytetit «Halep» i pyetur et: a njerëziia : «Ku vete ?» 
sepse u përgjiq ; «Halebë birçalap lazëm olldi, bènda 
qendëmi in tëhab ettëm» d. m. th. «Halepit ju desh 
një Perëndi, edhe unë zgjodha n’atë pozitë vctent’i- 
me», me vendimin e fanalikëvet u dënua për vdekje 
duke ju rrjepur lëkura e krahrorit dhe bai it e duke ju 
marrun shpirti me mundime fort të tepërta.

(1216) vjet pas Kr. po thuaj se m’ e shurna e 
Anadollit ndodhej nënë sundimin e Selçukëvet.

Me qën se koha e sundimit të tyre ishte cak ajo 
e buçimit të idevet, n’ Anadoll dita ditën vinin misio- 
narë dhe predikatorë klerikë, që me mësimet e tyre 
krijonin të tjerë bashkëpunëtorë për të ngjallur sektet 
e pa numërta doktrinäre rni themelat e myslimanizmës.

Veprimi i këtyre misionarëvet të krijuar pas ar- 
dhjes s’ atyre të tjerëvet nga Persija dhe Arabija, ish
te aqë effektif, sa që shumica e populiit i pasonin si 
bagëtija në kripët e nukë donin të dinin ndalim ase 
pengim prej dorës së qeverisë.

Mä të famëshmit nër tä, ishin Haxhi Bajram Ve- 
liu në Angara, Ekhi Evrani në Kërsher dhe Monlla 
Xhelaledini në Konia. Kryetarët e sektevet të krijuara 
dhe të rritura retti e për qark dhe brënda Anado
llit.

Por mä në za se të gjithë ishte autori i poemës
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fetare të quajtur «Methnevi» dhe fondator i sektit të 
Merlevivet (chef religieus des derviches tourneurs) Mon
da Xhelaleddini i miemëruar «Mëvlan xhelaleddini ru
mi» vitin (1305) pas Krishtit.

Ky doaiinator i të gjithë krerëve religjiozë, siç 
do të shohim në pjesën e Il-të të kësaj historie, du- 
ke u inshpiruar prej dervishit të Haxhi Bektashit «She- 
msi Tebriz»-it, jetën e tij e mbylli duke marë dorë 
në doktrinë mystike të Muhammet-Aliut për të cilën 
kemi folur ngjät këtyre faqevet; e në kuptim spiritual, 
radhën e veprimit ja là bektashizmës së ardhur në 
kohët e vona, q’ i pushtoj e i fashiti tëgjiìha sektet e tjera.

Ngjallja e Bektashizmës. — Faqet spirituale dhe 
dokumentale të historis’ së Haxhi Bektashit. — faqet 
spirituale dhe dokumentale të disa ngjarjeve të kohës 
së tija. Faqja e përbashkët — spirituale dhe dokumen
tale — e periudhave t’ evolysionit në Bektashizmë pas 
shkuarjes së Haxhi Bektashit nga kjo jetë.

(Historija e Haxhi Bektashit, faqja e saj spiritua
le, merrct nga libra e posaçme në gjuhën turke «Ve- 
lajetname i Hynqar Haxhi Bektashi Veli Kadesallahu 
serrehyl-ali vel-xheh'» shkruar prej Hoxha Saadedinit, 
më një veprë të madhe afro 700 faqesh e, né, në kë- 
të krye do të bazohemi pas asaj libre të admiruar 
fort vetëm prej bektashivet).

Haxhi. Bektashi Veliu ka lindur në qytetin «Ni- 
shaur» të Persfsë (1249) vjet pas Krishtit.

Vargu gjeneallogjik e atës së tij ashtë : Sejjid

P J E S A  E lltë

K R YE I.
«Faqja spirituale e Historis’ së 

Haxhi Bektashit»
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Ibrahim Sani i bir’ i Sejjit Musäjt, të birit të Sejjid 
Isaukut, Sejjit Muhammedit të dyjtë, Sejid Hasantt, 
Sejjid Ibrahimit të parë, Sejjid Muhammedit të parë, 
Sejjid Hasanit të pare, Sejjid Myqeremyl-mexhäbit, të: 
birit të Imam Musa Qazimit, i bir’ i Imam Xhaferi 
Sadikut.

Sejjid Ibrahim’ i dyjt (Saniu) banonte në Nisha- 
bur në provincën e Horasanit, madhështor nga pikë- 
pamja morale si një njeri i zbritur nga gjinia e Ali Abasë..

Atje ish martuar me një vajzë nga të parësis’së 
vëndit e quajtur Zonja «Hatemé».

Këta dy persona të urtë prej gjakut të shartuar 
Arabo-Persian, të martuar prej shumë kohe, fati i jetës 
i kishte lënur duar-thaië pa një vajzë ose djalë, e në 
këtë koh’ e siper nuk kishin lënur vënt të shënjtëruar; 
pa lutur — duke dërguar qirinj dhe kurbanë — që t’i 
gëzonte me një fëmijë.

Sindëkur ju çfaq Abrahamit dhe Sarës një mij’e 
ca vjet rna parë në Jerusalem një ëngjëll q’u dha 
lajmin gazmor të lindjes së një djalit nga barku i 
tyre në moshën e pleqërisë, edhe Ibrahimit dhe Ha- 
temesë u erdhi një ditë bujtës nga vise të padijtura 
një dervish i veshur me formën e sektit t’ Imam Ali 
Rizäit — të birt të Musa Qazimit — i citi kish ndë- 
ruar jetë në Horasan e pat qënur velia i Myqerrem- 
mexbabit.

Pas lutjeve të tyre, ky dervish u dha të dyvet 
një kupë me shurup ; u tha për dëshirën e Imam Hy- 
Scjnit të Qerbilasë t’a pijnë; e si mbaruan së piri 
shurupnë, i paralajmëroj me sihariq, se do t’ i gëzonte 
Perëndija me një djalë, që i cili në kohët e vona kish 
për të zgjuar dritat e Muhamet-Aliut në « Dejjari Rum » 
d. m. th. në viset e sunduara prej Kajserëve të Stam- 
bollit (d. m. th. Qesarëvet Rromanë).

Që kur se u avit dervishi me ndodhin’ e tija e 
gjer sa lindi djali i shumë dëshëruarshim kishin shkuar
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nëntë muaj, por Hatemèja as pakë nuk kuptoj dot 
shënja me barrë « shtatzanesie » mi vedin’ e saj si të; 
gjitha gratë. «

Mbrämjen q’ u mbushnë këta nëntë muaj, duke 
u mpshtetur në shtresën e të fjeturit, në andër ju duk 
sikur ju avit brënda në shtresët një dragua i urtë shu- 
më, e kur u zgjua prej gjumit të lehtë, me çudi të 
madhe gjeti të lindur nga barku i saj një foshnje të 
bukur si ëngjëll.

Sejjid Ibrahimi dhe Hatemeja, këti djalit të tyre 
q’ u lindi me aq shënjtërf të madhe, emrin së pari ja 
dhanë Sejjid Muhamed, i cili që në djep të foshnjë- 
risë dukej shumë i pamshim nga fylyra.

Me sy të zjarrtë dhe të mëdhen , me trup të bu
kur dhe të shëndoshë, me fytyrë të regullt dhe të 
shkëlqyer q’ atëhere jepte të kuptohej se në truptë tija 
banonte shpirti mä i math i burrave të mëdhenj të 
kësaj jete.

Kur u bë gjashtë vjetsh, në dorën e djathtë, në 
pëllëmbët, ju krijua një vulë e gjelbër që shëmbë- 
llente vulës profetike në shpatullën Muhammedit, pro- 
fetit të sosur të pamettë.

Cak n’ atë moshë u dërgua në shkollë për të 
mësuarë, e mrekullit e tija shënjtërore në vjetet e më- 
simit, kishin tërhequr respektin e math të mësuësvet 
dhe lë gjithë nxanësvet ndan atija.

Mësuësit’ e tij Ahmedyl-Jeseviu, dhe Llokman 
Perendèi ditën e parë të mësimit domn t’ i tregonin 
gërmën e parë t’ alfabetit Arab «Elif»-in, por Sejjid 
Muhammèdi i vogël për çudi u tregonte atyre gër- 
mën e dyjtë «Bë»-në; gjith po këta mä vonë nisë- 
shin t’ i tregonin sillabet, e ky nxanës i mitur vet-ve- 
tiu formonte përpar’ atyre frazat mä të llogjikëshme.

Një herë — pas urdhërit të mësuësit që t’i sillte 
ujë prej krojit — Sejjid Muhammèdi me një godit- 
jen’ e vog.l të grushtit, nxori mü në mes të dhomës
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një burrim me ujë të ftohtë. Një tjetër herë — duk 
me qënur gati mësuësi me gjithë nxanësit e tjerë për 
të përcjellë në vorre nxanë&in e vdekur q’ e pat shu- 
më të dashur ky shënjt’i vogël — me një të fërkuar 
të ballit me pëllëmbën e gjelbër, të vdekurin gadi 
për varrim e ngjalli porsi Krishti në Syrf një mij e 
ca vjet ma pare që pat ngjallur shumë të vdekurë.

Për mes kësoj mrekullinash, Sejjid Muhammedi 
u rrit e mori arësim — sa për formë — prej Llok- 
man Perendë-it; i cili mësuës, si i pa me sigun' të 
madhe madhërit’ e tija e dërgoj për të marë ixhazet 
(dekret ase diplomë doktorate theollogjike) pranë më- 
suësit mä te naltë Ahmedyl-jeseviut.

Sejjid Muhammedi me ixhazét, më një moshë të 
arrijtur tridhet vjetshe, u nis për udhëtime në të 
kryer misionin e tij të sbënjtëruarë.

Mä parë vajti në Qerbela, Qaziméin dhe Nexhéf 
per të vizituar varret e shënjtëruar të Imamëvet dhe 
gjyshit’e tyre Ali-el-myrtezäjt (Ali bir Ebu Talipit), ku 
u qell disa vjet për studime; q’ andej në Meqé dhe 
Mediné u ndoth në kohën që vinin falësorët (Ha- 
xhinjtë) nga të katër anët e botës myslimane.

Pastaj vajti në Jerusalem për të vizituar varrin 
e Jesü Krishiit dhe disa profetëve të tjerë, e mä në 
iund, duke shkuar nga mbeturinat e qytetit të mot- 
shëm Efsus (Tersus’i sotmë) për të vizituar magarén’e 
shtatë njerësvet mono-theiatë në kohën e mbretit pa
gati Dekjànosit, u sos më një pshat të quajtur « Su- 
llixhe Karäjyq » që biute mü në kërthizë t’ Anadollit 
j (1284) vjet pas Kr.].

Në këtë pshat, sa ditë qëndroj tek një xhami e 
vogël ; me sjelljet e tija shënjtërore në pakë kohë 
emr’i tij’ i rnath u hap mi të tërë Anadollin.

Por, sic ka ngjarë më ç’ do profet dhe shënjtor, 
edhe Sejjid Muhammedin bota plot nakar dhe egoiz- 
më nuk e la të qetë në veprën e tija fort të naltë.



Shehlerët e tarikëvet (Sektevet) të vjetër, të ngje- 
shur me hipokrizi dhe shkencë erdhëa që ta fallsifi- 
konin këtë stërnip prej Muhammed-AIiu ; e rna i fa- 
mëshmi nër tä «Karaxhä Ahmeti» ja kish hipur ka- 
luar një leönit të egër që për të treguar mërekullië, 
në vënd të kërbaçit po e ngiste me një gjarpër të 
gjallë q’ e mbante në dorën e djathtë.

Kundrëjt kësaj ndodhje, Sëjjid Muhammedi, tek 
rrintë në një shkëmb të math me dervishin’ e tij Sari 
Ismailin, u përgjeq duke bërë shkembin e ndenjtur 
t’udhëtonte si rjë vagon shëmendëferi, e i tha verba- 
lisht kalorësit të leònit : «Madhështija tregohet duk’e 
bërë t’ udhëtojnë gjërat pa shpirt; jo ato të gjallat që 
janë t’ urdhënuëshme»!.

E pas kësaj ndodhie tepër mrekullore gjindja e 
tërë Sejjid Muhammedin e nderuan me brohori të 
madhe duke thënur: «Haxhi ! bintashë» ! d. m, th.
0 shënjt! hipja shkëmbit !» ; pra nga kjo brohori 
emri i math, prej popullit ju vü «Haxha Bek- 
tash» e ma vonë ju shtuan titujt «Hynqar» d. m. th. 
«Plak» dhe «Veli» d. m.th. «Shenjt’i math» a «shënj- 
ti i vërtetë».

Në kategorin’ e shehlerëvet kundrështarë ish edhe 
një njeri fatkeq, i quajtur «Sari» dhe i nëmëruar në 
parësin’e pshatit «Kara jyq», i cili një ditë Haxhi 
Bektashnë e shtërngoj fort tepër në të kërkuar fakte 
që t’ ja besonte shënjtërinë.

ìshte muaj i zi, e toka qe mbuluar me dëborë ; Sa
tiri kërkoj duke tallur, nga Haxhi Bektashi pem të freskta.

Mi kërkimin e Sariut me prapamendim, shënjt’ i 
ynë hipi më një molle të thatë — e cila u lulëzua 
q’atë çast kur vuri në degat e saj këmbën e bekuar 
— e i shkundi mollë të freskta nga maj’ e pemës’ së 
lulëzuar mu në palcën e dimërit dhe në mesttë dëborës.

Sariu, me të parë këtë mrekulli me syt’e tija,
1 ra ndër këmbë duke i lypur ndjesë ; por Haxhi
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Bektashit, zemra e shhëlqyer i qe cfilitur shumë e 
duk’ e mallkuar atë me gjith brezat e arthmë nga bar- 
ku i tija, i tha se «Hargu u hoth e ma nukë kthehet»! 
(në gjuhën turke : «ok atëlldi, gjeri donmes !»).

Hynqar Haxhi Bektäshi Velili, si i kapërxeu të 
gfitha këto vështirësira, (1295) vjet pas Krishtit the- 
meloj falëtoren në mes të pshatit pranë të dashurit 
të tija besnik Hoxha Idris. Zonja Fatimé Nurijjé, një 
zonjë shpirtmirë si Fatimeja dhe Merjema e parë, e 
admiruar prej gjithë llauzit dh’ e miemëruar «Kutllü 
Meleq» ishle zonja besnike ma e dashura pranë shënj- 
tëris’ së tija.

Ajo nuk e kurseu as pakë djersën dhe pasunin’ 
e saja nër sa që faltorja ishte një godinë e ré, që nukë 
kishte me se të persili te gjindjen e ardhur nga viset 
mä të larkme t’ anadollit. Buka dhe gjeila gatohej pa 
lodhje fare riga dora e saj si dhe nga pasunia e të 
shoqt të saja.

Plak Haxhi Bektashi e provoj shumë këtë grua 
shpirtmadhe; por ajo kurrë nuk u dëshpërua, kurrë 
nuk u ngushtua nga zëmra.

Falëtoreja bektashiane, që në kohën e theme- 
luësit të saj Haxhi Bektashit ishte ndarë me një orga- 
nizim të bukur në këto seksione :

1. — «Mejdän» vëndi i shenjtë i cerëmo- 
nivet spirituale.

2. — «Ashév» gjellëtorja.
3. — «Mihmanév» Bujëtorja.
4. — «Qelér» Depoja.
5. — «Kahve oxhak» Salla e bisedimit.
6. — «Ders-hané» Mësfmorja.
7. — «Atév» ahuri i kafshëvet; et'j. seksione, të 

cilat janë të nevojshme në mënyrën e domosdoshme 
për qëverimin e një teqeje.

Seksionet që numëruam kryhesoheshin prej «Ha- 
lifevet» d. m. th, «mëkambësvet», dhe «mejdani», sek-
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sioni mä superior, kryesohej drejt per drejt ng’ an’ e 
Haxhi Bektashi Veliut.

Veç Halifevjet të brëndshim n’atë kohë ndodhë- 
shin edhe 320 të ijerë q’ishin përndarë neper Ana- 
doll për të kryer misionin e natte.

Ma të famëshmit ishin : Sejjid Aliu Behayddini, 
Dosti Hydaj, Sary Alemly Sulltani, Shexhayddini, Jah- 
ja Pashàj, Gjenç Abdalli, Kara Abdalli, Abdall Musaj, 
Sari Salltëku, Berrak Babàj, Pejrab Sulltani, Sari Ka- 
diu, Rexhep Sejdiu, Resul Babaj, Sari Ismaili, Kolli 
Açik Haxhim Sulltani dhe Sejjid Abali Sulltani; që 
nga mez’ i tyre, Sari Salltëku dhe Sari Ismaili patnë 
qënur shërbëtorët ma të pare të Haxhi Bektashit.

Bashkë në përparimin e bektashizmës parashiKo- 
hej triumfi i piote mi tarikët e tjerë vetëm kurië vin
te në udhë Mevlana Xhelaleddini i Konies, i cili pat 
qënun mä i zoti i Shehlerëvet të tjerë, e gjer atëhere 
akoma nuk donte të jepte armët e 1 ija të mundura 
ndaj të vetëmit udhërrëfenjës dhe plakuttë shën.tëruarë.

Tek po bisedonte që kush valle do të jetë rca i 
zoti nër dervishct e tij për të krye misionin e Mevla- 
nä-it, «Shemsi Tebrizi» duke pastruar dhomën me 
pshesë në dorè, me një krenari prej djaloshi, i lypi 
lejë duke u mburrurseish gati t’a përmbushte vetë atë 
shërbesë.

Mirë po ligj’i teqes së Haxhi Bektashit forconte 
një disipiinë aqë të fortë nër varfat (dervishct,) sa që 
në shërbim e sipër, nuk mund të ku/ëndonte 
kush prej tyne ; me qën se ky dervish i shkathtë e 
abuzujti këtë disiplinë të çuditshme, nga i zoti i tij 
mori përgjigjen : «Hajle vafsh në Konie rne kokë e 
arthç këtu pa kokë !».

Edhe Shemsi Tebrizi, pa bërë më* dy fjalën e 
Haxhi Bektashit u nis e vajti pranë Mevlana Xhelale- 
ddinit, të cilin e solli me të vërtetë në udhë për mes 
ngjarjevet mrekullore që po tregojmë ma. poshtë :
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Shehu tepër i zgjuar Mevlanä Xhelaledini Rumiu 
Shemsi Tebrizin e lë vetëm n’atë dhomën ku kishte 
bërë stavë me një çip të saj volymet e librit të tij vi- 
gand, kompozuar në poezië dhe miemëruar «Methnevi»

Shemsi Tebrizi e merr tinëzisht Methnevinë e heth 
në topilen e ujit pranë dhomës, e këthehet përsëri në 
vëndin e vët.

Vjen nga Haremllëket n’ atë dhomë, e për çudi 
nuk i gjen volymet e librës së tij të shtrënjtë ku i pat 
lënur, e i mbytur në frikë të madhe Xelaleddini e pyet 
Shemsin : ç’ u bënë volymet e mbëdha të Methnevisë !

Dervishi i pajuar me fuqi të madhe sipër-natyrale, 
duke marë për dorè autorin e math t’ asaj vepre të 
çkëlqyer e shpje në buzën e topiles kur ja tregon vi- 
sarin e tij të paçmuar, mbytun në fund të ujit edhe 
Xhelaleddini i gjorë, duke parë me syt e tij këtë ndo- 
dhi tepër fatale zuri të qajë me ngashërim të math 
duke vajtuar mundimin e tij dyzet vjet me radhë, i cilli 
ju duk se vajti kot e i humbi për jetë.

Asi kohe n’ Anadoll nuk kishte shtypëshkronjë e 
Methnevija e mbytun prej Shemsi Tebrizit nuk kish 
no një tjetër teksë (kopje) për ngushëllim se nuk hum
bi fare.

Përandaj autor’i saj Xhelaleddini ishte mbytur në 
dëshprim të math e nuk präjte të qarit.

Si la një copë herë n’ atë vajtim e si e pa që 
nuk përdori zëmërim kundër tija per dënimin e math 
që i pat bërë, dërgimtar i Haxhi Bektashit me një 
here zgjati krahun e tij n* fund të topiles, e duke 
nxjerë q’ andej për mrekulli të madhe gjith’ atë librë 
të pacënuar nga gjith’ ay rezik i math shumë, nuk ho- 
qi mundim që ta gëzonte përsëri viktimin e dëshpëri- 
mit dhe Fillosofin e madhe të Konies.

Pra lëzuësit e kësaj ndodhie kaq të mrekulluë- 
shme le t’a marin me mend se sa u gzue Monlla Xhe- 

daleddini kur pa se ajo dukje katasrofale s’paskësh që-
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nur gjë tjatër për veç se një ngjarje për t’ ja mbushur 
mëndi'en, se një dervish i H ixhi Bektashit sidozot She- 
nisi Tebrizi, në pikë pamjcn spirituale ishtemài ncltë 
se një shkrimtar i math si ky autor i Methnevisë.

Por mrekullia edhe nuk ish mbaruarë.Pas asaj që 
treguam, Xhelaleddini fort i bindur, u këthye nga ta- 
riku i tij e mori pjesë në doktririën e Haxhi Bektashit.

Natën që do të festohej dorëmarja e Pirit ië 
Mevlevinjet në Bektashizmë, dërgimtari Shemsi Tebriz, 
na kërkon vere, edhe e iyp me konditën e rendë që 
të vejë në një Pijetore Xhelaleddini vetë, t’ a blerë e 
t’a sje.lij tek udhërrëfenjësi i tija.

Dorëmarja e Xhelaleddinit ishte një ndodhi mis- 
terioze, atë ndodhi nuk e donte puna që t’ a dinin 
gjithë populli, gjith kështu ky viktim i fanatizmës së 
vjetër, tani i zgjuar dhe i liruar si një njeri me kup- 
tim të thellë, faqeza njëiëzisë kishte forcuar me shkri- 
met e tij ndalimin perëndior lë verës dhe gjith pijevet 
allkolike, nashti pra si të vinte në kantinë që të blin- 
te verë ? kjo ishte një krizë e madhe për Xhelaleddi- 
nin kur se nuk kish tjetër mënyrë se qysh të bënte; 
i zënur kështu nga të dy krahëtë, edhe ky bëri 
tutje, vajti rnë një pijetore, bleu dy butilje me verë, 
e u këthye t’ja sdite Shemsi Tebrizit, i cili me këtë 
mënyrë donte që t’ ja thyente përfare fanatizmën my- 
hybit të tija.

Por Xhelaleddini nuk u këthye dot në shtepi të tij 
pa cënuer ashtu siç ishte rruejtur kundruëll çdo farë 
rezfku. Shemsi, atij 1 kish, thënur që butiljet mbushurë 
me verë t’a mbante në duar, e Xhelaleddini i frikuar 
mos e zinin fanatikët, deshi t’a shpinte mbuluar nënë 
xhybë, nër kehë që u pengua në mes të rrugës e 
padashjen e tij vera u derth si rrëkë nga butiljet 
q’ u thyen.

Vera e derdhur si rrëke mä nuk ish emunduntë 
pshihej, e Xhelaleddini ndodhej në rrezik të keq, i rre-
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thuar nga një grrumbull i math prej fanatikë>h që vua- 
nin t’a mbulonin me guirë, kur se a»rij!i që nga shtë- 
pija në vëndin e ngjarjes, shpëtimtar i tij Shemsi Te- 
brizi.

«Ç’është kjo zhurrmë dhe këjo rrëmujë? Ç’ kini me 
këtë njeri tëpafajshim? hapuni se ky nuk u ka nonjë 
faj ! sbikoni mirë se pirja që është derdhur nuk është 
verë por është shurup prej mjalti» . . .  u thoië fatia- 
tikëvet të zëmruar, të cilët nuk që e mundur të lar- 
gohëshin ng' ay rethim mizuer pa shikue dhe nji herë 
pirjen e derdhun që ish përkëthye e ish bërë mjaltë 
me të vërtetë.

Përveç kësaj mërekulli ngjanë edhe shumë të tje- 
ra prej dorës së këti misionari kundrejt besnikut të ri 
në Kónie. Ato formojnë një histori të veçantë, e sa 
për këtu mjafton këjo që treguam, e cila äsht një ar- 
gument’i domosdoshmë mi rrjedhjet duke hyrë në be- 
ktashizmë një kundrështar i math i ksaj doktrinë, sido- 
mos një kryetar i një tarikut mjaft të përhapur n’ atë kohë.

Dërgimtari i shkathtë i Haxi bektashd nër kohë 
që mbaroj mision n e rëndësishmë, nastiti do të binte 
dëshmor për të vajtur në vënd fjala q’i kishte thënun 
i zoti kur e kishte nisun për n’ atë punë. E jhe ishte e 
thënun q’ ay urdhër të mbushej prej djalit të Xhelale- 
dinit, me emën «Veled» dhe me kuxim të math për 
mëkatë.

I mallkuari «Veìed» si për ahmarrje sepse ky 
dervish duke bërë t’ an’ e tij bektashi, ishte bërë shkaK 
që familia e tyre të humbiste madhshtin e një dinastie 
të admiruar nga populli, minutën që do të nisej për 
nga kishte ardhur, i dolli përpara Shemsi Tebrizit e 
me shtimjen e një shpate i preu kryet’ e shënjtëruarë.

Kështu pra edhe Shemsi kryeprërë duke marë 
• kryen e tij në dorë, u kthye tek i zot’ i tija, si përtë 
bindur dervishët e mä pastajmë që të rruajnë mirë di- 
siplinën dhe shërbesat e tjera.



Kur Mevlanä Xhelaleddini, neveriti tarikun e vje- 
tër e bektashizma kish triumfuar plotësisht përmi të 
gjithë tarikët’ e tjerë, Sulltan Omini, i biri iErtugrall 
beut, kishte formuar mbreteri të fortë në vëndtëmbre- 
tëris’ së Selçukëvet të shuar me vdekjen e Sulltan A- 
laeddinit. ■

Sulltan Osmani, si e dëgjoj emërin’ e math të 
Haxhi Bektashit, u ngrit enkas e i vajti për vizitë du- 
fce shpurë edhe shumë dhurata.

Ndonëse q’ u prit me nderimet e një mbretit prej 
Varfavet ky mbret mjaft i tmerruar, Haxhi Bektashi që 
nuk donte të diate, se ç’ ishte madhështi e kësaj jete, 
muk kishte dalun as pakë prej dhomës së shënjtëruar ku 
rrinte kurdoherë me lib at e nalta në dorë ; kur hyri 
pran’atija Sulltan Osmani, ay vazhdonte së lëzuari 
kuranë, e nuk u ngrit fare postit por i dha urdhër të 
zinte një kënd që të rrinte.

Mire, por mbret i difamuar për egërsit’ e tij të 
smaparëshme në vënd që të zëmërohej n’ atë mi
nute ishte zbutur shumë, e në'vënd që të irinte në 
këndit kishte qëndruar në këmbë duke i thënun Haxhi 
Bektashb, se: nuk kish sy përpara një shënjtorit të 
math me Kuràn ne dorë — që të rrinte poshtë.

Pra nga kjo bindësi e madhe, Sulllan Osmani 
mori uratë të madhe prej Haxhi Bektashit, i cili, kur 
e uroj, i tha edhe këto fjalë :

«Osman ! ti e fitove uratënë e Muhaimet Aliut. 
Me fuqin e tyre mbretënia jote do të rritet shumë e 
do të pushtojë një pjesë të madhe të faqes së dheut, 
por, si ti, ashtu edhe trashëgimtarët e tu duhet ta di
ni, se më një kohë qëdotë hidhen gurrë nga dera juaj 
në derën t’ ime, si mbretëria ashtu edhe dinastia juaj 
do të shuhetë. Bashkë me këtë që po të them ty, si 
ti ashtu edhe gjithë bota Iipset t'a di në, se drita ime 
kur të perëndohet nga viset e lindjes ka për tëlindur 
në viset e perëndimit, e kurrë nonjë herë s’ äsht për 
t ’ v shuarë».

— 31 —
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Pas vdekjes së Sulltan Osmanit, në f onin e tij 
qëndroj i bir i tia Orhan Gaziu, që mbretërinë erriti,, 
qeverrinë e vü në rregull dhe popullin e pasurojti.

Sulltan Orhani ishte i pari mbret që regulloj u- 
shtërinë duke formuar batalione të disiplinuar në mbre- 
tërinë turke.

Ushtarët e regulluar ishin titulluar «Jeniçerë» e 
kishin inarë uratë nga Haxhi Bektashi Veliu.

Sulhani shpuri lek Haxhi Bektashi dy çuna të 
vegjël per bekim, se ata do të formonin togun e parë 
të ushtëris së regulluarë kur të rritcshinë.

Këta dy çuna Haxhi Bektashi i pushtoj me Har- 
kën e tij, e si i shkoj tri herë nër mëngët e giera të 
Harkës, i lëshojti përdhë si dy dragoj të rritun, me 
porosi që pas këtyre çunave të vishëshin ushtarë 
12,000 veta të zgjedhur nga shtëpi të mira dhe nga ra- 
ca origjinale turke.

Pas kësaj porosije t’ ati shënjtorit pa shok në 
këtë jetë, numri i jeniçerëvet nuk do të kaptonte për 
mi dymëdhet mijë veta. Si pas titullit «njeniçeri» d. 
m. th. të dalë prej mënge të shenjtë do të ishin kur- 
dohera njerës të zgjedhun prandaj edhe Haxhi Bek
tashi, kur përcolli Sulltanin ine të parët e Jeniçerëvet 
i tha se kur të prishet porosi e tija do të prishet edhe 
moral’ i asaj ushtërie kaqë të bekuarë.

Në kohën e Sulltan Orhanit, në ishte dinastija e
tij Ottomane një trup i fort, oxhaku i Haxhi Bekta-
shit ishte një shpirt i ameshushmë për turqit dhe shte- 
tin e tyre.

Pas si e lidhi fatin e doktrinës së vet me fatin e 
kombit dominuës t’ Anadollit, Haxhi Bektashi Veliu a- 
rrijtun moshën e 93 vjetve, ndëroj jetë vitin 1344 pas 
Krishtit.

«Tyrbenë» d. m. th. «Varrin e shenjtënuar» ja 
ndreqi Sulltan Orhani, pshati ku rà ky monyment i 
shëndritshmë mà pare me emër «Sullixha kara jy»q, 
mori pas këtij shënjtori emrin «Haxhi Bektash Kasa- 
basi» d. m. th. Qytet i Haxhi Bektashit.
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K R Y E i li.
«Faqja dokumentale e Historis 

së Haxhi Bektashit.»

(Historia e Haxhi Bektashit, faqja dokumentale, 
formohet nga kritikat e bàmuna prej Historianësh, si 
Ahmet Xhevdeti në kohërat e vjetra dhe Kyprili zadë 
Mehmet Fuad beu në kohërat moderne; të cilët histo- 
rianë, nga sa kan thelluar në hbrën velajelnamë dhe 
nga sa kan marë prej arshivavet mbretnore dhe legjen- 
dës popullore, kanë mundur të nxjerrin në shesh të 
vërtetat, të shkruara në këto krye).

Haxhi Bektashi Veliu ka lindur në qytet të Ni- 
shaburit që ish nën sundimin, e provincit të Horasanit 
në mbretënin’ e Persisë (1249) vjet pas Krishtit.

I at’ i tij Ibrahimi Sanin, një nga stërnipët e di
nasti« së Iman Aliut dhe mëma e tij Hatemëja një zo- 
një persane dalun nga, një derë bujare të Nishaburit, 
ndaj lindjes në këtë jetë e kishin emënuar Sejjdi Mu- 
hammed ; në kohën e vogëlis qenë përkujdesur mjaft 
që ta rritin me një edukatë fetare e f i  jepninnjë kul- 
turë të gjërë.

Sejjid Muhammedi mësimet e para i mori riga 
një dijëtar i quajtur Llokman Perendé, dhe mësimet 
e laita theoliogjike nga mësuësi i math Ahmedyl - Je- 
seviu.

I ati me t'ëmën, ndaj vitit (1275) pas Krishtit 
nuk rronin. Këtë vit Haxhi Bektashi Veliu — atëhere 
Sejjidi Muhamrned — vendosi e u nis nga vëndlerm’e 
i tij për n’udhëtime të largta si një misionar i math 
e i vetëm në shekllin e tija.

Shëtiti në për Hindi dhe Kirië duke ndënjtur në 
qytetet Benarës, Tibet, Bomba], Peqin dhe Allah Abad, 
ku studiojti thellësisht botën Budiste, Brahmeiste dhe 
degën e Dalaj-Lamit. Bashkë me studimet bëri edhe 
rojaft shërbime udhë treguëse nër Myslimanët «Shii» 
t atyre viseve.

3
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Më (1290) pas Krishtit duke shkuar përsëri nga 
Persija, u nis për mes Irakut — ku vizitoj Imam Hy- 
sejnë në Qerbelä dhe Imam Aline në Nexhéf — e vaj- 
ti në Meké dhe Medine, ku vizitoj Qabënë dhe varrin 
e shënt’ të Muhametit.

Që nga Meké dbe Medinéja, duke vizituar Jeru
salemin dhe ca qytete të shënuara të Damaskut, Ha
iepit dhe Adanasë, vitin (1296) pas Kr. erdhi e qën- 
droj më një fshat malësor në kërthizën e Anadollit.

Atëhere forca e perantorisë Bizantine po venitej, 
e gjith ajo mbretëri, e madhe e Arabëvet ishte shka- 
tërruar. Në vënd të këtyre ishin ngrehur disa mbretëri 
të vogla Arabe, Persiane, Türke dhe principata të 
Krishtere me kombësira të pa çquara.

Por vëndi që shkonte një jetë për mes evoly- 
cioneve të çuditëshme ishte ay i okupuari ng’ an e 
kombësisë turke.

T’ ardhur nga viset e largme të Asisë, pajuar 
me ndërgjegje pagane dhe Shoqërim të padisipli- 
nuar, turqit përgjithësisht. kishin marë pjesë në mysli- 
manizmë ng’ an’ e degës së Synnivet: passi zakon’ i 
tyre liridashës në rrojtje shoqërore, nuk pajtohej as 
më një pikë me rregullat e rënda të synnizmës, pra- 
nonin me brohori gëzimi ç’ do besim tjatër q’ u vinte 
me rregulla mä të lehta kësodore.

Pas Synnizmës kishin preferuar dogmën e 
Hurufinjet që ishte prurë nga Bagdati prej misionarësh 
Turko-Përsë; e me qën se edhe kjo dogmë tepër kri
tiklose e Kuränit nuk j’ u pëlqëu, u larguan prej saj 
prapë duke hyrë në sektet (tarikët) Mevlevi’, Rufai, 
Halveti, Nakshibendi ettj...

Por sektet e nalt-përmëndura, nonse ishin mä 
liridashës nga synnizma, nuk kishin mi vedi nonjë 
organizim të bukur dhe të mbaruar; literatyra e tyre 
fjeshtë Persisht, sa do që pajtohësh me zakonet e 
tyre Kombëtare në disa pika, turqvet ndërgjegja u
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lypte një edukatë morale krejt të ndryshme, që të 
niundte t’i shëronte nga sëmundja e pesimizmësë.

Më një situatë si këjo, pra erdh’ e u vendos në 
kërthizën e atdheut turkoshak Sejjid Muhatnmedi, që 
mä vonë u bë shënjtor i vëndit e mori raiemërin 
«Hynqarr Haxhi Bektashi Veli». Ky zëvëndës profèti, 
Turkut i dha një fé të lirë mësimtare dhe fort të 
lehtë ; me mësimet që hapi rni llauzin, formoj atë 
ndërgjegje të bukur q’i erdhi e hijshme atij tipit të 
pa bindurë. Literatyrën doktrinäre e lëmojti në gjuhën 
turke edh’ e rilindi në kondita të sosura. Paskëtaj 
turku i zgjuar mä nuk kish nevojë për Arabisht dhe 
Persisht; se thelbin e Kuränit me këshillat e shënjta 
të Perëndisë, faljet, lutjet, hymnat dhe ndodhft’ e his- 
torisë spirituale, i gjente të pregatitura në gjuhën e 
tij, të përkëthyera me talentin mä të sosurë.

Argumentet që na forcojnë mi komb-dashësinë 
q’ e ushqèu dh’ e rriti këjo doktrinë, janë këto :

1. — Turqit synninj emrat e njerësvet i patnë 
emra Arabe, si Zejnullah, Abdullah, Fahredin ettj...; e 
nër bektashirijtë shumicat e emravet kësodore përdo- 
rohëshin fjeshtë turke, si Bektash (gurr’ i fortë e i pa- 
vdekshim, emër që preferoj për vete Haxhi Bektashi), 
Ballëm (i dmbël modest, i dashur), Gjyvenç (i rf, 
pëllumb, bukurosh), Taptëk (i bindur i falur) ettj.

2. — Udhëtregimi në mënyrë që populli turk pa
ra se të ishte i dashur me gjithë njerëzinë, të ishte 
vëlla edhe ndihmës i kurdohershim në njerëzit e ra- 
cës së tija.

Faktet që kjarojnë liberalizmën e bektashizmës 
që në fillim të saj, janë këto :

1. — Lirija dhe nderi i gravet në barazim me 
burrai.

2. — F'aljet dhe agjërimet e paka por të mira 
dhe të plotta.

3. — Rregulli i rrojtjes shtëpiake në dashuri, 
‘bindje, barasi, punë dhe hospitalitet shëmbëlluer.
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4. — Lindja e kësaj doktrine, më një fshat të 
vogël dhe malësor në mes të Anadcllit e përhapja e 
saj me hapa të shpejta në të tre kontimentet e push- 
tuara prej perantorisë ottomane.

Edhe disa prova të tjera, që janë 80% të pra- 
nushme në Ilogjikë, mi delikatesën morale per sa që 
predikoj Haxhi Bektashi, janë këto :

1. — Bindësija e thellë e llauzit mi emrin e këtij 
shënjtori.

2. — Gjeneailogjia familiare dhe doktrinäre që i 
del lek Imam Xhafer Sadiku nip i Aliut dhe Fatimesë 
bijës së profet Muhametit.

Haxhi Bektashi, në kohën e predikatës së tija, 
kish shëtitur Trapezundin, Eskisheherin, Sivasin, Ada- 
näne, Kdnien, Dejjari Beqirë dhe Ankaranë.

Dinte mirë gjuhët turqisht, arabisht, persisht dhe 
Hinduishte.

Duk me qënur se kishte mi vedi, cilësirat mä 
të çquara të një profetit, erdh’ e j’u fai Anadolli i 
tërë. Para atij rmk dolli dot no një organizator tje- 
tër m’ e kryesuar nonjë sekt a no një doktrinë të 
ndryshme.

Doktrina e Haxhi Bekiashit, tepër e organizuar 
është bërë shkak me u shvillue edhe organizata shtet- 
nore turke nën dinastinë ottomane.

Oxhaku i Jeniçerëvet, që nga komandanti i parë 
gjer tek ushtari mä i fundit ishte një organizatë e di- 
siplinuar me frymën e kësaj doktrine, me ndryshimin 
që këta kishin në dorë armen dhe zjarrin.

Sulltan Orhani me Jeniçerët e famshim passi 
pështolli nën sundim Anadollin’ e tërë, bëri sulmime 
e u hoth edhe në tokat evropiane.

Vëndi mä i dukshim për këtë zaptim të rf ishte 
ngushtica e Çanak Kalasë (gryka e Dardanelëvet) dhe 
ndihmësit mä të mëdhenj për planin e këti zaptimi 
ishin Sejjid Aliu — një baba i lejuar prej Haxhi Bek-
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tashit — dhe trimi Sylejman pashà, i bir’ i Sulltan 
■Orhanit që ishte myhyp bektashi ték Sejjid Alili.

Haxhi Bektashi rroj (93) vjet si një monyment i 
shkëlqyer që mblodhi shëinbëllat e gjith profetëvet e 
i mbolli nga bota e lindjes në botën e perëndimit.

Vitin 1344 pas Kr. ndëroj jetë në fshatin e quaj- 
tur n’ emërin e tij, duke lënur të gjallë idén e da- 
shurisë.

KRYE i III.
«Faqja spirituale e disa ngjarjeve në koliën 

e Haxhi Bektashit»

1. Arësimi i Kusarit
Në kohën që Haxhi Bëktashi Velili kish'e zgjuar 

me dritën e tij të tërë Anadollin, kur m’anë tjatër 
Mevlana Xhelaleddini akoma s’ishte dorëzuarë, një 
kusar prej inalësivet të Kajsérit shpuri nj'i kä të 
vjedhur kurbàn lek Xhelaleddini. Ay nuk ja pranojti.

Kusari pa u dëshpëruar ss pakë e markesh ketë 
kurbàn edh’ e shpënkësh tek Haxhi Bektashi Velili; i 
cili pa bërë fjalën dy, urdhëroj t’ a tbeirin e t’a hedhin 
në kazän për gjellë.

I gëzuar por edhe tepër i çuditur ku.-ari po 
mejtohësh se ky shënjtor i math qy>h nuk e njohu 
por e pranojti këtë kurbàn të padrejtësuar ; kur Haxhi 
Bektashi e shpuri këtë në Kazàn, e duke hequr kapa- 
kun, ja tregoj gjeadjen e rnishit që zjente në ’të.

Kusarit, ju duk sikur në Kazan zjenin gjërpërinj, 
nepërka, breshka, bretkosa ettj.. kafshë të tmerruara. 
Mi atë pamje, i habitur ca mä tepër : — «Ç’ë.-htë 
këjo gjëmë që po shoh këtu o imzot? i tha Haxhi 
Bektashi Veliut.

— Këjo irazirë në ketë kazàn është inishi i kur- 
banëvet që disa janë prurë me dy zemra, disa për 
prove, disa të vjedhur porsi kurbàn’ i yt fare dhe ma 
pak me gjithë zëmrë, ju përgjeq Haxhi Bektashi.
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Kur ja thanë ngjarjen Xhelalediinit se si rodhi,. 
ay tha :

— «O bir derjadër që her lashedén bullanmas» ; 
d. m. th. ay është një det që nuk tiubullohet nga sa 
kërma q’ i hidhen brënda.

Por edhe Haxhi Bektashi kur e mori vesh se 
Xhelaleddini nuk ja kish pranuar këti kusari kan’ e 
vjedhurë, me atë gjuhën e tij të prehtë në fjalime të 
shënjiëruara, urdhëroj e tha:

— O bir ankadër që her lasheje konmas; d. 
m. th. ay është një shpës i math që nuk peshon të 
bjerë për mi çdo fare kërme.

B. Hisforija e Gjenç Abdallit

Gjenç (apo Gjyvenç) Abballi ishte një diale fort 
i shkëlqyer në mëndje dhe pamje. Prej disa vjet ndo- 
dhej nënë arësirnin e Haxhi Bektashi Veliut. Mi gjith 
cilësit’ e tjera kish bere zakon pyetjen e gjänave të 
thella, ku nuk avite! dot edhe aqë lehtësisht mëndja 
e njeriut.

Një herë pra n’a e pyetkësh Zotin fënë : ç’ do 
me thënë ashik, rnyhyp, dervish dhe myrshit; e Ha
xhi Beklashi që nuk jepte kurrë pergjigje verbale mi 
pyetje q’ i bëhtshin por i çonte në praktikë pyetësit 
kësodore, kët'ja i dha urdhër me një herë të nisej,. 
të vinte në skelën e Bombàjit e të merte riga dora e 
një njeriut të panjohur katër mijë Lira fiori, të taksu- 
rat e tija.

I përunjur nën urdhërin e t’ ën-zotit, Gjenç Ab- 
dalli, vajti pa vonesë ku ish dërguar. Atje u takua me 
njerfn’ e porositur, i cili ishte një tregëtar i pasun që 
sa po kish dalë nga një përmbytje e madhe e Detit 
Hindian, i tmeruarë.

Ky tregtar që ishte një nga myhypët e Haxhi 
Bektashit, — n’atë orë që Gjenç Abdalli bëri pyetjet 
e nalt-përmendura, — u ndothkësh në një anije gatt 
për t’ u mbytur në mes të një tufanit të tërbuar;



kishte iaksur për shpëtimin’ e tij nga ajo humbje fa
tale 4.000 (katër mijë) lira fiori për në teqen’ e Haxhi 
Bektashit, e ky shënjtor’ i shënjtorëvet i qé çfaqur në 
mes të valave të detit atë çast, e duk’ e rrëmbyer 
nga mez i deiit, e kishte nxjerrë rië trualin e shpë- 
timit.

Passi u takua me këtë myhyp të cilin për të 
parën bere po e njihte, Gjençi na mori të kater mijë 
florinjtë e u këthye në t’ ardhur përsëri tek urdhë- 
nuësi i shkëlqyerë.

N’ udhëtirn e sipër, një natë në qytet të Bagda- 
tit, të mos na njihet rne një vajzë virgjireshë fort të 
tiukur që donte tre mijë florinj të pranonte afër 
vëdit një mashkull?

Shumë djelmosha të tjerë e patnë dashuruar 
këtë vajzë ; por këjo, nonse mori nga dora e Gjençit 
gjitli ata florinj që i lypi, edhé e dashurojti shumë 
nga bukurija e tij fort e madhe.

Gjençi i marruar pas bukurisë, të tre mijë florinjtë 
— që nuk ishin të tijat — i sakrifikojti. N’ atë ndo- 
dhf të pa pandehur gati po martohej me atë bukuro- 
she të blerë, kur se u ça një an’ e murrit e q’ andej 
një pëllëmbë e madhe prej një krahu të gjelbër e 
goditi turinjet edh’ e la të shtrirë për dhé si të.zalisurë.

Me t’ u përmëndur prej vilanisë, u pyet prej buku- 
roshes së trëmbur për atë ngjarje tepër të mrtkulluësh- 
me, e i tha asaj, se ay grusht si prej dragói, qé i 
Haxhi Bektashit, arrijtur që katër muaj largësire për 
të mos e lënur të prishte virgjërfn’ e tija.

Vajza dashurore që dha fjalën për të mos u 
martuar kurrë me që dëshmoj atë mrekullf të madhe, 
të nesërmea j’ u qep Gjenç Abdallit pas duke u nisur 
për në teqén’ e Haxhi Bektashit, të cilën e pasój 
edhe mëm’ e sàja.

Haxhi Bektashi Veliu që shihte shumë lark e që 
dëgjonte në ç’ do minutë të gjitha ngjarjet e botës, 
të dy të rinjtë dhe plakën pasonjëse i priti me urata
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dhe bekirne, i vuri të rrijn’ e të çlodhen e pastaj u 
kthye për drejt Gjenç Abdallit, të cilit i tha këto fjalë :

— Mi pyetjet që më bëre aty lashti, — Myhyp* 
ish ay tregëtar’ i shpëtuar nga mbytja e Detit Hindian 
duke më thirrur mua q’ e shpëtova; dervish' je ti që 
s’ e bëre fjalën dy, por vajije ku të dërgova ; Myrshit* 2 
jam unë që s’ të lashë në kohë rreziku por me një 
pëllëmbë turinjet të ndalova nga të prishurit e virgjë- 
risë tënde ; dhe ashikë3 janë këjo çup’e bukur m et’ ë- 
mën e saj që besuan çudit’ e udhës tënë porsa që 
panë mrekullm’ e grushtit e me një herë erdhë lë fal- 
tura para meje.

C. — Historija e Kriminelit

Një kriminel fort i keq, që kishte vrarë nëntë 
dhjetë e nentë veta, i penduarë për nëkatat e tija, 
vajti para Haxhi Bektashit e j’ u lut 1’ a mësonte qysh 
të siile] që t’ i falëshin mëkatat.

Haxhi Bektashi Veliti i tha, të vinte më një vënt 
publik një kopshtë e t’ u jepte të gjith udhëtarëvet 
pemë vére pa të holla. Bashkë me porosirat i dhä 
edhe një dru të thatë që t’ a vinte në dhét, e i tha 
se kur të lulëzonte ky drü i vdekur, t’ a dijë q’ ahere 
j ’ u dhuruan krimet dhe mëkatat.

Edhe krimineli që bëri gjith siç’ i tha Zot’ i ynë, 
dyke shërbyer shumë vjet n’ atë kopshtë, mä në fund 
u zù me një njeri të pabindun që i kish prishur kop- 
shtin. Në gjak të nxeht’ e siprë e vrau.

Passi vrau edhe këtë njeri duke mbushur sumën 
një qind të vrarësh nga dor’ e tija, mä shumë duke 
u çuditur se druri i thatë vetëm atëhere lulëzoj me 
një herë, vrapoj e u sos tek Hynqar Haxhi Bektashi

*) Besnik, i dashur.
0 Varfë.
2) Udhërrëfenjës.
3) Dëshërimtarë.
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Veliu për t’ i treguar ngjarjen një me një por me gjak
tepër lë ngrirë.

por në mes të çudiravet fort të mëdha sbënjtor’i 
ynë fort i shkëlqyer i dha sihariqn’ e faljes së mëka- 
tavet duke i thënur:

— Me shërbimin q’ i bëre njerëzisë duke vrarë 
atë gjakatar që ishte me mëkata të ngarkuara mä 
shumë se vetja jote, Zot’ i math ty të fati, e si dësh- 
nif për dhurimin e mëkatavet të tua mjafton lulëzimi 
i papandehur dhe i papritur i drus’ së vdekurë.

K R Y E i IV.

Faqja dokumentale e disa ngjarjeve në kohën e 
Haxhi Bektashit

Piaku i vjerëzimit Haxhi Bektashi Veliu me-talen
tin e tija të math f toj mä parë respektin e dinastisë 
ottomane dhe të popullit Turk; pas andaj arrijti që 
t’ a shihte të realizuar idén’ e tlja.

Afro (60) vjet me radhë mbeti i admiruar në 
mes t’ Anadollit dhe i simpatbizuar në botën e qyte- 
tërimit t' a’.ij shekulli.

Nga teqèja e madhe që ngrehu në vëndin e fa-: 
lur prej Hoxhä Idris efendiut përhapi dega në ç’do anë» 

Abdall Musäj e Hëdër Leléj, qenë misionarët e 
tij për n’ Anadoll ; Sari Salltëku, i veshur në formën 
ë kallogjerit orthodhoksë u dërgua të mbiilte farën e 
bektashizmës në Evropë ; Sejjid Aliu ishte shënuar 
qe të pasonte Sari Salltëkun e me formën drejt për 
drejt bektashiane të shtirde themeh’ në viset e Ballkanit, 

Regulli i themelimit të teqevet në besim të lija 
nga goj’ e Haxhi Bektashit shënonte : që ç’ do teqé e 
ré — sidomos mä e vogël — të ngrehcj në formën e 
teqes’ së madhe, themeluar prej dorës tija ; dia do te- 

e ré kësodore të urdhërohej e kryesohej prej udhë-
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rrëfenjë_-it të diplomuar nga teqeja e madhe; e Krye- 
tari i ç’ do teqeje të qeverisej krejt pamvarësisht në 
pikëpamje materiale, por, lidhtm ngushtazi moralisht 
me Kryetarët e teqevet të tjera dhe i bindur me res- 
pekt të inath tek Kryetai’ i teqes’ së madbe.

Me gjiih që e lidhi mirë këtë regali, duk me 
qënur se doktrina e tij u mbësbtet në fuqinë morale 
dhe materiale të teqevet, e pa të arësyeshme që të 
linte një privilegi kujdestaiie ng’an e familjes së Ho- 
xha Idris efendiut mi teqen’ e madhe në rastin fat-keq 
kur të ikënte nga kjo jetë.

Pas privilegjit të lënur prej Haxhi Bektashit, Ut
ili i kësaj familje të bekuar u vü «Jordëmëzën bek- 
çisi » d. m. th. « Rruajtës’ i dhëut t’ ënë » dhe « Çelepi 
efendileremës » d. m.-th. «Zotrinjtë tane të shëndrit- 
shmë» (frëngjisht: «Gentile hommes» ose «Seigneurs»).

Talenti i pashoqtë që themeloj fare shpejt një 
institutë dashurore, paqtuëse dhe liberale, kthiellohet 
nga legjendat e arrësimit të një kusarit dhe një kri- 
minelit, të cilët i pruri në udhë të drejtë e i shpëtoj 
nga jeta mizore e keqbërësivet.

«Më të mëngjër të tyrbés’ së Haxhi Bektashit 
ndodhet një tyrbéz’ e vogël me një varr të gjerë, ku 
shlodhen tok më një vénd Eshtrat e Gjyvenç Abdallit,, 
të së dashurës’ së tij Gjyzelijes dhe të mëmës’ sa] 
Sadikà hanëmesë.

Gjyvenç Abdalli ka qënur një djalosh fort i bu- 
kur në sjellje dhe fytyrë. I dërguar për një mision të 
largët prej Haxhi Bektashit, u njoh në Bagdat me zo- 
jushën «Gjyzelije» — një vajzë aq’ e bukur sa edhe 
Gjyvençi vetë — e të dy këta të rinj të shëndritshmë, 
i dhanë njeii jatrit zëmrënë.

Më t’u kthyer së bashku me mëmën e vajzës, 
zonjën Sadikà, në vènd që të qërtohëshin nga Haxhi 
Bektashi Veliu u pritnë me admirime të posaçme.
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Por drapëri i vdekjes nuk e la Gjyvenç Abdallin, 
E dashur’ e tij Gjyzelija, helmuar nga vdekj’ e 
dashnorit të saj, pas pake kohe shkoj për n’ atë jetë, 
ku nuk u vonua që f u  vinte pas edhe plaka e mire 
Sadika hanémja.

Për të j’a treguar llauzit pra se sa e Shënjtë 
është dashuria e vërtetë* Haxhi Brktashi Veliu, këta të 
tré dëshmorë të dashurisë, urdhëroj eivarrosi tok më 
një varr pranë vëndit ku kish shënuar me testament 
që të bëhej tyrbé e tija.

K R Y E i V.

«Faqet spirituale dhe dokumentale të periudës 
së bektashizmës në Anadoli pas shkuarjes 

së Haxhi Bektashit».

Siç’ u janë bërë komplöte, pusira dhe assasinàta 
gjithë të mirëvet të njerëzisë, gjith’ ashtu edhe Haxhi 
Bektashi Veliut i patnë rezikue jetën disa herë ca 
njerës fort të verbër nga ndërgjegja.

Një herë q’ i patnë shtì helmin, ay duke pirë 
qumësht kishte vjellë e kishte shpëtuar nga vdekja. 
Në vendin që volli ky shënjtor i vërtetë ma vonë u 
krijua një metal i çkëlqyer, të cilin metal, bektashtnjtë 
e bëjnë një medaljon të bukur edh’ e varin në krahë- 
ruar. Ky medaljon i bukur quhet «teslim» e varret në 
krahëruar prej të gjithë bektashinjveb

Një herë tjetër histori-shkruësi i tij molla Saaded- 
din efendiu, zëmëruar por si Juda Iskarjoti mi Jesu 
Krishtin, kur se Haxhi Bektashi rrinte shtritur nënë 
hijen e një godine nga të teqesë, i lëshoj mi krye një 
shkëmb që nga dama e godinës (pullàzi i shéshmè), 
e zof i ynë e priti me dy gishtrinjf e dorës së djathtë 
duk’ e lëshuar përdhë si një fletë pa u rrezikue as

*) Dashun' vllaznore, dashuri pa pikë passioni.
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pake, por duke britur rnë fort «o Zot i math e i 
vërtetë!».

Kështu pra pa druajtjen e vét, ndoshta nën 
mbrojtjen e fuqisë respektive spirituale ka shpëtuar ky 
shenjtor i math nga të gji ha të këqijat e pregatitura 
prej duarvet të dobëta të njerëzisë.

I plakur por kurdohera i fuqishmë dhe i paslrë, 
Haxhi Bektashi ndëroj jete. Nëkëmbës i tij u vü Hë- 
dër Laléja i bir’ i Hoxhä Idris efendiut dhe Kadën- 
xhik Anasë.

Hëdër-Lalëja ishte i martuar; por testament’ i 
zotit t’ ënë, atë dhe dinastin e tija i la trashëgimtarë 
gjer sa të dilte një burrë tjetër fort i shënuar, që të 
riformonte klerin bektashf dukef u bazuar në vetijat e 
nalta të figurës së Haxhi Bektashit vetë.

Pas këtija erdhën n’ atë pozitë të shënjtëruar, 
bir pas àie, Sejjid Resul Balliu, Sejjid Isuf BaJliu dhe 
Myrsel b3baj ; por nga koha e Isuf Balliut e pac ta] 
dinastija e tyre që isti quajtur «dinasti e çelepinjet» 
u demoralizua, njerëzit e saj për instiiutën morale 
kujdes ma nukë kishin, e kështu, Resili babaj fort i 
dëshpër.’ar, duke dhënur doreheqjen nga kryesija, 
kish ardhur refugjatë në teqén’ e Scjjid Aliut në Di- 
motokë të Gjelibollit (Ga li polis).

Nashti çelepirijt’ e demoralizuar, kishin angazhuar 
teqenë ine gjith familien e tyre. Atë falctore të shkël- 
qyer të dashuris’ së vërtetë, e kishin bërë mü S' një 
banësë private, dhe gjithë të drejtat respektive j’a kishin 
suprimuarë.

Diku në Anadoil fort në mënyrë sekrète ceremo- 
nitë bektashiane nukë lihëshin mang t; sa do që në 
Europë (Ballkan) më anën e Sejjid Aliut bektashizma 
po përparonte me hapa gjigande.

Atëhere Myrsel babaj, refugjatë në Dimotokë u 
martua me një vajzë bullgarkë. Prej këti pari tur- 
ko-bullgar lindi reformatori i klerit virgjin Ballëm. 
Sulltani.



Ballëtni mori mè'sime të gjëra në teqen e Dimo- 
tokës, thelloj studimet e tija duke shëtitur shumë vi
ge të Ballkamt, e ndaj vitit (1496) pas Krishtit — për 
tnes Stambollit — u sos në teqén e madhe të Haxhi 
Bektashit i pasuar ine dyzet dervishë.

Kur shkoj në Stamboii, mi fronin e Turqisë rrin- 
te «Sulltan Bajazidi Veliu» i dii u-ndoth tepër i sé
mine e me bekimin’ e këtij shënjtorit të ri, u shërua.

Fort i gëzuar se shpëtoj prej vdekjes, Suiltani i 
fali Ballëmit treqint e gjasht dhjet e gjashtë bulqiza 
(çilligje), me të ciiat, ky shënjtor i naltë siguroj fu- 
qinë mabrjale të teqes së madhe.

Si u bë kryetar Ballëmi, bektashizma si në Ana- 
doll ashtu edhe në Evropë u lulëzua tepër, e inori një 
buje të rnadhe në të gjitha anët e botësë.

Por sa do që edhe ky kishte zbritur prej asaj 
dinastije, çelepinjtë e urrénin aqë tepër, sa, shumë 
herë i patnë zënë pusi t’ a vritnin ase t’ a turpëronin.

Fatmirësisht, Ballërni i shpëtuar nga të gjitha 
pusitë, nukë pyeti për motër dhe për vëlla ase për 
gjini ; për ’të, motr’ e vëlla ishte e tërë njerëzija. Edhe 
regnili i klerit virgjin që riformojti, u lith aq sigurisht 
per ’tä, sa që ç’do burrë është vëlla dhe ç’ do grua 
motër ndaj atyre.

Bektashinjtë fort të pëiunjur kundrejt këti shënj- 
tori kanë të drejtë kur thonë se në këtë jetë vetëm 
katër burra bukuroshë virgjinë dhe të papërlyer kanë 
ardhurë.

Nga këta të katër bukuroshë : i pari äsht isufi i 
Kanaänit, idulli i Zolejkës në Egjyptë (Misir), i dyjti 
Jesü Krishti, i treti Imam Hysejn’ i Qerbelasë dhe i 
katërti Ballëm Sulltani.

Në kohën e mdparshrne dhe në fillimin e kohës 
së Ballëmit, disa vagabondë vishëshin me uniformën 
e dervishëvet e baritnin posht e lart. duke gënjyer 
llauzin e paditur.
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Për t’ i çquajtur pra dërvisliët e vërtetë nga kësij 
fare failsifikatorësh, një dite ky shënjtor, duke mble- 
dhur të gjithë dervishët rreth tija, me thumbin e një 
piirteke të holië prej büshit u çpoj veshët e u vari 
vëthët e virgjirisë.

Këjo shënësë, q’ atë here ka mbetur zakon 
i domosdoshmë për dervishët e pamartuar; çpuarja e 
e veshit të djathtë aq lehtësisht — por me një cere- 
moni sekrète — pa ngajuar plagë të madhe, äsht një 
bekim i mrekullueshmë që tregon sheshit kurdohera 
madhështin e Ballëin Sulltanit.
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F J E S A  E ihtë

Përhapja e Bektashizmës në Asf, Evropë, dhe
Afrikë. _ Sejjid Aliu, Abdall Musa] e Sari Salltëku.
_ Alijjel-aalä babaj dhe Skënderbeu i Shqipërisë. —
Kajgusëzi në Misir, Turbabili në Thessall dhe disa 
misionarë të Sejjid Aliut në Shqipëri. — Mbyllja e 
dyjt’ e teqes së Haxhi Bektashit n’Anadoll, Shah Ka- 
landeri dhe Sersem Ali babaj i Tetovës. — Mymin 
dedej në Qerbelà, Gjyl babaj në Budapesht, teqeja e 
Taifit mä tej Jemenit, bektashizma në Gjirit, bekta- 
shizma në Shqipëri dhe katastrofija e përgjithëshme 
e bektashizmës në kohën e Sulltan Mahmutit. — She- 
mimi babaj i Krujës dhe Ali Pashë Tepelena. — Për- 
parimi i bektashizmës në Shqipëri, katastrofija e për- 
gjithëshme e bektashizmës Shqiptara vitin 1914 dhe 
riforma Bektashiane në Shtetin e lirë të Shqipërisë 
vitin 1921 pas Krishtit. —

K R Y E i I.
«Përhapja e Bektashizmës në Evropë 

dhe Afrikë».
Vitin 1270 pas Krishtit Evropa e tërë kish ne- 

veritur paganizmën e kishte marë pjesë në fenë mo- 
notheiste të Krishtërimit.

Asi kohe njerëzija nuk kishin arrijtur në shka- 
llën ma të naltë të qytetërimit gjër sa të kuptonin 
rëndësin e lirisë që qe përdorur në bazën e pranimit të 
një féje. Per andaj dukej si një gjë tepër e nevojshme 
njohja e një féje zyrtarisht nga ana e nonjë mbretërije.

Ma parë perantoria Arabe dhe mä vonë ajo e 
Jurqvet fé zyrtare patnë njohur myslimanizmën në 
Azië duk’ e shpurë këtë fé me forcë dhe luftë edhe 
<në Europë.
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Gjithë kështu, të dyja perantoritë Evropjane,. 
ajo e Rromës dhe ajo e Stambollit (Bizantit) me anën 
e armatave të qujtura «Kryqësata», mä parë u mbroj- 
tnë nga pushtimi muhamedan kondra fés së tyre zyr- 
tare Krishtërimit ; mä vonë kishin qëndruar në bindje 
të fortë që të mos e linin kurrë m’e bjerrun fuqin 
e saj këjo fé e mirë.

Pra si Arabo-Turqit ashtu edhe Rromano-Bizan- 
tinët në këtë mes i kishin abuzuar fort shumë fuqitë 
morale të këtyre févet të papërlyeme.

Ng’ an’ e Arabisë dhe Turqisë kishte dalë plaku 
i njerëzimit Haxhi Bektashi Veliu për të shëruar pla
get forale të fesë myslimane e për të analizuar kup- 
tfmin e vërtetë të fillosofis’ së ç’do feje monótheiste ; 
por ng’ an’ e Europës ku po preferohej që në fillim 
mä tepër shvillimi i qytetërimit material se sa ay i 
moralit, kryefetarët e Krishtërë — që me zi kishin for- 
muar shoqiatat e tyre fetare, — ngulmonin me domi- 
nacionin e tyre mi forcat shtetnore pa u kujtuar 
të shvillonin pikën mä delikate q’ u premetonte feja. 
Në këtë kohë pra që Istoria e quan mésin e 
jetësë, bektashizma që i^hte përhapur në Anadoll — 
si një lule që mbin fatalisht më një tokë të pa kulti- 
vuar — mejtonte një mëndyrë fare të lehtë që të 
pushtonte edhe viset e Evropës; por siç e thamë mä 
nalt, Evropa kishte njohurë fé zyrtare Kjishtërimin, e 
nuk qé një punë që mund të bëhej dërgata e no një 
misionari drejt për drejt me formën e bektashizmësë.

Për andaj edhe Haxhi Bektashi Veliu, si një 
plak i vërtetë i njerëzimit si dhe një luftëtar i urtë 
por triumfator mi fanatfzmën fallse, në këtë kohë dhe 
situatë të përgjithëshme, vëndosi dërgimin e dërvishit 
të tij Sari Salltëkut me uniformën e një kallogjerit të 
Krishterë, që kështu ky dërgimtar të vepëronte në 
vëndin e dërguar pa rezikue jetën e tija.

Sari Salltëku veshur si kalìogjér dhe i pajuar 
me shënjtësi të madhe spirituale si dhe me talent të
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çkëlqyer dituriak, ma pare erdhi në Stamboll, ku u 
prit me nderime të çquara ng’ an’ e perantorit Bi- 
zantin.

Nga Stambolli vaj i në Baba-dag të Rumanisë 
përmes Thrakës, Maqedonisë dhe Shqipërisë u sos në 
nisinë greke të Korfuzit; ku nuk qëndronte gjithmonë, 
por shëtitte tërë Ballkanin e kontrollonte degat e 
pshehta të shoqiatës bektashiane, pat formuar vetë 
dora në Budapesht, Bosnje, Ysqyp, Ohri, Krujë, Edër- 
né dhe Janinë.

Nisja e Sari Salltëkut nga Haxhi Bektashi në 
Evropë, në Historin e madhe t’atij zotit t’ënë — e 
cila quhet «Velajetnamé-i Hynqar Haxhi Bektashi Ve
li» — ja se qysh përshkruhet :

«Sari Salltëku në vogëlin e tija ishte një bari 
bagëtie. Këti bari të vogël Haxhi Bektashi Veliu po 
sa q’e gjet më një pshat afer vedit që po ruante 
bagëtinë, e njohu që kishte mi vedi cilësirat e shënj- 
tërisë, e mori pranë e pruri në teqen’ e tija edh’ e 
riti duke i dhënur edukatën dhe diturinë rna të naltë 

bektashiane.
Si u rrit e u naltua kaqë shumë, Sari Salltëku, 

sa ç’ishte i shkathtë aqë ish edhe i përujtun.
I lindur dhe i rritur me natyrën e një misionarit 

fort të shkëlq-yer, më t’ u bërë dyzet vjetsh, u dërgua 
me urdhërin e të zott, për mes Stambollit për në Re- 
thujzën «Qelkarà» (d. m. th, «Qérqera» ose «Korfu»), 
n’ atë vënd që populii vüanin nënë egërsm’ e një des- 
potit.

Ky rnä i pari bektashi që shkeli tokat e perën- 
dimit, në Qelkarà themelojti një institutë në formën e 
një kishe orthodhokse; por idéja që mbolli në popull * 
t’ atjeshmë tërthorazi dilte në liri, dashuri dhe disiplinë 
bektashiane.

Motto e Sari Salltëkut ishte shumë e çuditë- 
shrne. «Llauzi ié të stërvitet në parìmet e Haxhi Bek- 
tashit veiëm në emrin e profétit Krisht, pa aqë bën

4
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sepse nuk përmëndet Haxhi Bektashi dhe stërgjyshët 
e tij Muhameti me Aline» u thoshte atyre mä bes- 
nikëvet.

Me këtë mënyrë dhe këtë idé, duke patur qendrën 
në Qelkara, kish krijuar shtatë dega në sinisin’ e Ball- 
kanit, që kryetarët e këtyre ishin nxanësit e tij të 
gjithë, në origjinë bektashinj të fjeshtë por në forme 
kallogjerë Orthodhoksë si dhe mësuësi i tyre.

Mä të përmëndurit ishin : ay i Ohrisë, i Buda- 
peshtit dhe i Krujës.

Në kohën që do të ndëronte jetë në Qelkarä, 
passi i mpshtolli të shtatë nxanësit’ e lija, duke i kë- 
shilluar si të sillëshin në t’arthmen gjer sa të vinin 
misionarët e periodës’ së dyjtë drejt për drejt me for- 
mën bektashiane, në orën e fundit u tha atyre që t’ i 
sillnin pranë shtatë qivurë (tabuië), të dilnin jashtë 
dhomës, e kur t’ u jepte zë ay vetë, të këthehëshin 
brënda në dhomën e tij, ku do të gjënin të shtatë qi- 
vurët me nga një kufomë të vdekur të védit tija. Sicili 
prej ’tà, do të merte nga një qivur kësodore e do t’ a 
shpinte në qendrën e degës së vét për t’ a varrosurë.

Edhe ata bënë gjith siç’ u tha Sari Salltëk Sull- 
tani. Kur u këthyen në dhomë, Sari Salltëku kishte 
ndëruar jet?. Kufoma e tij e ndarë në shtatë kufo- 
ma të pandryshuara kishte okupuar shtatë qivurët q’i 
kishin prurë pranë me urdhërin e tija.. .

Përandaj prà nashti nuk dihet se ku çlodhen 
eshtrat origjinale të këtij Shënjtori, por dihet sigurisht 
se ky ishte dervish i Haxhi Bektashi Veliut, u dërgua 
e vepëroj në Evropë siç thamë mä naltë dhe siç e 
donte puna e kohës s’ aherëshme».

Pas veprimit tërthuer të Sari Salltëkut, ndaj vitit 
1305 pas Krishtit, që nga çanak Kaläja u bolli në Gje- 
liboll Sejjid Ali Sulltani pasuar me 12 baballarë dhe 
27 Dervishë d. m. th. vet’ i dyzettë.

I pajuar me fuqi të naltë morale dhe i armato- 
sur me mjete të posaçme materiale qëndroj në qyte-
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tin «Dimotóka». N’ atë vënd themeloj feqen e tija të 
madhe, e s’ andejmi dërgoj udhërrëfenjës për zgjimin 
e popujvet në Edërne, në Deli Orman, në Varnë, në 
Konstancë, në Filibé, në Ysqyp, në Vidin, në Kërçovë 
në Selanik, në Thessali dhe në disa vise të Shqipërisë.

Kur po e përhapte bektashizmën në këto vise 
evropjane Sejjid Aliu, teqeja e Haxhi Bektashit në An
gara, angazhuar prej çelepinjvet, mbetur në një shkallë 
unjtësore nënë abuzimet e angazhuësvet, jepte një dritë 
dort të venitur e po pritte lindjen e periudës së çkëlqyer 
të Ballëm Sulltanit; ndër kohë që nga ana tjatër Abdall 
Musäj në Feniqe përmbushte gjith’ atë shërbim q’ i 
.mungonte falëtores së Hynqar Haxhi Bektashi Veliut.

Duket se në këto ndodhina, u vü regnili në bek- 
tashinjtë, që kur mbyllet teqeja e Haxhi Bek- 
tashit, kryesia e përgjithëshme i përket.teqes’ së Sej
jid Aliut në Dimotokë; po të mbyllet edhe këjo, gjith’ 
ajo pozitë i përket teqes’ së Abdall Musajt në Feniqe, 
e po të mbyllen të trija këto, kryesia e merituëshme 
i përket teqes’ së madhe në Qerbelä, pranë tyrbés, 
së Imam Hysejnit.

Midis dervishëve të disiplinuar nënë urdhërin e 
Abdall Musäjt, ndodhej edhe i bir i një derébeut nga 
familia e Ilhan-bejlerëvet, i quajtur «Kajgusëz» d. m. 
th. i dlirë dhe i pa trëmbur?.

Kajgusëzi ka një jetëshkrim spiritual shumë të 
çuditshim :

Në gjah e sipër piagosi një kaprolle, duke rë- 
nur pas vazhdës së gjakut që të gjente gjahn’ e tija 
u gjent përpara portës së teqesë, ku u takua me Ab
dall Musanë e me një qëndresë aristokratike i kërkoj
gjahnë si pas vazhdës së gjakut sosur m hn’atëvënd 
pa kurrfarë lajthimi.

Por kaprollja e plagosur paskësh qënur Abdall 
Musaj vetë ; edh’ e provoj këtë dukje me t’ i treguar 

rahrorin e tij, që, sa po ishte plagosurë.
Sa po q’ e dëshmoj me syt’ e tij këtë ndodhf 

te mrekulluëshme, Kajgusëzi j’u unj e j’u fai Abdall
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Musajt duke i thènur: «Tek t’ju gjùanja unë juve„ 
më gjuajtët ju mua». Duke i lipur ndjesë me konditë 
që t ’ a pranonte shërbëtor e ta vishte dervish në te- 
qenë e tija hoqi dorë nga trashegimtarija aristokratike 
e hyri për shërbiin në udhën e drejt’ të bektashizmësë.

Bektashinjtë kan pasur dhe kanë zakon t’i perü- 
njin personat kryenaltë q’ u dorëzohen, me qëliim që 
të forcojnë regulJin e barasisë midis komunitetit 
mbarë.

Me qënur pra se Kajgusezi përfaqësonte perso
nin e një familjes’ së madhe, për të ja thyer veset e 
asaj origjine Abdali Musaj, atë e vuri në shërbimei . 
mä të rènda dhe mä inferiore b. f. për të mbajtur 
drü në krahë dhe për lë pshirë oboret e jashtmë; por 
ay me një zeli të malli dhe dëshirë lë zjarrtë këto 
punëra kaq të vështira i mbaronte pa pshuar as një 
drudhëzë.

Nga zëmra e tij e mirë në shërbimet dhe nga 
dashurija e pashuar kundrejt Abda’l Musajt, Kajgusëzi 
q’u pajua me moralet e nalta si të zotit të tija, vitin 
(1460) pas Kr., me lejë udhë-rrëfenjësie u nis të zgjuan- 
te popullin e Misirit.

Atëhere në Misir sundonte me influencë despo- 
tike një princ arab i quajtur Sulltanyl-gavri * i cili prej 
shumë vjetësh po vuante prej dhëmbjes së keqe të syrit 
të djathtë, e po thuaj se nga ay sy nuk shihte fare.

Për të gjetur lehtësinë që të pranohej n’ audience I 
ndaj këti mbreht të verbërë, Kajgusëzi me gjithë der- 
vishët e tija, duke hyrë në kryeqytet të Käires lithnë 
të gjithë nga një sy sikur t’ishin lë pësuar nga së- 
mundja e mbreiit t’ atjeslimë.

Hyrja e dyzet?- dervishëvet sysëmurë në Krye- 
qyfet bëri një büje aq të madhe sa arrijti edhe në 
vesh të mbretit.

* Ky mbret u mund prej Jauz Suiltan Selimit; trashë- 
gimtar i t ja „Tomanbai“-i u vra, dhe Misiri mbeti nënë Tur- 
qit më (1490) pas Kr.



Me ngutësi te madhe pra, Sulltanyl-gavriu e thi- 
ri Kajgusëzin ne pallai me gjithë shokët e tij që t’i 
pyeste*3së bashku nga se vuanin prej syvet; e ky udlië- 
rrëfenjës i shenjtëruar me këtë rast kaqë të tnirë, pasi 
ja këndoj e ja leu me një bär syn’ e sëmmë urdhëroj 
që t’i hiqnin lithkat e syrit si mbreti ashtu edhe der- 
vishët ; kur se, për mrekulli lë madhe, si dervishët 
edhe mbreti vetë u ndodhë me sy të shëruar pa no- 
një të inettë.

Pas kësaj ndodhije, Sulltanyl-gavriu, i tali Kaj- 
gusëzit vëndin rna të bukur të Kàins për të therne- 
luar ieqenë, i dhuroj prodhimin e drithit dhe orizit të 
një motit të tërë sa ç’ kish'.e mbledhur rë magezetë 
■shtetnore e i dha liii të plottë me ushtërue misionin 
e tija ië nalta në ç’do vënd përmbrenda sh'elit ië tija.

Por Kajgusëz Sulltani nukë qëndroj vetë.n n’ ush- 
tërirri të bektashizmës n’atë vënd që i ra sho:ti për 
vepërim ; duk me qenur shum i thellc në dituri, edhe 
mbarë për klerin bektaslii beri ca rtfcrma dire orga
nizsine.

Një nga dhuratat e tij të shënjt ruara a htKuro- 
na «taxhi» ine dymëdhjetë dega, qrpur me një torme 
tepër ië bukur, të cilën e mori si molti nga pullazi 
(kubeja) i tyrbés’ së Imam Hysejnit kur vizitojti Qu- 
belane; e një nga veprai e tij të veneruë.-hme äsht 
bora e quajtur «Risalei Kajgusëz Sull'an» d. m. th. 
«mshpirata e Kajgusëzit».

\itin (1373) pas Kr. u ndà nga (eqeja e Se- 
jiid Aliut ne Dimotokë, edhe erdhi i:ë pshet n Urani, 
ne Parsallë të Thesalisë, Turbabai li SulPani.

vëndin ku ësbië teqeja sot, gjeti një monas- 
tir te kryesuar prej një igumenit te mire me ië eil in 
ì! m*q^su3, e bashkë me ’tè ndënjti shumë kohë.

f‘,°r mä vonë u pa që nuk i delej ndè'njtjes së 
d> kiyefetarëvet si do tnos nga dy fé 1ë ndryshme 
loa me një vënd. Igumeni parashtroj konditën mre- 

u !0re’ bush do të mund të nxinte ujë prej toke
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me godiijen e një shkopit dhe kush do të çponte një 
shelk lë gjërë me shiënien e një hellit ië drunjtë, du- 
hej ia trashëgonte të tërë atë vend pa ndonjë rider- 
hyrje ijetërë ; të cilat ndodhina fort të mrekulluëshme 
i përmbgroj me një herë Timballi Sulltani, e igumenin 
e dërgoj dy oië lark Uranisë ku i ndëitoj nji manas- 
tir të ri rne fjalë sigurimi që ushqimi dhe spenzinict 
e tjera të përmotëshme t’ijepëshin nga t ’ ardhurat e 
teqes së tija, të cilat ju dhanë afro dyqind vjet ine 
radhë.

Vitin (1378) pas Kr. erdhën Jemini babaj në 
Vuterinë të Naseliçit, Piri babaj në Xhumä të KajSarës,. 
Kascm babaj në Qylet të Koiturit dhe Hysejn babaj 
në Konicë gjithë fë dërguar -nga ana e teqes së Tur- 
balli Sulltanit.

Pi ri babai në Xhumä, i shërbeu vëndit që nga 
Kozhäna gjer në Selanik; Kasëm babaj i Kosturit er- 
dhi në Kuç të Devollit; rnë një sbesh të bukur Pati 
fallati beri një drckë me gjithë dervLhët e tija ; e u 
ngrit e vajti në Kontur prapë.

N’ atë vënd mblnë ca qipariza reih e për- 
qaik me një bukuri të madht, ei per shënjë kujii- 
mi se kë!a isliin të paret udhërëfenjës dre;t për drejt 
me uniforme bektashiane që shkelë dhe bekuan tokëii 
e Shqipëmë.

K R Y E  i II.
«Kontlikli i pare, i Bektasbizrrsës me 

qeverin e Turqisë»
Beklashizma që në bndje tc saj ishti një dok- 

trinë krejt' liberale. Feja Muhan.’tnedane ish iitur me 
fuqin e perandorisë arabe. Knshterimi ishte përhapur 
me forcën e perandorivet Romane dhe sektet Mevlevi, 
Halveti, Nakshibëndi etij. me përkrahjen e Selçukevet 
n’Anadoll; por bektashizma ishte përhapur me fuqin 
e literaiyrës së saj fort të pasur e ish përkrahur nga 
an’ e popullit liridashës për nevojat e rrojtjes sociale.



Një doktrinë pra me mendirne të nalta njerëzore 
dhe liberale, nonse q’ u pushtua me dëshërim të math 
ng’ an’ e dinastisë ottomane duke formuar ushtërin’e 
Jeniçerëvet, nuk sbihte nevojë të përzjehej në punërat 
qeveritare si gjithé doktrinat e tjera.

Në udhën e përpirimit të matb, duke ecur drejt 
vijës Eë mbrothësisë, bektashizma e papërzierë në pu- 
nërat që t’i takojnë dokirinës telare, e pasur sbutnë 
nga dashamirë, miq dhe anelare, fort e pasur edhe 
nga armiq të zjerë me cmir dhe nakär të math, visin 
(1446) pas Kn për të parën bere ra më një konflikt 
fatai ine mbretërin e Osmanllinjet.

Atëhere kryeqytet ishte Edërneja dire Mbretëron- 
te Sulltan Murati i dytë. N’atë qytet si Kryefetar i ar- 
matës së Jeniçerëvet ndodhej një udhërrëfenjës fort i 
squar me emër Alijjel-Aalà babà, i dii kishte bërë my- 
hyp edhe princërit Shqiptarë Skënder dhe Haniza bej 
Kastriotët, (i pari Komandant dhe i dyjti oiicer i lartë 
mi ushtarët e zgjedhur të Jeniçerëvet).

Më (1442) pas Kr. këta princër trima të mërzitur 
nga pabesija e Sulltan Muratit të dyjtë q’u kish gra- 
bitur të drejtat atërore, duke ikur nga Turqija me ca 
Jeniçerë Shqiptarë, kishin ardhur në Kryeqytetin e 
atdheut të tyre, e ma i madhi nër ’ à, Skënderbeu, 
ungji i Hamza beut, ishte çpailur kryetar i të gjitha 
principatavet independente Shqipëtarë,

Skënder bej Kastrioti për heroizmën e tij fort të
madhe ishte fare i njohur ndaj mbretit të Turqisë.
Çpalija e këti herójt të pa shoq si mbret mi një po-
pull luftetar si ay i Shqipërisë kisbte ngjallur një hi-
dbërim të malli në zemrën e Suiltanit Murai dhe qar-
kut të tij shtetnuer. Skënder bau nasini i kish lënur
Jeniçerët e Edërnesë ; duke formuar një ushtëii të mjaf-
të për të mbrojtur vëndin’ e tij nga shkelja e Turq’së
kisbte stërvitur të tjerë burra të zgjedhur si ata që
kishte lënë tek vendi i huaj, por si një komandant i
nrä parshirn dhe fort i dashur, nuk kishte daië nga 
zëmra e tyre.
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Turqija në këtë zhurmë nukë qante vetëm dëmin 
e daljes së Shqipërisë nga duart’ e saj ; por mejtonte 
si të mbyllte plagën e madhe të ushtarëvet, të cilët, 
edhe sepse iku nga redhi i tyre e dashuronin Skën- 
der bej Kastriotin si kur t’a kishin akoma një koman- 
dant mi krye.

Si u mejtua shumë, si u këshillua mirë edhe 
ng'an’ e miqvet të tij besnikë, Sulltan Murati — që 
si një mbret absolyt kishte nënë urdhënin e vet fatin 
e një kornd dhe një mbretërije të tërë — vendosi 
t ’a mbylite këtë plagë si pas këshillave të shlrërnbëra 
antibektasbiane me anën e Aiijjel-Aalä babajt, të cilin 
e kish pasur edhe mik të ngushtë para se te mashtro- 
hej prej këshilltarëvet liipokritë që nuk ishin gjë tjetër 
veç se disa fanatikë të këqij dhe injorantë me vulë.

Piksëpari e thiri atë udhërrëfenjës të ndritur edh' e 
pyeti mi lidhjet që kish patur me princin Sbqiptar q’i 
hapi plagën mä të madhe mbretëris së tij n’ atë she- 
kull. Alijjel-Aala babaj i tregoj të drejtën q’ e kish 
myhypn’ e tija Skënder-bejnë. Sulltani, i tha për së 
dyjti, që si myhyp besnik t’ a bindij pë.r të ardhur i 
falur përsëri në pozitën e parë — duke neveritur të 
drejtat e kombësis’ së 1 ija — princin kryengritës të 
Matit dhe kryeprincia e tërë Shqipërisë.

Mire por zjarri i lufiës për vetëqeverimin’ e 
Shqipërisë ishte ndezur an e kand; mbretërija Shqip- 
tare ishte ihemeiuar, e duk me qënur se gjysma e pu- 
nës dukej si e sosur në vijën e inisiativës që kishte 
marë, nuk ishte punë që bëhej ajo që donte Sulltani 
prej Alijjel-Aalä babajt, i cili edhe ja parashtroj këto 
arësye dashamirit të tij të vjetër Sulltan Murati! te dyjtë.

Pas kësaj episòde nga finestra e së dies shikohej 
ardhja e një ngjarjes fatale, fanatikët gjetnë shtegun 
e hapur që t’i mbushnin mëndjen se Alijjel-Aalä ba
baj, si një misionar bektashi dhe si një telar gjysmë 
i Krishterë gjysmë Muhamrnedan, rreh të ngrehij një 
shtet të madh me popujt e Krishterë duke përzënë



Turqinë nga tokat Evropjane ; edhe e bindnë Sulltanin 
zemërbutë që të merte masat rna të ashpra kondra 
mikut të tij post neshinit të Edërnesë, duk’e dënuar 
me një vdekje mizore në mes të zjarrit të math bran
da më një xhami t’ atij qyteli.

Dënimi i Alijjel-Aalä babajt me fermanin e Sull- 
tan Muratit të dyjtë në atë mënyrë aqë mizore vitin 
(1445)* pas Krishtit, është pra konflikti i parë që ndësh 
bektashizmën me dinastinë Ottomane.

Q’atëhere Jeniçerët u hidhëruan tepër ; mbretë- 
Tija që nuk ja dijti vleftën asaj ushtërie me farnë, du- 
ke abuzuar regullin e posaçmë pas testamenti të Ha- 
xhi Bektashit, u bë vetë dora një faktor i matti i de- 
moralizimit të Jeniçerëvet**; e pastaj konfliktet tepër 
fatale midis dy palëvet vazhduan në krve të çdo 
kohe qindvjetore.

Vitin (1547) pas Krishtit në vëndin e Ballëm Sull- 
tanit, prind’i gjithë bektashinjet, ndodhej kushëri dhe 
dervish i tija Shah-Kalanderi, i cili ishte një shënjtor 
i Shkaiiës së lll-të pas Haxhi Bektashit dhe Ballëmit.

Shkaku i ngjarjes së shkuar që Ballëmi formoj 
klerin e pamartuar nie një prindëri në krye të tyre 
duke rrëzuar privilegjin e kujdestarisë, kishte 
zgjuar në zemrën e dinastis’ së Çelepinjet një urrejt- 
je të madhe kundrejt kryetarit në fjalë ; si urrejtës të 
këqij shumë, të betuar të mos heqin dorë kurrë nga 
kjo urrejtje e nëtnur, kishin lëftuar Ballëmin, por nuk 
i kishin bërë dot gjësend, e nashii u kish ardhur rasti

*) Edhe në kohcn e Sulltan Mehmet Ç depiut — pas prish- 
jes turke ng’ an e Timurlengut — Turqija kishte asasinuar Bed- 
-dryddin babanënë qark të Selanikut, por ajoasasinatë kish ngja- 
rë si një àksident për mes një zhurme të madhe.

**) „Koçi bej risalesi“ thotë se Jeniçerët u dezheneruan 
Që kur se u futnë n’ atë ushtëri kombe të huaj të rikëthyer në 
muhamedanizmë.

«Mbyllja e dyjtë e teqes së Haxhi Bektashit»
K R Y E i III.
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qëllimin e tyre ta kryeniti me gjakn’ e bekuar të 
Shah-Kalanderit.

Në fron’ e mbretërisë në Stamboll ndodhej Sull- 
tan Jauz Selirni i ciii atë mot pati mi krye një zalla- 
hi të madhe ng’an'e Anadoliit, zailahi me Kryengritje 
gjakatare prej «Babainjet» për shtruarjen e të ciië- 
vet ishin vrarë prej Sulltanit ma tepër se 60.000 veta 
nga populisia turke.

Babainjië patnë qënur nfë komynitet i maih i një 
besimit të krijuar prej >«Shexhayddin Ebyl-bekaë Iljas 
bin Ali bin Ahmedyl-horasaniut» të një Shehut me e- 
mër «Iijas baba'> që kishte vdekurvitin 657 pas Hixhretit.

iijas babanë e kishin zëvëndësuar bijt e tij «Shem- 
syddin Mahmuti», «Maazyddin Abu», «Zijayddin Mes
titi» dhe «Myhlisydiin Musa» i.

Prej të tré shehlerëvet «Ipek baba», «Behlul ba
ba» dhe «Nuuman baba», ky i fundit ina besniku do- 
rëmarës i Baba Iijazit, ishte një «sheh» i mire e në 
kohën e tij, kish ardhur në kontakt me Haxhi Bek- 
tashi Veline.

Besimi i Babainjet para se te triumfonte bekta- 
shizma, pat qënur një besim tepër i përhapur ; si një 
besim i përkrahur prej elementesh të pa regulluarë 
kish rënur viktim në duart e një grekut anadollak të 
quajturit «Isaak babà» e kishte vajtur padashjen e vet 
në grackën e demoralizimit të për jetshmë.

Greku i quajtur «Isaak baba» me qëllim që të 
paralizojë ndjenjat fetare të kombit turk enkas për 
çkatërimin e tij dhe per ringjalijen e elinizmës në 
viset e Asisë minore, si një intrigant i matti qe ishte 
nënë maskën e shehizmës së babainjet kish krijuar 
një influencë të ré në provencin e <rATnasjes»-ë ; e i 
pa kuptuar fare si faiIsifikatOr i rezìkshitn ng’an e 
turqvet, i marma vesh mire me njëkombasit e tij 
Grekërit dhe Armenët që prej kohe kishte mbjellë farën 
e kryengritjes së madhe, fundi i së cilës kish për të 
dalë në çkatërrimin’ e piote të Turqisë dhe në theme-
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litnin’ e një shtetit Greko-Armén në vënd (ë perando- 
iis’ së siiuar bizantine.

Pia nuk shkoj shumë kohë kur edhe p-as vdek- 
jes së «Baba Isaa’mt» kryengritja e Babainjet piasi, e 
n’atë rrëmujë u lye me gjak i tërë Aanadolli, duke 
triumfuar dora e forte e Sulltanit.

Por n’atë zhu;më të madiie, ku nuk çqu’nej dot 
as e drej-ta dlie as e shtrëmbra, ku nnk veçohej i pa- 
f a j s h mi  prej fajtorit e në një peiiudë që shkonin në 
jetën tjatër me q'ndia inijë njerës pa u gjykuar as 
pakë, Çeiepinjtë vrapusn të ka lzonin mbretërinë se 
edhe prindi i portës se Pi ri t «Shali Kalandert» pas- 
kësh qënur një nga shkaktarët e mëdhenj t’ asaj krye- 
ngritjes së madhe shumë fatale.

Edhe këditu Shah Kalanderi i pafajshëm, ra dësh- 
mor duke u dënuar prej gjyqit ushtriak tëTurqisë, ku 
ja prenë kryet nie anën e xhelatit, e kur ay vele për 
të rnrekulluar botën mori kryen e tij të prerë nër duar 
e qëndroj përpara tyrbés së Ballëmit duke thirur rne 
një zë të naltë:

«Në Qertela nuk rnë pranove të vdisnja pranë 
teje, por as këtu nukë do t’ më pranosh» ?

(Pas thirrjes pra që bëri ky dëshmor i matb, 
është çarë një an’e murrit të tyrbes së Ballëmit duke 
marë brënda kufomën e iija ; e pas kësaj mrekullije 
Bektashinjtë me plot arësye, thonë se Ballëmi përfa- 
qëson shpirbn e Imam Hysejnit dhe Shah Kalandèri 
shpirtin e Imam Zejnel Abedinii).

Teqeja e madhe e Haxhi Bektashit n’atë kohë 
mbeti e mbyllur per fare një kohë plot (15) vj-të.

Mä në fund, vitin (1562) pas Krishlit, një vezir 
i math nga pailati i Sulltanit, i quaj'ur Seiver Ali pa- 
slia dhe nga raca Shq.ip'ar prej Tetove, u ngrit e vaj- 
ti në Haxhi Bektashi rne udhëheqjc-n e d sa endrave 
që kish paië. Atje, duke treguar disa mrekullira që 
provonin zotësin e tij për t ’u bërë Kryetar i Bekla- 
shinjet, hipi' si «Prindi i tyre i pare» në postin e shënj-
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tëruar të Haxhi Bektashi Veliut duke marë miemrin 
«Sersem Ali dedé».

Sersem Ali dedéja ng’ an e bektashinjet shikohet 
me një sy fort të mirë e quhet shënjtor me gjith kup- 
timin e fjalës; gjith ashtu edhe ng’ an’ e Istorianëvet 
kritikanë përshkruhet si rijë vezir i shkathët për punë- 
ra mbretnore, por i rënur tepër pas besimit të mys- 
licizmës Muhammedane.

Këta istorianë thonë $e Sulltan Sylejman Kanu- 
niu paska dashur t ’a ngrehij prapë në këmbë institutën 
e naltë dhe fort të dobishtne bektashiane ; për ngritjen 
e saj paska qënur i sigurtë në personin e Server Ali 
pashajt, të cilin e besonte tçpër. Me dëshirën e ti- 
ja e dërgoj në portën e Pirit ku u njoh <dhe nga 
llauzi bektashian n’ atë pozitë të shënjtëruarë.

Ky dcdé i shënjtëruar, edhe sepse vajti e zuri 
atë pozitë të naltë spirituale mü në kërthizën e Ana- 
dollii, nuk e harroj për fare atdhén e tija Shqipërinë. 
Pasuninë personale që kish patur si një bir oxhaku 
në Tetovë e mpshtolli në një vënd. Me atë pasu- 
ni themeloj teqén’ e madhe të Tetovësme emër «Ser
sem Ali baba dergj ahi », për kujtimin e emrit të tija 
përkurdohera ndan vëllezërve Shqiptarë.

Për të forcuar pra rna tepër provai e para se 
gjith sa burra Shqiptarë kanë zënë pozita të nalta me 
zotësin e tyre të çuditëshme kanë nderuar emrin e 
Shqipëtarii, edhe ky shenjtor i math dhe kulluar 
tregoj një aftësi të madhe për mi ri-organizimin e 
klerit të pamartuar si pas regullit të Ballëm Sulltanit.

Kunirejt pandehmës së një çkatërimit të math 
pas dëshmuarjes së Shah K'danderit, bektashizma në 
kohën e Sersem Ali dedejt, mori përsëri udhën e mi- 
rè të përparimit. Pas këtaja erdhën edhe njëmbëdhje- 
të prindër (dedilerë) q’ e nëkëmbësuan, i njëmbëdhje- 
tti nër tä, është Sejj:d Nebi dedej nga Si vasi, që shër- 
bimet e nalta të tijat do t’i shohim me një kaptinë 
tjetër të kësaj historije.
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K R Y E i iV.

«Myymin Dedeja i Qerbelasë»

Bektashizma siç hapi krahët e saj nga Europa 
dhe Misiri, ashtu u zgjat porsi një dritë ylyveri edhe 
nga Iraku, Persija dhe Htxhazi.

Në Irak në kohën e Sulltan Selimit kish therae- 
luar teqén’ e Bagdatit Gjylgjyl babaj duke pshtjellë 
përqark vedit një Komynitet të math prej racës së ré 

. Turko-Aràbe; në Hixhaj «Arap Fahri babaj» kish 
themeluar teqen e Tajifil mä tej nga Jemeni, duke 
predikuar në Arabët e asaj ane muhamedanizmën me 
regullat e Hynqar Haxhi Bektashi Veliut.

Por mä në zä midis gjith misionarëvet bektashinj 
të lindjes së larkme ka qënur «Mymin Dedej» i Qer- 
belasë, shërbimet e të cilit, nuk janë për t’u ha- 
rruar nonjë herë.

Më (1553) pas Krishtit, mbret’ i Turqisë Sulltan 
Sylejman Kanuniu duke vajtur në Bagdat u takua me 
këtë shënjtor të mirë nër kohë që prej tija u inshpi- 
rua bukur në pikëpamjet morale, e pyeti për se kish 
dëshirë q’alij mund t’i vinte ndoresh ta vinte në vep- 
rim. Myymin dedeja i kërkoj ujët e lumit Fyrat që 
të sillej në Qerbelä me anën e një kanali të hapurë.

Me kërkimin e Myymin dedéjt pra Sulltani i 
shkathtë derdhi një sumë të madhe të hollash më 
një kohë të shpejtë kanali që prej Fyratit gjer në Qer
belä u hap ; por ujët e këti lumi nukë kthej në kanal 
as me një mënyrë.' Për atë mjërim të matn ishin 
dërshpëruar gjër në pikën e fundit si mbreti edhe po- 
pulli i tërë ; kur se e thëna deshi që ay dëshpërim të 
shuhej duke u mbaruar qëllimi i naltë me një mreku- 
lli të madhe ng’ an’e Myymin dedéjt. Ky u ngrit e 
vajti në buzën e lumit të përmëndur, e duke i rënur 
ujit me shkop i tha : «mos ki turp që të shkosh pra- 
në Imam Hysejnit, sepse ti nuk ja shove etjen n’atë
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kohë që ushtërija e Jezitit mi ty o lum i pa fajmë 
vunë rojën e mallkuarë.»

Pas thirrjes q’i beri Myytnin dedej i Qerbdasë, 
njët u këthye për një herësh në kanalin e ri, q' atë 
kohë Qerbeiaja që kishte qënur një pshat i vogël dhe 
pa një rëndësi qytetnore, filloj të rritet e të bëhet një 
qytet i math për të tërhequr vizitorë të huaj si nga 
lindja edhe nga perëndimi, si për të u paraqitur në 
varrin e shënjt të Imam Hysejnit në formë falësorie, 
si edhe për të parë një botë të larkme me njerës të 
ndryshmë. *

Shkakëtari i mirësis’ së madhe që ngjalli një 
qytet e i bëri njerëzimit moralisht dhe materialisht 
shërbimin rna tëshkëlqyer, përfaqësonte një shpirtma- 
dhësi fort të naltë kundrejt njerëzisë dhe një besni- 
këri të pashoqtë kundrejt teqés së tij dhe doktrinës mbarë.

Kur Qerbelaja ish një vënd pa demente tërhe- 
qëse — për veç se atyre që vinin vetëm për të vizi- 
tuar tyrbén’ e Imam Hysejnit — ky kishte mbjellë di
sa selvi (qipariza) dhe drurë të tjerë për qark tyrbës’ 
së dëshmorit të liris’ së vërtetë; për ngjalljen dhe 
rritjen e tyre, pati mbajtur ujët më krahë nëpër lëku- 
ra nga Fyrali që ishte s’ andejmi lark disa orë, me një 
durim të math dhe shumë të çuditshim.

K R Y E i V.
«Bektashizma në Gjiri't dhe Shqipëri»

Më (1632) pas Krishtit rethujza e Gjiritit qé zap- 
luar krejt prej ushtërisë turke.

Si në gjith vëndet e pushtuara më parë, Turqi- 
ja edhe në Gjirit vari shtrëngatë që popullin e Krish- 
terë ta kthente në fënë Muhammedane.

Nënë këtë farë shtrëngate pra një pjesë e ma
dhe e popullit Gjiritas, të bërë muhammedanë pd ve- 
tëdashje, kishin nevojë të madhe për një shërim të
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ni shpirtnuer, edh’ ay fare shërimi nuk vonoj që t’ju 
vinte nën krahët e bekuara të Hysejn Gaziut në qyte- 
tin e Hànies, misionarit ma te pare që shpuri bekta- 
shizmën n’ atë vënd te brengosurë.

Pas Hànies u çelnë teqet e përparuara fort tepër 
në Retmo dhe Kandie, ku u siguraa në vitin (1700) 
pas Krishtit përhapja e vërtetë e bektashizmës mi të 
gjithë Muhammedanët gjiritas, të cilët e pushtuan kë- 
të doktrinë jo kot së koii por me një gjykim të the- 
llë se këjo në faqen e përjashtme e zbut edh’ e ur- 
tëson njerinë, në faqen e brëndshme është e ve- 
tëma që të mbush mëndjen se në ka fë në botë, kjo 
është.

Gjiritasvet — si një popull prej origjinës greke, 
sidomos një racë të zgjuar në kontinentin e Evropës 
— doktrina e Haxhi Bektashit, doktrinë e lirë dhe e 
dashur, u erdhi me shijë të madhe në natyrën e atyre.

Duk me qenur se edhe Krishti nderohej si Mu- 
hammedi vetë, e më tepër, duk me qënur se në këtë 
doktrinë zakonet kombijare nderoheshin pa masë, Gji- 
ritasit erdh’ e u bënë mä të zjarrtit dhe rna besnikët 
■bektashinj të faqes së dheut.

Me atë zell dhe dashuri, nër tä kan dalë një 
tok vjershëtorë që kanë formuar një literatyrë bekta- 
shiane të bukur në gjuhën e tyre amtare.

Midis shum të tjeravet, vjershat:
— A —

«Anà themä ton Mavijé 
maxi me ton Jeziti 
po èvallan qe skòtosan 
f  angonia tu prof iti»

— B —
«ApeA apo tiri Kriti 
s ’ ta vathja nera,
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karàvi q indi nevi. . . 
éspasan ta panjà; 
vojthisan Kajgusëzi 
isos ghlitosomen 
qé olla ta çiraqjasn 
tha s’ ta khristosomen»

Q’e para është bërë një hymnë é zakonëshme 
dhe e dyjta është kënduar më një anije kur disa fa- 
milje prej Gjiritit ishin nisur e po vinin në Misir për 
të vizituar leqen’ e Kajgusëz Sulltanit, — janë argu- 
mente të mraftë që tregojnë të vërtetën për sa 
që po themi.

Para katastrofisë Sulltan Mahmudiane — për të 
cilën do të flasim më një krye tjetër poh të kësaj 
libre — në portën e Pirit ndodhej në regull një sta- 
tistikë e plottë e përvitëshme që tregonte numurin e 
të gjithë myhypëvet bektashinj mi faqen e dheut.

N’ ato statistika ishte parë një gjindje myhypësh
kësodore 
që pason

prej 7,370,000 frymësh të ndarë në listën 

Frymë
1. Myhypët n’ Anadoll 7.000.000
2. » në Irak 50.000
3. » në Hixhaz 4.000
4. » në Misir 9.000
5. » në Gjirit 30.000
6. » në More 8.000
7. » në Thessah' 7.000
8. » në Shqipëri 100.000
9. » në Bullgari 8.000

10. » në Rumani 5.000
11. » në Thrakë . 9.000
12. *> në Maqedoni 11.000
13. » në Hungari 2.000

. 14. » në Bosnje 7.000
15. » në Stamboll

Stima e tërë
120.000

7.370.000
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Nga kjo statistikë pra meret vesh ŝe. një -̂g tetta 
e popullatës së Gjiritit — me gjith të' ì^rjshteret;,— 
ishin bërë myhypë, e të tjerët lëvdoheshinfi mç; kry;$- 
naltësi të madhe duke u quajtur ashikë lë bektashi^jiig^

Gjith n’ato kohëra, Gjiriti dhe Thessalija, kën&d 
të gjerë dhe të pasur nga pikëpamja ekononVike,1 i$8^ 
bërë edhe qendra emigrasionesh për Shqipëtar&t 
linin vëndin e tyre ma të pasur por lèndine tënp^ 
punuar e vinin në kurbet për të gjetur kësmetln.

Shqiptarët kushënnj dhe të afërt prej race në 
grekërit e Thessaiisë dhe Gjiritit, bektashizma i afron- 
te moralisht mjaft bukur në mes të tyre ; vizitorë në 
kqen’ e Turballisë, dhe të enthusiasur nga vetë-dija 
e ré që inshpëroheshin n’ atë teqé të veneruëshme, 
sa her që këtheheshin në vënd të̂ . tyre, sillnin me 
vete nga nojë dervish ose babà e me anën e tija zgje- 
ronin vepërimin e misionit duke lehtësuar barrën e 
rëndë të veprimit kësodore të teqes së Gjirokastrës, 
hapur prej Assim babajt i cili udhërrëfenjës pat qënur 
një burrë prej farës së profetit Muhammet dhe kushë- 
ririt të tij Aliut.

Një këngë popullore në Shqiptarët e Jugës :

«Të keqen o Tarballi 
me dervishët që nxjerr ti 
Ç’i dërgon né Shqipëri 
bën Shqiptarët bektashi»

. : - ■: 1 , 6 . : ; , • . f h .
ettj....

Është një argument i mjaftueshmë që të na bin- 
dij se torcimi i bektashizmës tek dheu i ynë i dety- 
rohet teqés’ së Turballisë, më një kohë që teqe e 
Koshtanit në Tepelenë, teqé e Konicës, e Meçovës, 
dhe e Janinës, nuk kishin fuqi që të hapnin dega të 
tjera mi të gjithë Shqipërinë.

5
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Këto teqe që i numëruam si të çelura para vep- 
rimit të shenjt të ieqes së Turbailisë kanë hequr rife
rirne ië mëdha 'nga shtrëngatat e qeverisë turke ; dhe 
ajo e Janinës me urdhërfn e Sulitanit u doq e u prish 
fare per mes një katastrofit lë tmeruaiy sa që theme- 
luesi i saj Hasan baba Sherreti q’ atëhere mori malet 
me disa rnijë bagëti të tijat, e rrojtjea e shkoj nëpër 
stane! gjer sa ndëroj je.të.

Mi djegjen e teqes’ ss Janinës, një këngë 
labërisht.

«O Babà Hasan Sh erre ti 
teqenë ta dogji mbreti ; 
me Llàja, baba me Lia ja. 
n'é per stane né per pllàja, 
qajné gérxhe, qajn'è ma ja  
qajne llajatë nér pllàja»  

ettj....
e tregon fare bukur fcëtë sjellje mizore të qeverisë 
turke kundrejt teqes’ së Janinës, hidhërimin e malli 
të popullit Shqiptar për vuajtjet e Hasan baba Sherre
ti t dhe shkuarjen e tij nga kjo jetë në -një gjendje 
tepër të mjeruëshme.

K R Y E  i VI.
«Katastrofija e madhe dhe e përgjithëshme e 

bektashizmës në kohën e Sulltan Mahmutit»
Në zemrat e bektashinjet emri Sulltan Mahmut 

shtie drithmën ; n’atë drithmë rikujtohet gjendja e një 
Jezitit të dyjtë së bashku me ngjarjen fatale të Qerbelasë.

Sulltan Muhmuti faqeza botës së qytetëruar du- 
ke formuar ushtërin ë ré me emërin «Nizarhi xhedit» 
mori miemrin e bukur të reformatorìt ; por në pikë- 
pamjen e katastrofis’ së bektashinjet ky Sulltan i tmerr- 
shim mund të përfytyrohet ma i egër se mbret’ i Hu- 
nëvet «Atila».



67 —

Sikur reformate këtija (të ashtuqusjturat reforma) 
të ishin lark nga fanatlzma fetare, të mos kontrollo- 
heshin as pakë prej Shejhyl-Islamit dhe këshillës së 
tija fetare mund të qenë të dobishme ; por në këtë 
mes ka ndodhur e kundërta.

I merzitur nga sjelljet demoralizore të Jeniçerë- 
vet' de.shi të krijonte një ushtëri të disiplinuar ; porne 
vend që fa niste punën së mbari duke qëruar ata mä 
të liqtë e duke lënur ata mä të mirët e Jeniçerëvet, 
për t’i vënur në radhët e ushtëris’ së riformuar, ay 
rroku shpatën e preu syresb qindra mijë duke the.ro- 
rëzuar edhe aqë mijë ushtarë të pafajmë.

Jeniçerët, siç e kerni thënur edhe ma pare, qenë 
një u&htëri e bekuar dhe c dalë nga mënga e hërkas 
së Haxhi Bektashit. Vërtet nër kohërat e vona nuk si
llesbin mire si të dalë nga një mëngë e shenjtëruar 
por faji ma i math ishte i mbretërisë që kisbte dalë 
jashtë gardhit të porosinavet t’ atij shërijti q’i kishte 
bekuar nie këto fjalë :

«Në grupin e dymëdhet mijë Jeniçerëvet, të tu
ten vetëm njerës të zgjedhur prej familje dhe race 
fjeshtë turke, e me këta dymëdhet mijë kreshriikë të 
zgjedhur do të pushtohet një pjes’ e madhe e botësë».

Me gjith këto Sulltan Mahmuti nuk vështroj as 
pakë më të djathtë dhe më të mëngjër, por veprën 
gjakatare e mbaroj ashtu siç e nisi.

Me dekretin e tija të prème, si në të gjitha kra- 
hinat edhe në Kryeqytet (në Stamboll), disa dite resht, 
në per rrugët zirëshin e iherëshin me qindra dhe me 
mijra Jeniçerë ; ditè'n mä të mbräme t’asaj katastrofije, 
që nadjet dhe deri uë mbrämjet suma e njerësve të 
therur arrijti 18.000 veta ; niëma e Sulltanit duke 
vënur duart në kokë që nga «Harernllëket» u versili 
në pallatin e fronit, ku gjeti të birbi, shkakëtarin e 
kësaj mizorije, të cilit i tha : «mjalt duke therur nje- 
rëzinë ! se janë njerës si né; nuk janë zoq !» edh’ e 
prajti prej asaj katastrofije q’ i shëmbëllente asaj të 
Faraonëvet me lindjen e Moisiut.



Softët e Stambollit, nashti që u slma kryekëput 
oxhaku i Jeniçerëvet, po merrnin n]ë frymë të gjerë' 
e po fitonin privilegje të mbëdha ndaj qeveris , edhe 
për t’ i trashëguar fare ato privilegje — nga frika se 
mos delte mä vonë nonjë ndodhi e provokuar nga 
tèqet’ e bektashinjet — u mpshtetnë rne plot arësye 
mi lidhjen e ngushtë që patnë këta me Jeniçerët e 
mjerë, e kështu arrijtën ta bindin Sulltanin që të nxirr- 
te dekreiin e suprimuarjes së doktrinës baktashiane 
krejt nga ioka ottomane.

Dekreti i mashtrueshmë urdhëronte që, teqet e 
bektashinjet të pnshen të gjitha, kleri bektasbi të kë- 
thehet në uniformen e tarikut «Nakshibendi» ; e në 
mos dashtë dikush nga ky kler që të mohojë unifor- 
mën e tija, të varet i gjallë në litar ose të theret 
me anën e xhelatit.

Pra më një ditë të tërë u mbyllë të gjifha teqet 
e Stambollit me urdher që pa vonesë edhe në provin- 
cat kjo mizori të përmbushej.

Asikohe në Stamboll ndodhej i njohur zyrtarisht 
pranë qeverisë një delegat i prindit të bektashivet me 
titull «Dedé Veqili» edhe mä i fundshini në këtë ka- 
rrierë ishte Mahmut babaj i Rumeli-hisarit.

Kur erdhi ajo minutë e dia pernibushi urdhëriu 
e pamëshirshim të Sulltanit, Veqil dedëj me një tak- 
tikë dipllomatike mundi të shpëtonte zaptimin krye- 
këput të teqevet që përfaqësonte duke u vënur faqe- 
za miemrin «Nakshi-bendi» e duke mos heqar dorë 
as pakë nga ceremonitë mistike bektashiane, të cilat, 
paskëtaj filluan të bëhëshin mä sekrete se në kohën 
normale.

Por Softët përsëri nukë pushuan së futuri spica 
ndaj Sulltanit për të mos lënë shënjë bektashizme 
thuaj se as një fili bàri ; pas kësi farë kallzimeve të 
shpeshta, Sulltani dha urdhër që u bë një kërkim 
zbulimi i përgjithëshëm në teqetë; e nër ’tò, kush u 
gjend me uniformë bektasbiane u muar në vërejtje.

- 6 8 -
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shtrëngua f’a neveritij karierën e tij ose u dirmi 
per vdekje.

Midis të dënuarvet kësodore, një udhërrërenjës 
me vetija heroike, — që ishte Es>ad baba] i «Y.qy- 
darit», — duke mos dasbtir t’a hiqte nga kreu «taxhln 
e Haxbi Bektishit» për të vënur një tjatër në vënd 
t ’atija u derma me vdekje rnizore; por çudija mòe 
madhe u pä tek një e motra, që i tha nga finestra 
të vëllajt të saj:

« Essad, Essad, mos e liiq nga kreu taxhin e Ha- 
xhi Bcktashit pa le të të tbe rin ; se asiìtu do të vesh 
në redhin shpirtëror të dëshmoiit Hyseju në fushën 
e Qerbelasë »; e me të vërtetë, edhe ky duke ihënur 

« Kryei f  im e jap, por kurorën e f in i  zoti nuk 
e heq prej kreat» vajti në litar e u hoq nga feta por 
si Mensuri vetë.

Pas tksekutimit të Essad babajt dhe pas sypri- 
muarrjes së të gjitha tcqevet në «Rumeii» i erdhi ra
dila edhe teqes së rnadhe rë Haxhi Bektash — e ri
da ndorfhej më një vënd të bukur në maiësit e A' ka- 
rasë — që ië mbyllej ose të digjej ; por me qënë 
se s-humica e populht Anadollak atë teqé e kishin një 
« K b;e » si edhe Haxhillëkn’ e Meqësë, nga dyshitni i 
ngajimit të nonjë pune të papëlqyer ng’an’ e këti po- 
pulll, për të mposhtur çdo fare ndalimi dhe kundrësh- 
t>mi, Sulltan Mali muti dërgoj rjë brigadë ushtarësh 
nën kryesin e një Ferik Pashait që fa përmbushte st 
në Stimboil edhe atje urdhërin e tija.

Pikërsht në elateri 1240 pas H xh. ky pasha ine 
gjithë brigadën e përbërë prej tetcmijë vriasb, duke 
shkuar pëmes Ankaras? dhe Kërshehërif kur arrijti 
në teqècf e Haxhi Bektashit, u prit me butësi dhe me 
nderim tek porta e teqesë prei një dervishi p’ak, der- 
vish mjekcrbardbë dhe sy-ëngjëll, që i>hte vetë krye- 
tar i bektashinjvet Sejjid Nebi dede] prej Sivasit.

Butësija dhe naltësija morale bashkë me kultu- 
rën e gjerë të këti dervishit plak në syn e pashäjt.
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por, le këti nëkëmbësit të meritushrnë 'të Haxhi Bek- 
iashi Veliut, në sh pirli a e bektashinjvet, n’ .atë ko'në 
kritike të pashërnbëllt në të ijera ndodhira historike, 
bëri çudinë ma të xnadlie duke larguar çkaiëriimin e 
teqesë në ines të zjarrit dhe tymit, vetërn duke ’ zbu- 
tur zëmrën e Ferik Pashajt me ië ciiin bëri oashkë- 
fja 1 in;in e pos h t e shënusrë :.

PoShaj. — Për.se nuk nië pyetni shënjiën pë'r 
iriisionin me lë ciiin kam ardhur?

Ntbi dedej. — Per se t’ ju pyes kur né beì<ta- 
shinjtë s’ e kemi zakon që të marim nën pyetje miqlë 
dhe bujtësit !

Pashaj. — Por ime, shënjtëri nuk kam ardhur si 
unk; ja ri i dërguir té djek këtë teqé se mbretërija e 
supiimojti dcklrincn luaj.

Dedej. — Fort mire; ju bëni urdnërm e nibretit 
e nios n.ë pyelni mua!

Pashaj. — Mire, por ina pare se P i vetnë zja- 
rriu kcs.ij teqeje, ja me gjithë dervishet do . te diini 
ja siile e do f a  neve litui këtë teqe ine gjithë doktrinë. , 

Dedej. — Këtu o n.ik nuk jn bindern dot; ju 
beni çe P u vijë i. do resti dhe gjith çë u ka thenur 
Sull uni ; e mie nuk do te da! j a s lite kësaj 'cq .je, per 
të eden s’ e kam kureyer e kurrë s’e kursenj jetein Piine.

Pasti aj. — Per latin Pini te keq pse me ka _ rë- 
nur shorti te ndodhem i dërguar për një mizorì te per 
të mailkuaië, unë urdhërin e Sullta ni * do P a sh pi je 
në vènd, por inë vj.-n çudi dhe shumë keq per sakri- 
ìicen luaj që s’ po 1 difilli ì

Dedej. —' Té inox ju vijë keq as edhe të çuditi 
per therorizmën P ime që ja ni gali P a zbatonj me 
gezim té ilici ih ; dulie! P a  dini që unë nuk kam no 
një shënjë spirituale nga imzot Haxhi Bektashi që P a 
zbras teqrn’e Pja e Pa diqni ju ; se unü kam qënur 
kurdoherë e jam një theror besnik i detyrës; e siç jehi 
zotrija juaj të autor zuar të hiqni teqerP e tija, edhe 
unë jam i detyruar moralisht që të digjem bashkeine 
të për dëshirën e Haxhi Bektashi Veliut.
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Pra ky b’sedim që zbuli zëmrën e pashajt, — i 
cili ii kënaq vetëm të diqte ca godina të përjashtrne 
sa për lë shpenur në vend urdhërin e Sulitanit duke 
lënur pa cenilar as pakë, godinat e brëndshme të te- 
qesë, — qe fakti i vetëm q’ e ridalo] atë katas'rofë 
aqë mizore, por prapë urdhëri i Sulltanit ishte i pre
mè që ma të rnos dëgjohej emër e lë mos duke] 
shënjë bektashizme në' tokën ottomane.

Teqei’ e bektashinjet të gjitha u mbyllë, edhe 
alo mä të pakat që mbeinë, u shtrënguan të përdor- 
nio titullin « Nakshi-bendi » e lë bënin « Ziqrë » nat’ e 
dite si pas atij ta'riku.

Nonse u shpëtua së djeguri, në tëqen e Haxhi 
Bèktashit u dërgua një « Sheh » i tarikut që zumë 
ngoje, i njohur zyrtarisht « post-neshin » i asaj teqeje; 
sa do që respektohej moralisti! dhe fare pshehurishl si 
kryetari i tyre ng’ an’ e bektashinjet të miemëruar me 
violencë n’ emërin e një tarikut tjetër, Sejjid Nebi 
dedëja i vënur gjith ashtu nënë urdherin e « Shehut » 
të dërguar nga Sulltani zyrtarisht shikohej si i abdi- 
kuar nga posti i teqesë q’ ay e shpëtoj prej katastrofie.

Këto ndodhina që e sëmurë për jetë trupin e 
bektashizmës turke kanë rigjarë (1241)* vjet pas Hixh- 
retit; e, nibarë bektashizma, q’ atëhere ohe gjer në 
vitin (1324)** pas Hixh. nuk u la e lire që të merte 
pake frymë në misionin e saj të naltë.

Nër kohë që faljet, lutjet dhe të gjitha ushtri- 
met telare të kësaj doktrine janë të shkurtëra dhe kup- 
tim-piòte, besnikët e saj bektashinjië u shtrënguan të 
bënin « Ziqret e gjata dhe të pa mbaruara », e të a- 
gjëronin tepër neper teqet e tyre ; punëra këto, që 
nuk vinin baras me vetëdijën e iyre të pastër dhe 
të lirë.

* 1825 pas Krishtit.
* *  1908 pas Krishtit.
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> fi'..'ITTIOS
nn;n ; KRYE i VII.
3>hsb fmtAi-n-ë 3 nnorkm
« Shemimtrfrabaj i Krujës një misionar i math në 

të përhapur bektashizmën në Shqipëri »
-j  ; i sfilzi li rutili uë i hdiit

. P a s s |  Jeniçerëvet, një nga piagete pa
mbyllura, ndoshta. eqhe ijq'Avdekësore kundrejt vepri-
Hj.it +ë ^ujltan ^iatirqptit, ishte kryengritja e Ali Pashë
Tepelçnës^ yçzirit të Janinës.. si burrë Shqipëlar i
ipq|.h, a^d^ep^e .ti. S|iqirpëiinë, gadish e shpëtoj nga
rrobëri e ‘Turqisë.
rdxsHAUARashë. TepeivjP̂ -rqveprai:, ,e të cilit po përsh- 
^uiiçn .Jortj^^ëdJia (<n£ Istorisë, si trini i
shqu^p^r  ;4h,ç.. j r̂;finatti për politikë,
f^hj^dbjç,,pjq,toj^api^afpr /,|(i pa^hoq në qeverimin’ e 
^ndshinij ..^Sj^teiij..^'epeqdeni gë po e formonte 

pèùjg:$ u m. X%: p a ^ s, <\{:i 5 ^
,  i-i.;komfc'itrpA-fen.ik në sinisin’e
^.llkanit,,.ni.erfgp;tiii, \|f.prat?-,e xm^.dha Port të çuditshme

^ujiu^qevpjëg e madbe të 
|ormi?nit të një ^f^tëd.yer^rsjit^tjësq në zakonet e vën-

;-.^je^ur ^eq
a^hpërisht iiga.^Tusqia -p/dBa.^përkrahjen rrifa?të madhe 
$ë të rrënjqsej e përkrahej në viset që sundonte li- 
risht dhe madiiëqisht ky veto. aQÌ . ,
-iittfcxPrl  Sbqipëria, .e, AJi Pashës dbe Bektashizma, duk 
i^^qëqpr se. ^ n i n  .ptej;p^ .ar^ iku i. _.ftë. 5 pi^bashktë, 
yjltin, 1733 pas .Krish. bëhë një aleancë të përjetëshme
rgidis 1} f'-‘- iißnx&clcn ßc oriti ßlsfg 5 ioipiX» ni 
§p këte .Uçlhje. Siiqipçxinç e.jiër/aqësqj y^-tedora
M , pasba ;dli£ mi j^,J^rij£ës,
një misionar bektäshi ikur refugjatë prej T um ^^ë
Sulltan Mahmubt.

Asi kohe kishin -ikur gjith kështu shumë të tjerë
si Shemimi babaj, e kishin qëndruar në Misirr në
Persi, në Hindi dhe në vise të titfrysfim«: t'ë ; :Evropës
qendrore ; midis të cilëvet disa persona'' çquar
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sì Sadsk Babaj që zuri vënd në Koshtar të Tepelenës, 
— erdhëri mjaft edhe në malësft e Shqipërisë Veriore 
dhe Kosovës, ku nuk kish arrijtur dora sundimtare e 
Ali Pashësë,

Nër këta misionarë Shemimi babaj pati fatin të 
kryejë veprën ma të madtie të themelimit të Bekta- 
shizmës z y rtarisht në Shtetin e Shqipëris’ së atëhe- 
rëshme, kur se, vetë kryesundimtar i asaj Shqipërie, 
Alì Pa-ha, u bë myhyp me një bere, duke rnarë dorë 
tek ay udhërrëfenjës ma i çquarë.

Jetcsbkrimi i Shemimi babajt është shumë i çu- 
ditshmë.

Kruja, Kryeqyteti i famshim i Skënderbeut, edhe 
pas rrënies në dorën e Turqvet trashëgonte gjith po 
atë famë që kish paturë.

Turqlt shëtitarë, ushtarë, sundimtarë dhe bujarë 
që vinin në Shqipëri, nuk ish e mundur të mos vinin 
e vizitoni n  a t ë  çerdhe të kreshnikërisë Shqiptare.

Gjiih nshtu edhe misionarët fetarë t’ ardhur në 
këtë vënd të kushtuar rna shtrënjt se çdo vënd tjetër, 
pa fjaië do të \inin edhe në Krujë për të bërë një vi
zile a?e pë r  të ndënjtur fare.

Prej ardhjes së kaq misionarëvef pra, në këtë 
qyh'l të vogël por shum historik, ndodhen edhe sot 
afro 360 tyrbèra shënjtorësh, e nga ky shkak bekta- 
shinjtë k ë ! i  qytetit të dashur dhe të bukur i kanë dhë- 
në miecnrin « Qyçyk Horasasan » d. m. th. « Horasan 
i vogël » passi në Horasan të Persisë, ndodhen disa 
tyrbèra shënjtorësh nga dinastia e papërlyëme k Mu- 
hamet Ali ut.

Kur se admirohej kaqë tepër qyfetf' hfgtöHk i 
stërnipërve të Pellasgëvet, Shem syddin, 5fremifbi:ibä- 
b jj, — atëhereme ëmër ve tëfrt «’Shetfl syddinf », — 
po merfe mësirnet fillofe me; një kfrlcolië5 të' vdgëtpcih 
në këfë!j!qytët ; gadi* vjeM
^ëpar pas mjë mikfenWif f lliß lir  é-WéÌBi
Bektashit rne porosi fé p’dsaçmë që të sfipintë n’ ife
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teqe nj’ atë çun të vogël që do f  i ngjitej vullneta- 
risht prapa e nuk do f i  ndahej as me një mënyrë,

Dervishi i teqes së Haxhi Bektashit, bashkë rne 
valinetarin e vogëi Shemsyddinin e Kmjës, pas një 
udhëtimit tepër të vështire nëpër rruga të gjata pa 
tren'dhe. qerre  ̂ u some lek teqeja e venerushmë në 
kerthizë f  Anadolfit duke ikur bere me kuaj dhe herë 
më këmbë dy muaj e ca ditë pa prajturë.

Në Haxhi Bektash a në « Porten e Pirit » — siç 
i thonë bektashinjtë — pasi mori mësimet e theollo- 
gjisë rne theori dhe praktikë, passi u pajua me një 
edukatë të pastrë dhe u vesh me një kuhurë të naltë 
arrijti hë siikaiiën e një udhërrëienjësit të sosur nga 
çao pikëpamje.

Viiin (1824) pas Kr. — fili n’ atë kohë që Mah- 
mut Babaj i Rurneli-Hisarit ja rapoitonie poriës së 
piiit qëllimet e liga antibektashiane të Suillan Mah- 
muti! — Shemsyddini i Kjujës, nashti ndhërrëfenjës 
bektashi nie tmër Shemsyddin SSiemimi baba, u nis 
nga Porta e Piiit e i pasuar prej dyzei dervishëve të 
zgjedhur u scs në Shqipën me idérf e nafte që reali- 
zi rii i' saj ish parala] mëruar pese shekuj e disa vjet 
ma pare prej te madhit Haxhi Bektash me këio fjalë 
të pavdekura:

«Kur të pereniojë drita ime nga lindja, ka për 
të lindur në perëndim ! ».

Ma pare Shemimi babaj qëndroj në Janinë me 
gjith të dyzet dervishët që kish me vele.

Organizirni dhe pompeja e shtabit të tija hoqi 
vërrejtjen e kujt dó ; në mes të rremeiii, fanatikët e 
paditur aq shum të ndezur prej nakari!, painë kuxi- 
min f  a merrnin nën pyetje doktrinäre mi pozitën e 
tij të naltë. Ky udhërrëfenjës i shënjtëruar nukë mbeti 
pas në përgjigjen e dhanun me poezië shpirtnore në 
gjnhën turqisht, të cilën po e përkthejmë n’ atë forme 
lirike me fjalë shqip këtu mä poHhë:
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«  Un jarn mbret,  jam fisnik i profetisi 
e jam vet nje shp'ctimtar i njerëzisë, 

rrèna nuk kam për Perënii po ju  betohem, 
irashëgimtar jam i Aliut . . . .  task provo tieni,.

Një Shemimi, n'è t ’pamë i përuttar 
a si njè pikè né një det të matti pa anë ! 
por në pyetshi të vërtetën: kam piishtiiar gjithë botën 
e un jam det’ i matti vetë; vaiate tij numur s’kanë » .

Pa u rezikuar as pakë, pas kësaj e pi sode, She
mimi babaj qëndroj me mijr-a nderime ne pallai ië 
Ali pashësë, bujtës disa muaj pa u ndarë prej shtabit 
le tij te madhnueshmë si nga disiplina ashtu edhe 
nga dukja pompòze.

Si u bë myhyp i Shemimi babajt vele Ah pa- 
sha, n’ ale kohë u bë inidis tyre aieanca e plottë : 
Bektashizmës t’ i jepëshin përkrabjet ma te pakur- 
cyeshme 'në plianin eperhapjcs se saj mi gjithë Shqipë- 
rinë ; e pas këii pëifutidimi të mirë Shemimi babaj u 
nis nga Janina, Gjirokastra dhe Tepelena — per mes 
Beratit — për në Krujë.

Para mëriijes së tij në qytetin ku kish lindur, 
midis një kohe dhjetë a dymëdhjetë vjetëshe, në 
Shqipëfin’ e Veriut ish bërë një katastrofë antibekta- 
shiane foit e madide prej Turqis së Sulltan Mahmutit.

Teqeja e Shkodrës, Teqeja e Tiranës dhe ato të 
Krujës ishin prishur krejt; lagja e Bektashinjvet në 
Shkodrë, lagja e tabakëvet, — që ishin bektashinj — 
në Tirane ishin prishurë themelërisht; myhypët e kë- 
tyre dy lagjeve të mëdha ishin therrur ine thika dhe 
aia të Ktujës ishin mbyllur si të burgosur në qytet 
të tyre gjith prej dorës mizore të Turqvet fanatikë.

Pra ardiva e Shemimi babajt në Krujë më një 
kohë kaqë anormale, bashkë-qytetarëve Kruëtanë u 
zgjojti enthusiazmën’ e math, nj’ atë të Skënderbeut 
kur erdhi 400 vjet ma pare nga Edreneja sì shpëti ai
tar i atdhent.
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U përkrab nga kushdö.
I rnath e i vogël, bej e pashä, s’mbeti njeri, por 

mä të shumët erdh’ e u bënë myhypët e iija.
Më një udhëiim tjetër ky shënjtor, është takuar 

përsëri me Ali pasbën në Korçë ; me kërkimin’ e tija, 
pashaj i Janinës dha mjaft të holla që beri disa go- 
dina të torta dhe lë bukura në teqen e Melçanit, n’até 
kryekodrë aqë pitoreske.

Me Ali Pashën u iakua edhe për të treten herë, 
në Tepelenë, kur pashaj kishte burgosur disa shehle- 
rë dhe disa pari të vëndit.

Shemimi babaj për këia të mjerë ju lut që t’i 
lironte se ishin të pafajshim ; e në rast që Ali pasha 
ja pranoj me një fjalë lutjen, shenjiori i ynë i dha 
për të fur.dit herë këto këshilla pashajt të Janinës, 
atij luanit të Tepëlenësë:

«Qevcris uri’ e butë. Të gjitba shtrërigimet q'i 
ke dhënë popullit në kohen e kaluëme dot’të dhuro- 
hen, në qo të se do të mbash këshiilat e bukura që 
po t’i jap për t’ u sjellë në kohfn e ardhështne. Shi- 
ko se mos bësh të kundërtën ; se le vetë që ke për 
të humbur gjithë sa ke fituar, por as trasbëgimtar 
s’ke për të lënë ».

E në për madhërit’ e tij spirituale, tregohet nga 
pleqtë, seshënjtori i shëndritshmë i fushës së Krujës, 
në udhëtim e sipër ka takuar një herë të këthehet 
bujtës në shtëpinë bujare «Zogu» në Mat ; ku mbeti 
shurnë i kënaqur nga bujar-ja dhe mirë sjellja e kësaj 
famllje me të vërtetë fbnike.

Nga kjo ndodhi',. me përshtypje të mirë gjer në 
theibin e zémres, Shemimi babaj n’atë familje la një 
Bekim të math dhe një uratë lumtenore : një dit’ e një 
kohë fainiija «Zogu» të bëhet një dinasti mbretnore.

(Sot që po shkruhet kjo bisturi, sa çudi e madhe 
q’është shënjtësija e këti shënjtorit tënë kur fatos i
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kombit «Zogu i I-rë» si shpëtimtar i tija kurorëzohet 
prej populiit «Mbrei’ i Shqiptarëvet» !)

Sbemimi baba], ma në fund i dha fund jetës së 
tij vërtet si një pjesëtar i udhës së Imam Hysejnit.

Ditën e mbrame kish qëndruar në finestre e 
këndonte librën «Hadikatys-syedä, ku kish goditur 
faqja e ditës së zezë që ra dëshmor Hysejni në fu- 
shën e Qerbelasë. ,,

Dy veta shtinë me armë që së jashtmi ; Shemi- 
mi ja u godit në zëmër e me pëllëmbën e djathtë 
lyer me gjakn’ e zëmrës së tij duke shënuar faqen 
e ngjarjes ‘s’ Imam Hysejnit për t’a lënur si kujtim, 
u p.sheh riga kjo jetë.

KR Y E  i VIII.

«Bektashizma pas vdekjes s’Ali 
Pashë Tepelenës»

Pas katastrofisë Sulltan Mahmtidiane, ata bekta- 
shinj që shpëtuan nga shpata dhe rrëmuja si dhe ata 
q 'u forcuan në Shqipëri, patnë shtuar midis tyre — 
si dhuratë nga Zoti — një dashuri të zjairtë dhe një 
bashkim t; pa shëmbëlltë.

Edhe pas humbjes së madhe t’Ali Pashës, ujrat 
ishin kulluar e gjakrat e ndezura për tërbim qenë fto- 
hur; tërë gjindja e perandorisë ottomane, për një ko- 
hë të shkurtër, mezi filluan të mernin pakë frymë tëlirë.

Në Stamboll, Brusë; Bepùt, Halep, Adana, Kónie, 
Selanik, Izmir, Edërnë dhe në qytete të tjera princi
pale të Turqisë ishin bërë bektashinj shumë burra të 
shënuar në shtet dhe njerës me enfluencë në pallatn’ 
e Sulltanit.

Këta burra të mirë pasandaj, jo vetëm që patnë 
ndënjtur mbulesa mi kallzimet antibektasbiane të sof- 
tëvet Abdyl-Mexhit, Abdyl-Azis dhe Abdyl-Hamjd, por
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ndihmonin qe edhe të përhapej dhe lëlëzohej e meri- 
tuëshmja bektashizmë.

Pas S ejjid Nebi dedejt kishin ardhur në Post nje- 
ri pas tjatrit edhe shtatë prindër të tjerë të p'anjohur 
zyrtarisht nga qeverija dhe të respektuar shpirtërisht 
prej bektashinjet.

Ma té çquarit nër ta : Saatçi Ali dedej nga Sofja, 
Ibrahim dedej nga Merzifoni, Tyrabi Alì dedej nga 
Jambollija dhe Haxhi Hasan dedej nga Selniku.

Në kohën e këtyre (1844 vjet pas Krishtit). Te- 
qeja e Haxhi Bektashit kishte (150) dervishë dhe veç 
dedeji (prindit) (8) Ëtën (baballarë) të shtrënguar në 
një rezervhm gjuhe nga spiunët e derës së Çelepinjet; 
të eilet ishin armiq mä të vjetër se Mahmuti kundra 
portës së Pirit.

Por n’ atë kohë kaqë delikate, bektadiizma e 
Shqipërisë — e ihetneluar më një formë kombiare në 
për malësirat besnike dhe nëpër qytetet intelektuale, 
po vepëronte pa drojë.

Ishte fort një gjë e çuditëshme kur dervishët ni- 
seshin nga Shqipërija bektashinj të fjeshttë, e me të 
hyrë tutje Selanikut përdornin titullln e Nakshi-bendisë.

Edhe pikëpamja ma e veneruëshme ndan dervi- 
shë dhe myhypëve Shqiptarë ishte pa fjalë disiplina 
fort e madhe në bazën e lidhjes’ së pervüjtur kundrejt 
asaj porte; së cilës, në një kohë afro (120) vjetshe i 
ishin lidhur nën urdhër, e mbretërija ottomane nuk 
ua zbuloj dot as një herë eksistencën e doktrinës së 
tyre q, ajo pandehte se u a kishte suprimuarë !

Brenda kësaj gjendjes mizore, dita ditën bekta- 
shizma në Shqipëri po forcohej. Si ndë kur që Sari 
Salitëku duke shkuar nga ky vënd (600) e ca vjet mä 
parë, bektashizmën e kishte lënur si një farë të mby- 
llur dhe të pa mbirë ; ashtu edhe Assim babaj në 
Gjirokastrë, Kasëm babaj në Kostur dhe Hysëjn babaj 
në Konicë, që këtë farë të mbjellë e tärre dhe ë  va- 
ditnë me kujdes të math ; pas Shemimi babajt në
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K".je q’e shartoj bektashizmën dhe e rriti —- er- 
dhen (1826) vjet pas Kr. Nassibiu në Frashër që 
nuk e la lë pushonte veprën shpëtirntare dhe shpirtë- 
nore q’ u lavderua pasta] shumë bukur ng’ an e vjer- 
-shëtorëve të vjetër Dalip diie Shahin bej Frashëri, q’ u 
kurorëzua mende] aqë madhënisht prej' Vjershëtorit mä 
të math të gjuhës tënë, Naim beut të pavdekurë.

Nga Vj'ershëtorët që përmenditn, Dalip beu për- 
këtlieu lirisht në poezië librën e madhe (1200) faqesh 
«Hadikan’ e Fuzuliut» dhe Stia hin bea përkëtheu gjith’ 
ashlu «Muhiarnamenë n» kur Shkron]at e fjeshta të 
gj'uhës Shqip akoma nuk kishin dalë ; e këta shkrim- 
tarë te- ndj'erë, këto libra i kishin bërë në fjalë shqip 
me germa Turqishte.

Por më (1882) pas Kr. shkronjat e fjeshtta të 
Shqipes ishin trajtuar pie] shoqërisë Shqipëtare «Di- 
turij'a» në Stamboll, e n’atë kohë Naim bej Frashëri 
shkrqjti siç thamë ma nalt, me Shqipe të kulluar, lib
rai «Qerbela», «Fletorja e Bektashinjet», «Lulet e Ve- 
rës» dhe «Theib’ i Kuränit».

Nasibiu, me emër origjinal quhet Tallir babà.
Ishte veshur dervish në Këlcyrë, në teqen e Ädern 

babajt, e dia teqe mä vonë u mbyll për të mos u 
hapur kurrë.

I zëmëruar nga myrshit’ i tij Baba Ademi, iku 
nga teqeja e Këlcyrës e vajti në teqen’ e Haxhi Bek- 
tashit ku shërbeu si dervish i disiplinuar disa 
vjet me radhë.

Dervish i përunjtur — në syt jo shumë i dukur 
— posedonte një shpirtmadhësi të pamëttë.

Një ditë të shënuar — me qënur se shërbi- 
mi i ngutëshmë s’ e kish lejuar të vinte për 
të vizituar tyrbén’e Haxhi Bektashit së bashku me- 
dervishët e tjerë — ]u lut tyrbetarit që t’]a hapte de- 
rën e tyrbesë mä vonë, e ky nuk e peshoj as fare që 
t’ja dëgjojë lutjenë.

Por Nasibiu — në sy të botës : i pakë-paskësh
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qënur shum i naltë në shpirtit dhe shum i afërt ndaj 
të rnirë.ve të njerëzisë.

Nga madhërija e tij shpirtërore, pra, u bë mre- 
kuilija e madhe n’ atë çast, duke ju hapur vetë-vetiu 
dera e tyrbesë e hekurt dhe e kyçur me kyç të math; 
e nga kjo mrekulli pasandaj —- duke i thënur me 
enthusiazmë gjithë sa u ndodhën atje «t' u bë Nasip, 
t ’ u bë nasip» u miernërua «Nasibi Sulltan» d. rn. th. 
«Shënjtor’ i lumturë».

Frashëri dhe mbarë Dangëllija (Maiëiija e Për- 
metit përkëtej Vijosës) që me kohë ka paiar një po- 
pull të urtë, të zgjuar dhe të rënur shurnë pas ditu- 
rivet. Me përkrahjen dhe bindjen e këti populli inti- 
ligjent dhe bujar, teqeja e Nasibiut riëzë malit të Ko- 
kojkës dhe për bri fshatit «Selenicë» në pake kohë u 
bë një leqe e madhe si «Porta e Pirit».

Një nga fjalët e çuditëshme dhe paravolike të 
tljat, është edhe ajo që ka thënur çquarisht : «Me etnë- 
rin Tahir kam ardhur ma pare në Malinf të Skraparit, 
tani këtu, në Frashër, e si të vdes këtu, kam për të 
vajtur në Prishtë ku do të bënj gjith këio vepra 
mirë bërëse».

Edhe ashtu ka ngjarë me të vedete. Ma parë se 
të vinte shënjtëri e tij në Frashër, eksistonte tylbeja 
e një Tahir babajt në Malint, i dii Tahir baba, kish 
ndëruar jetë atje n’ udhëtim e sipër në kohën e shtrën- 
gatave të Sulltan Sylejmanit. Pas shkuarjes së tij nga 
kjo jetë në teqen e Frashërit, vitin (1849) pas Kr. 
shkëlqejti në Prishtë Tahir babaj i dërguar ng’an’ e 
Baba Abdullah Melçanit, q’ edhe ky udhërrëfenjës ja 
afronte shumë Nasibi Sulltanit nga pikëpamja e ma- 
dhënisë shpirtënore.

Baba Tallir Prishta, ishte veshur dervi^h në te
qen e Kändjes në Gjirit; màndej, kishie vajtur në 
Portën e Pirit, ku kish shërbyer disa vjet me d isv i
ne shëmbëllore; e ma në fund — passi ndënjti ca



Kolië në Melçan — u dërgua ng’ ap’.e Abdullah Ba~ 
bajt për të zgjuar popullin e malësive të Oparjt, To- 
moricës, Skraparit, Dëshnicës (krahina e Këlcyrës së 
Përmetit), Toskëris së Tepelenës (nga pshatrat Arrëza, 
Maricani, Shalësi, Bùzi, Gllava* e deri në Këlos dhe 
Hekal zëmrën e Mallakastrës së sipërme) dhe Nahijes 
së Beratit (Nga Ballgürasi, Novanji, Kapinova, Peshta- 
ni, Roshniku, Karkanjozi, Tozhari, Çorrogjafi, Zhabo- 
kika, Plashniku, Melishti) deri në Luar, Kurjan, Lapu- 
lec dhe Cakraj, në kërthizën e Mallakastrës së poshtme.

Kur erdhi Tahir babaj në Prishtë, ndodhej $i 
mytesarif (prefekt i Turqisë) në Berat Hysejn päsha 
Vrioni ; në popull të Skraparit dhe Beratit, Myhypët 
ishiri aq të pakët sa që nëmëroheshin me gishtrirtjt 
e dorësë.

Kundrëihtarët e tij, bënë një shkresë të përgji- 
thëshme, në të cilën shkresë, thoshnin : «Ka erdhur 
këlu një Bektashi, kërkon të na prishij fenë e të na 
ngrërë kondra mbretit q’e kemi veqilin e pejgamberit, 
por neve këtë nuk e duam edhe mbretërisë i lutenii 
të na e heqij së këtejmi».

Passi e vulosnë përdhunisht në popullin e tërë. 
Skrapäras, kundrështarët e pashpirtshim —t që ishin 
ca shehlerë, ca hoxhë dhe ca bejlerë të , kategoris’ se 
dyjtë — shkresën në fjalë ja shpunë mytesarifit me 
mënyrë zyrtare dhe rëndësi shumë të madhe.

Por Hysejn pasha Vrioni q’ ishte një burrë me 
karakter Shqiptari dhe një njeri shpirt-mirë; shkresën 
skandaloze nuk e mori në sy as pakë, e Baba Tahirit 
në Prishtë i dërgoj fjalë nga ana t|atër, që punës së 
nisur të mos i shmanget kurrë nonj’ herë.

Duke u liruar nga kundrështimët, duke shpëtuar 
nga reziket, Baba Tahiri, me të ngrehur teqén’ e Rj 
në Prishtë, i zgjojti me lehtësi të madhe krahinat 
malësore të Skraparit, Dëshnjcës, Toskërisë së ,Tepe- 
lenës, Nahijes së Beratit dhe Mallakastrës së sipërme; 
në veprimin’ e tij të shënjtëruar midis myhypëve të

— 8.1 —
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tij të shurnë çquante Turhan Pashë Përmeti, aiëhere 
Turhan bej, por mä vonë Pasha i rmth, i par’ i am- 
basadofëve Turq në Evropë, e mandej KryeministP i 
parë i Shqipërisë, sa po ish bërë Shtet më vete, vi
bri (1914) pas Krishtit.

Nj ë nga myhypët mä besnikë rië pan'n e vëndit 
dhe një nga dasha.mirët ma lë zjarrtë kurtdrejt Baba 
Tahirit, ishte edhe. Hysëjn beu, burri mä shpitft-mirë i 
oxhakut të dëgjuar në katundin Këlcyrë.

Pra. Abdullah babaj i Melçanit që dërgoj në këto
Uialësira Babà Tahirin që kreu .gjith kçtë . mision të
naUë, zgjojli vetë krabjnai Opar, Gorë, Mokrë, De-
yolb dhe Kplonjë; ,e m’ anë tjalër - - si në> Sk rapar/
Përmet, Gjirokastrë dhe Korçë — bektashizma pëipa-
roj me hapa të mëdha, ëdhe në Krujë, Elbasao, Mar-,
taqeshi dhe; Dibrë gjith ,me përpjekj.e,t e nxanësye të
Shemimi babajt nga Kruja dhe Xriefai babajl* riga
^lbaqaqi. > ^  m jfl 'z t lM  r i )  rA
, Në vepri.miq e nalt-përmëndur — që mund t’ a

<juajmë drejtçsisht një. fushatë ,të shënjtëruar — dera.
fisnike Imrahorit në Korçë, bejlerët e Pojanit, qejleret
e Starjes dhe Qafzezit  ̂ bejlerët e Zavalanit dhe . Kos-
treçit, bejleret dhe pashallarët ë Leskovikut, bejferët e
ójirokastrps, dhe Libohçvës, bejlerët e Ohritdhe Ëlba-
sanit, è pas këtyre pppulli mbarë, ishin bërë myhype
Belrtashinj me një zèli math dne dashuri të plotteVi ■ >fff j / I fi r )/{}) / : _ 'r ■ '■ ' ' ' : ■ :

KRYE i IX.
«Bektashinjtë m ënjë perludë të shkëlqyer 

sì Shqiptarë nasionalistë »
Vitin (1874) pas Kr, riera e Çelepinjet kallzuan 

Siilltkhiri,ëdheyrijgirihë:< prëj Po stri dë ; Péftés’ së 
Pfrit* HäxWi Hasan dedenë prej !Selaniku; iqë ishte 
rijë-persomi;la®të dhe i pajuar ? me kuraj© të injädhfp

! 1 *) Xhefai babaj ka vepruar sì udhërrëfënjës midis njk 
Periode ì 1802*-1821 r-pas Krishtii/Teqeja e tij> n’El basati ka një 
^istothtö, sh m q y e r Ç jla  do t” tregphet nëdibrën Jiistorjja e 
bektashirijet të Shqipensë“ ;•



Çelepinjtë më ç’do rast donin që teqeja e ma- 
dhe t’ ishte nënë kryesin’ e tyre ; duke çpikur gjëra të 
1<otta këtë herë, qëllimiri e realizuan dukë mare nga 
mbretërija edhe titllin « Sheh-Nakshibendi » si \krye- 
tarë zyrtarisht fë njohur në Porten e Haxhi Bektashi 
Veliut.

Ngritja e dedéjt nga posti bëri një përshtypjq 
të h-idhur nër gjithë Bektashinjtë. ,

Grat’ e Bektashinjet në StamboJI, duke u ml?le: 
dhur disa- mijë përpara Babi Alisë, ,bënë një demos- 
tratë të madhe kondra mas.ave të Sulltanit; Babi Aiija 
4- m. th. KëshiUi Ministruer i Turqisë, nga kritikat e 
niëdha që ju platitnë ng’ an e inleJigjentëve të Stam- 
boljit, Haxhi Hasan dedejt i tha të vinte përsëri në 
Porten ç. Pjrit në pozitën që kish patur; por. Hajçhj 
Hasan dedéj, adoptues i'një seriozi^|it të pëj: 
qen mà mirë ekzilimin, e n’ atë pëlqim/v.ajti në Mè- 
4iné ku ndëroj jetë; vitin (1875) pas Kr.

Këjo masë pra shumë e rrebtë dhe e padrejtë 
provokuar — si gjith herat — ng’ an e Sulltanit, edhë 
Bektashinjt’ e Shqlpërisë i sbiuri në z( ahe^ mahërim 
të patregueshmç ; fili më, nie kohë' që,‘ Babà Hysejiit 
i. Krujës, Babà Àlushi. i Frashërit, Baba Aderii M elo
ni, Baba Ali ójìrokastra,1 ' Baba" Xhaffër Prishta'1 dhVrtä1» 
ba Muharrem Koshtani shkonin një periodë tëpër tè
shkëlqyerë, .7 , ,  . . ' " 7 .......
. : Baras niekpta udbërfëfenjës. të famshim edile
në; Merdiven-qoj të.St^mbollit udhërrëfenjësi t̂ëpër sa- 
vant Mehmed Ali bat?aj me talentin , e tij të piiijri 
kishie tërhequn në b|kt§sbizmë burrat e Shtetit Ana 
pë za dhe. mir të zgjédhrir .̂ . i

Pra me bashkëptinimin e baballarëve të Shqipë- 
risë në venditi e Haxlji Hassan dedtjt në Haxhj Bék- 
tash ù Xèrgua. - -  i. njohur pdrie nga qeverijä Türke 
me ndërinjetësin e burravef sfitetriorë qe zuriië ngT)jë 
— Mehmed Ali babaj, i miemëruar HiTrni dedé; por 

Çelepinjt’ e pafrindsriem, kàlìzurin •keqp.Mbatif
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ryshfet në pallatin mbretnuer edh’ e ngritnë — pas 
dy vjet — nga posti i meritueshmë yllin udhëtreguës 
të M.erdiven-qqjit.

, Ngritja e prindërvet bektashinj nga porla e Pi- 
rit — si në kohën e Filipit IV, kur Papa i Rromës u 
mbajt si një rrob dhe person pa rëndësi në qytetin 
Favigron— Baba Alush Frashërin ë shturi në hidhë- 
rime të pasosur; ky baba i veneruëshmë në Shqipëri, 
si për ië mbajtur zi — q’atëhere dhe gjer sa ndëroj 
jele — u mbyll në teqét e nuk dolli pë jashta kurrë.

Por n’ ato çaste kritike, q’ u mbyll për' zin e 
portës së Pi it, Baba Alushi nuk hoqi dorë nga veprimet.

Vi'iin (1877) pas Kr. Sulltan Abdyl Hamiti i rrë- 
nur riga luffe Rusisë, po u jepte Shteteve të vegjël 
GrVk, Sërb, Malzes dhe Bullgarë disä copa të vyera 
nga toka Shqiptare.

Atëhere kondra kësaj mase çnjerëzore në popu- 
1 lin Shqiptar u dhä një kushtrim e u bë një zhurrmë 
shuin e madhe.

Abdyl beu erdhi në vëndin e tij, në Frashër; 
nën kryesin e Baba Alushit në tëqet bëii të parërr 
mbledhje kombëtare pas humbjes së Skënderbeut, eu 
përpoq për shpëtimin’ e Shqipërisë nga reziket q’ e 
jrçethonin.

Baba Alushi dhe pas atija të ’ gjithë baballarët 
bektashinj atëhere u bënë faktorët’ e vetmë që f  ja 
mbaronin qëllimin patriotik Abdyl beut. Pas mbledh- 
jes së Frashërit, u mbajt liga e Prizrenit; e si u ek- 
ziluan prej Turqie Abdyl beu me patriotët e tjerë te- 
qéf e bektashinjet mbetnë përsëri nënë armiqësin e 
Sulltanit, i dii rruante rastln që f  i përfshinte nga 
faq’ e dheut.

Për mes kësaj situate, Baba Hysejn i Krujës — 
një. nga anëtarët e çquar të mbledhjes në Frashër dhe 
nje nga përkrahësit e zjarrtë të ligës së Prizrenit — 
hqqi disa vjet dënirri në ekzil të rèndè ; Varfë Meleq 
Tahir Staravecka (né kohën e funditBaba Meleq Shëm-
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bërdhenji) tridhjet vjet me radhë shëtiti Shqipërinë 
fshat më fshat nga Ylqyni gjer në Pfevëzë, d jke për- 
hapur libra për rilindjen e Shqipërisë ; e ië gjitha te> 
qeië, bynë në formen e shkollavë kombëtare dukë 
predikuar « Qerbelanë », perkëthyer me poezi lë gjaltë 
prej të pavdekurit Vjershtor Naim bej Frashërit.

KRYE i X.
«Aktiviteti i teqevet pas mbledhjes së Frashërit 

dhe katastrofija e vitit 1914».
•i

Pas Hiimi dedéjt, në poriën e Pirit ishte véne 
Haxhi Mehmed dedéj nga Mailàtja; e pas atija, 
Ftjzi dedéj, Shqiptar nga Marlcani i Tepelenësë.

Hilmi dedej i hequr nga posti i Portes së Pirit 
vitin (1879) pas Kr. i ndtruar n e emër Mehmed 
Aii bqjba, ki-hte kryer një rnision të maih ndaj shti- 
init ië bektashinjet duke predikuar në teqën e Mer- 
diven-qojit, në Stamboll.

■Çuditëiisht në vitet (1880) pas I\r. idenë pan- 
Shqiptare e përkrahuin jo vetëtn bektashinjt e Shqi- 
pënsë, por të gjithë sa ishin nga dogma e Flaxhi Bek- 
tashit nibi iaqen e dheut; e thuaj se bektashizma, vi
tin (1885) pas Kr. kish marë ngjyrën kombiafe të 
Shqiptarit si orthodhoksiznia me ngjyrë grek'e.dhe ka- 
tholiqizma ine ngjyrë llaiine.

Aiush babaj kish ndëruar jetë ; pus atija : Hy- 
sejn babaj ; si ndëroj jetë edhe ky, ni postin e Fra- 
shërit ish vënë Baba Abedini nga Bucka e Skraparit.

Eolie nei Prish.ë B:ba Xhaferi kish ndërua jete, 
në vénd të tij ish véne Baba Alimeli q' u tkzd.uiprej 
Turqisë në Sinop, ku e vranë ca njeres të panjohurë 
pse ky anonte nga kundrështarët e despotizmes.turke.

Gjith në ketë kohë, post-nesbini i teqqsë « Haj- 
darjje » në Gjirokastrë, Baba Hajdari prej Kardhiqit, 

,?rsji ba^këpunëtor i tlaktë i zgjimtarit kombëtar Koto
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Höxhit nga Qesorati i Lunxhërisë, u psheh nga kjo 
je;tè ; „qeverija, turke duke bastisur teqenë e duke gje- 
tur atje libra shqipe të ndaluara prej Sùlltanit, dervi- 
shët i bëri syrgjyn në Janinë dhe teqenë e mbylli për 
shumë. kohë.

Por këto ndodhina kaqë fatale nukë vazhduan 
shumë.

Ndaj populiit Shqiptar njerëzit entelektualë që 
punonin për kombësi, ishin shtuar; e nga gjiri i kë- 
tij popullit naif që pat vajtuar katastrofin e bekta- 
shinjet ng’an e Sulltan Mahmutit (80) vjet ma parë 
me këngën Gjirokastrite :

« Moj Tiirqi e marrë ! 
pse punon për lumë? 
prishe Beklashinë 
që nuli prishet kurrë !

Kishin dalë nasht’, nacionalistët e rinj si Rex ep 
pashë Màti, Shahin bej Kolonja, Mehmed Ali pashë 
Vrioni, Ismail Qemal Vlora, Fadil pasbë Toptdm dhe 
Bajo Topuili që gjetnë pështeije në insiitutën bekta- 
shiane, pëifaqësuar prej Baba Hysejn Melçanit, Baba 
Abcdin Frasliërit, Baba Salili Elbasanit, Baba Ahmet 
Koshtanit, Baba Shaban Prishtës dhe Baba Xhemal 
Përmetit.

Më (1907) pas Kr. Tuiqija po jepte shpirt; po- 
pujt e Thrakës dne Maqedonisë ishin ngritur më këm- 
bë për lirf; në kë.ë Irazim e sipër, populli Shqiptar,. 
me një nisje të vogël për lëvizje kombëtare, i kishte 
shtirë driihmëii Turqisë e i kishte hequr venejtjen 
Europës mbarë.

Në këtë lëvizje pra, i pari udhërrëfenjës që nuk 
kurcente veten për shpëiimia e atdheut, ishte Baba 
Hysejni nga Vë leni i Devollit dhe post-neshin në te- 
qtn e Melçanit në Korçë. Pas Baba Hysejnit, vinin 
gjith ashtu Baba Abedin Frashëri dhe Baba Shaban 
Prishta, të cilët bënin sakrificat mä të shtrenjta për
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veprimet kombëtare të çetës së kapedanit të ndyere 
Çerçis Topullit.

Vitet (1908-1909) pas Kr- duke përfituar nga 
çpallja e Konslitucionit të Turqisë dhe nga liria e rejj- 
Uaqiuar prej Turqve të rinj të miemëruar «Jeune Tur- 
ques» Shqiptarët intelektualë filluan t’i japin kombit 
të tyre mësimin e shkrimit të gjuhës së tij aiutare; 
edhe nashti teqet e beklashinjet duke marë frymë të 
lfrë ishin bërë po thuaj ahkolla të kësaj gjube.

TPor pas një kohë të shkurtër, Turqit e rinj, liri- 
në që klshin rekllarauar aqë bujarisht e abuzuanë.

Duke patur për qëllim çkombësimin e kombevë 
të huaj që i sundonin si dominuës shekullorë, mà pa
re ngjallë njëintrigë për të ndryshuar shkrimin e shqi- 
pes nga germat latine në germa turqishte, por n’atë 
masë u gabuan, se Shqiptarët këtë herë nuk ishin iië 
gjumë si edhe ma pare, por ishin të zgjuarë.

Idealistet e panshqiptarizmës veprës «jeunë tur- 
que»-e anlikonstitucionale ju përgjeqnë me masa të 
preme duke mbrojtur rrebtësisht germat e gjuhës sëtyre.

Metingu i Korçës q’ u mbajt më (1909-1910) pàs 
Kr. për këtë qëllim u përkrah e u shpirtësua prej 
Baba Hysejn Melçanit; Metingu i Përmetit u Kryesua 
prej Baba Abedin Frashërit ; dhe ay i Berati u përkrah 
prej Baballarëvet të Skraparit, Mallakaslrës dhe Tepe- 
lenës, midis të cilëvet u çquajtnë Baba Shaban Prish- 
ta, Baba Behlul Therepeli dhe Baba Ismail Oliava.

E Turqit e rinj për të këlhyer nga ana e tyre 
këta punëtorë të idealizmës Shqiptare, dërguan më 
(1910-1911) pas Kr. një farë Mustafa Hexhri baba nga 
Ankaräja, i cili shëtiti teqe më teqë të tërë Shqipëri- 
në pa një suk-.es në misionin e tija.

Pas udhëtimit të Mustafa Hexhri babajt, Talaat 
beu (mä vonc Talaat pasha) një nga krerët zhon tur- 
që, vajti në teqen e bektashinjet në Selenik e u bë 
bektashi, që me anën e afrimit të lij në këtë dogmë 
të tërhiqte ndaj vedit Bektashinjt e Shqipërisë, por e- 
dhe kjo masë hypokritike dolli e pa frytëshme.



‘Në këtë kohë'pra, inteligjenca e idealizmës'Shqip- 
tare, e panë se lufta me pende nuk bënle punë ; e më 
(1910-1911) pas Kr. ju përveshnë luftës me pushkë 
duke frymëzuar ma pare Kryengritjet e përgjakëshme 
të Kosovës në Ferizoviq, Kaçanik, Gjillan dhe Gjako- 
vë, ku u provua edhe një herë pesëqind vjet pas Skën- 
derbeut se burrërija Shqiptare nuk kishte vdëkurë.

Kryengrdjen e Kosovës e vazhdoj ma vonë ajo 
e Malësis së Shkodrës, dhe Shqipëris së mesme ; vi
ti (1911) pas Kr. siç kishin dalë nër male komitat e 
Elbasanit, Kryjës dhe. Korçës me fjalën. «vdekje a liri» 
në gojë ; alamuran gjithë. Shqipërinë Jugore edhe Che
tai e Dervish Himës prej Strage, lz:t Zavalanit, Na- 
mik Selim Delvinës, Musa Demit, Muharrem Kockës 
dhe Bektash Cakranit me shokë; vepra e të cilëvet u 
kurorëzua me një suksts të inath në një mbledhje në 
teqen e Frasliërit, vitin (1912) pas Kr., ku arrijti në 
ndihmë një bataljon Shqiptarësh të dezertuar nga ar
mata turke nën kryesin e atdhetarit të pavdekur Ta- 
jar brj Tetovës.

Mbledhja e luttëtarëve të lirisë Shqiptare në kë- 
lë vit në teqen e Frashërit, bashkë n.e luftën e rrebtë 
të Kosovarëvet që shkelë si triumfatorë, qyletin e 
Snkupit, u quajt Kryengriije e përgjithëshme ng’an’e 
gjithë botës ; në këtë kryengritje — ku të gjitha te- 
qet e bektashivet muar pjesqn ma aktive — Baba 
Hysejn Melçani mori malet e u bashkua me Kryengri- 
tësit për të dëftyer edhe një herë flakën që i vlonte 
në shpirtin e tija në kohën e pleqërisë për lirin e 
kombit q’e nderonte si një udhërrëfenjës të shënjtë- 
ruar pa një të mette.

Pra muajt’ e fundit të vitit (1912), Shqipëtarët 
triumfatorë të Kryengritjes kombëtare, kishin fituar di
sa privilegje nën sundimin e Turqisë që i paraqasë- 
shin një vetëqeverimit të tërthortë ; e ky fitim kaqë 
burrënor dhe i famshim, në Shtetet e Ballkanit zgjojti 
një nakar të math, që formoj me të shpejtë aleancën



Greko-Bullgare, Serbe dhe Malazese, të cilët në 
një çpallje lüfte fort të shpejtë, duke dëbuar Turqinë 
nga Maqedonija, gadi po coptonin edhe Shqipërinë.

Por n’ atë rezik e sipër, më 28 Nëntor 1912 nën 
kryesin e Ismail Qemalit u mbajt në Vlorë kuvëndi 
kombëtar i paris së Shqipërisë, çpalli me një herë 
indipendencën Shqiptare, e çuditërisht ndalojti rezikun 
e math q’i kërcënohej kombit me një humbje të për- 
jetëshme; nër kohë që Janina dhe Shkodra — dy for- 
tesa Shqiptare — akoma nuk ishin dhënur në dorën 
e armikut, se alo po mbroheshin ma tepër prej krah- 
rorëve të çelnjkta të bijve të Shqipërisë, kur kishin 
marë anë edhe vetëdashës të dërguar ng’an’ e Baba 
Haxhi Krujës në veri dhe ng’an’ e Baba Abedin Fra- 
shërit në Jugë.

Por sa do që Shqipëtarët këto dy fortesat e ty- 
ré kreshnike i mbrojtën me burrëri të madhe, komari- 
dantët turqë, të eilet nuk interesoheshin mä për kufinjt 
e Shtetil të ri q’ u çpall në Vlorë, vendosnë të kapi- 
tullojnë armiqt’ e Atjheut tënë — siç- kishin push- 
tuar pjesën Shqiptare të Manastirit dhe Kosovën 
— pushtuan edhe ma të shumat pjesa të Shqipërisë 
Veriore dhe Jugore. ■ ...

I dëshpëruar tepër nga ky mjerim i math që i 
ra atdheut të. dashur mi krye, Baba Abedin Frashëri 
në fillim të vitit (1913) pas Kr. ndëroj jetë pas një 
lëngimit të gjatë; para se të shuhej nga jeta ky apo
stoli kombëtar dhe njerëzimuer, Grekërit kishin vrarë 
me mizori të pashëmbelltë Hafëz babanë në teqen e 
Kuçit të Devollit, dhe- Sërbërit kishin prishur të gjitha 
teqet e Kosovës e mä të shumat i kishin bërë kisha 
dhe Manastirë; veprë barbare kjo, që kurrë s’ e pra- 
nonte feja e Krishtit por e provokonte karakttri l Sër- 
bo-Grekërvet që i katië vënë një njollë të zezë gji h 
sinisisë ballkanike faqeza Evropës së qytetërua-ë.

Nga mes’i vitit 1913, Shkupi dhe Manastiri ish- 
te shkelur prej ushtërisë ' Serbe, Shkodra prej Malazes-
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vet e pasta] prej ushtëiivet nërkornbëtare t’Evropës, 
Jnnina, Gjiròkastra dhe Kofça prej ushtërisë Greke.

Qeverija e përkohëshme e Shqipëris se lire — 
-me qendrë në Vlorë — kërkonte ikjen e Greko-Sër- 
bëvet toga Viset e Saja ; nie shtrëngimin e Austrisë,. 
JSërbija kish limar viset e shënuara Shqiptare në kon- 
'fereneën e Londfës gjith’atë vit ; Greqija — e përkra- 
hur sbumë ng’ an’ e Francës dhe Rusisë— nuk don
de të dilte prej visevet fona  të bukura të Korçës dhe 
Gjtrokastrësë.

Në këtë rrëmujë pra, si në Ëvropë ashtu edhe 
toë Gjirokastrë dhe Korçë ishin hapur fushatat e pro
pagati J ave kundrështare në mes të Greqisë dhe Shqi- 
përisë. Greqija duke helmuar komunitetito me anën ë 
Kishës Grekomane; Shqipërij i — me që nuk kishte 
-ahere Kishë nacionale — duke inkurajuar në idë pan- 
Shqiptare Komynitetin Muhamedan me frymën e te- 
qevet bektashiane. Si nuk u shkonte vula me 
dashuri, Grekërit të zënur riga forca, ma pare pristine 
teqen e Zallit në Gjirokastrë — duke kërkuar të asa- 
sinonin udhërrëftnjësin savant të bektashizmës Shqip
tare Baba Selimin, i cili shpëtoj nga një mizori e kë- 
tillë duke ikur nga teqeja — e pastaj vunë një garth 

itë rënaë spiunazhi ini të gjitha teqet e tjera.
Mandej, vitin (1914) në muajn e Qershorit, Gre- 

kërit prishnë dhe doqnë të tërë Shqipërinë Jugore — 
për veç Vlorës dhe Beratit — e në këtë kataslrofi të 
madhe, këia Neronë të shekullitt XX, doqnë teqenë e 

vFrashërit, Prishtës, Turänir, Memalihanj-it dhe të gji
tha teqet e t era të vogëia, të zëmëruar sep?e këto 
patnë qënur çerdhe të pa'riotizmës Shqiptare.

Kleri i këtyre çerdheve të shënjta por të prishu- 
ra nga një dorë çnjerëzore, afro një qind vefa dervi- 
shë dhe baballarë nga Kolonja, Leskoviku, Përmeti, 
Skrapari dhe Tepelena muarnë udhët si rrefugjatë e u 
sosnë në Vlorë ; por edhe atje nuk gjetnë ngushëliim 
kundrejt fatalitetit q’ u ish platiturë.
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Disa nga vëllezërit tane të shtyjtur nga të ashtu 
quajturit Hoxhë — rne përjashtimin e Hoxhëve të vëp- 
tetë — krshiri shkaktuar — për fctin ë keq dhe tur gin 
•e mafth të k o m b i t n j ë  trazirë të brëndëshme duke 
pri-hàr qeverinë kombëtare; si të marrun vesh nre 
'grekerit, doqnë teqen e Elbasanit, burgosnë dervishëi 
dhe myhypët, doqi ë teqen’e Krujës, teqei’ e Beratit- 
dhe Mallakastrës ; e — sikur nuk ba'rijtnë gjith këta 
irbizorina —- çeta rebele që hyri në Vlorë, burgosi ba- 
ballarët të gjithë dhe dervishët refugjatë nga Shqipëri- 
ja Jugore, nga ay vënd shum i dashur dhe i djegurë.

Bdba Salih Elbasani më (1915) ndërojjetë i bur- 
gosur nga rebelët nëDurrës; Bjba Sylcjmanë nga Bar- 
mashi i Kolonjës, e kishin zënur në Berat me (1914) 
edhç e ki-hin bërë dëslrnor me një mijë mundime ; mi- 
dis të burgosurvet në Vlorë çquanin Baba Shemja e 
Frashërit (më kambës i Baba Abedinit të pa harruar), 
Baba Ahntet Turanë dhe afro (100) shpirt deivishë 
të zgjedhurë.

Më kambës’ i Baba Ismailit të mire, Baba Myhe- 
ddin Gllava i pasuar prej djemave kreshnikë të krahi- 

inës së Tafil Buzit të pavdekur, para se të digjej teqè 
e tija nga rebelët, beri me la në rnes të udhës një 
luftë trimnore të shkëlqyer ; e për ië mos rrënur në 
duart e tyre të pamëshinhme, kish vajtur në Bàri të 
Italisë si refugjate.

Gjith si ky baba patriot dhe Shqiptar i pa trëm- 
bur, Bdba Kamber Berati kish vajtur në teqe e Gjiri- 
tit, Baba Shaban Prishta, Baba Ahmet Koshtani dhe 
Baba Zejnel Kruja në teqen e Kajgusëz Sulltanit në 
Misir, ku baba Shaban Prishta ndëroj jetë me mal'ën- 
gjim të patreguar për atdfeen e lënurë.

Me pak fjalë: Grekërit dhe Rebelët vitin (1914) 
bektashizmën Shqiptarë e shkatëruan ma keq nga Sull- 
tan Mahmtrii (100) vjet ma pare ; gjith kjo katastrofi 
gjith kjo mizori, ti bë sepse bektashinjtë si Shqiptarë 
Ishin patriolë dhe si njerës ushqenin mendime liberale..
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Per faqen ebardhë te malësorëve Martaneshas 
dhë të një pjese malësie Dibrane shpëtuan pa ;dijeg|ir 
nga kjo kataslrofi vetëm teqeja-e Martaneshit dhe BllaCit

Vendësit e këtyre maleve të shkrepta kishin li- 
dhur' besë burrnore kondra rebelëvet, të cilëttnuk hyj- 
tën dot në vëndet e tyre. Kështu pra shpëtuan këto 
dy teqe nga katastrofija fatale q’i ndoqi shoqét e tjera.

Suma e teqevet të prishura dhe të djegura prej 
duarvet rebelo-Greke arrin më tetë-dhjetë; katastrofija 
e bektashinjet më 1914, ka për të mbetur një ndodhi 
historike tepër e dhëmpshur dhe e pa harruarë..

— 9.2 —

: •' K R Y E  i XI. ■
«Rindërtimi i teqcvei, veprài patriotikè të 

bektashinjet pas luftës së përbotësh- 
me dhe masat e reformës fetare». ,

Në perë.idimin e vitit 1914 ushtëria Italiane për 
interesa luftarake kondra Austrisë okupojti Vlorën.

Me shbarkirrdn e nshtërisë Italiane në Vlorë re- 
bëlët u laigugn q’ ardej, e kleri bektashi u lima 
snga burgjet. ! ■

Në prëndvv rën e vitit 1915 Essad pashë Toptani 
duke shtruar kryengritjen e rebelëvet, kishtë formuar 
një qeveri gadi Shqiptare ; në këlë kohë, Shqipfarët 
nacionalistë me një G‘iq-;përi të vogël që. pre-j" - Berati 
gjer nz Miiditë, muarë :nj :ft ? ]ë frymë të lirë ; ! edlie 
kleri bektashi duke përfituar prtj Usi] 1 i ri je ishin kë- 
thyer përsëri në vëndet e iyre, në teqet’ e djegura 
dhe gërmadha. . •

Përgjithësisht bektasbinjt’ e gjorë, si ata të sbpë- 
tuarit nga tufan’ i Nuhut, vitet 1917-1918-1919 duke 
lëftuar edhe me krizën ekortomike të popullit të rnjerë 
që po vdiste për rjë kafshitë bukë, hodhë themele të 
ré, edhe zunë një aktivitet ma të zellshim se i pari 
për avenirin e tyre, për jetesë të lumtur me një Shqi-
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peri të lire, e cila pat qènur ajo ma e rrenjosura idé 
e tyre. . ; ;■ ..:i •' :

, Në, teqet e rithemeluara^ vitin 1916 u shtua edhe 
rijë teqé e ré — por një teqe me rëndësi të madhe 
— në Baba Tomor duke patur themeluës Dervish Ilias 
Vërzhezhën, i cili dervish fort i mirë kohën e mä par- 
shtne e kishte shkuar duke bërë rruga, kronj dhe puse 
nëpër malsira, e duke mbledhur ndihma nga të pasu- 
rit për të martuar çupa bonjake dhe të vobekta.

Në Çukën e Tomorit që më (1600) pas Kr. kishte 
ardhur Haxhi Babaj nga teqeja e Haxhi Bektashit, e 
n’ atë .çqkë të ehënjtëruar prej Shqiptarëvet që nga 
kohërat para historike, kishte vënur një shënjë e i 
kish thënë llauzit se ky vënd paskëtaj do të yizitohet 
n’ emrin e « Abas Aliut » vëllajt’ të Imam Hysejnit dhe 
flamujr-mbajtësit të Qerbelasë.

Passi kishte lènur atë shënjë në Tpmor, Haxhi 
Babaj; kish v jtur në Përmet, ku kishte ndëruar jetë, 
q’ andej ish shpënë në Qesarakë të Kolonjës ku u 
ngreh një teqë dhe një tylbé, të cilat ek istojnë 
madhënisht sot e kësaj dite.

Që prej 300 vjet pra Baba. Tomori i paganëve 
dymij vjetshàrè, është bërë një vizitore e një dësh- 
morit të math të Qerbelasë ; e si një Haxhillëk i vër? 
tetë, vizitohet prej të gjithë bektashinjt’ e Shqipërisë 
si ç’ do mot, ditën e dymbëdhjet’ të Gushtiri

Por pas themelit të ri që hodhi Dervish Iliazi 
më 1916 pranë ati véndi të shënjtëruar si nga pikë- 
pamja kombëtare ashtu dhe fetare, Tomori u bë një 
kënd me rëndësi të madhe si për bektashinjtë ashtu 
edhe për gjithë Shqipëtaiët.

Vitin (1919) pas Kr. me t’ u bërë paqa e përbo- 
tëshme, për mbrojtjen e independencës Shqiptare u 
desh treguarja e një gjallërije kombëtare nga të gji- 
tha anët e Shqipërisë; e si herët e tjera ashtu edhe 
këtë herë, bektashinjtë ju përveshnë. punës duke mba- 
ruar gjer më një, detyrën e tyre.
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Në Korçë Baba Ramadan Qatromi, në Ttpelenq 
Baba Ahmet Turani, në Përmet Baba Mustafa Frashëri 
dtië Baba Xhemaii, në Skrapar Baba Hysejni, hë Gji- 
»ka&trë Baba Sylejmani dbe Baba Selimi, vitin 19.20 
m perpoqnë- e bashkuan popullmnëfavor të Kongre- 
sii Kombëtar q’ u mbajt aië vii në Luishnjëi i cdi'koji/ 
gres; do të mbetef i .shënjtë dfre i pah armar, se po* 
piai Uta Shqiptar e tregoj që ista një komb i gjallë.për 
të pareri herë pas shuarjes së Skëndeibeut < dhe Shqi* 
pëfinë e-shpëtoj nga humbja ■ >e përjetëshme për së 
dyjU bere pas kongresit të Vlorës, që ish rnbajtur më 
{4912} kur ishte çpallur mëvebtësi e Shqipërisë, n 
1 'J Pàs vitti (1920) pas Kr. Shqipërija formoj thè-* 
hiëlërisHt qeverin’ e saj kombëtare, duke hedhiif ha-i 

mai-tëisigurta për lulëzimin e kombit dhe atdheut 
të shumëvuajturë ; e si revólusìonì i FrhnCës — näshti 
er hjë qint vjet — që nxori nga gjiri i saj herbun e 
rriath Napoleon Bónapartin, Kongresi i Lushnjës ui dhtff 
rbj bie ckiar t r a t ta  hjë prijës dhe një kryeluftëtar 
B^rtiipëvë te Skëtiderbeub  ̂ ; ; P i? t hdi  i

Ky prijës i meritushmë0 pëi J lavdi ësh'të ZOGU 
t  £pë;iMbreti Skqiptav, ql u fronëzua’ vitin: (1928) në 
fmnin nxbretnuerodhe hertfik të Shqipërisë, me titalto 
■Mbret’d Shqiptarvet. •> ; 'j ; >Q bi . i . v m  i n o r a  

v- Bektashinjtë, duke patur për prenci p mos-për^ 
zyerjen në pdlfHkë; n&stiti që u stabilizua qeverija. ib* 
dëpendfëntë ëh q ipiët'are,- théjtu ar të kryejnë një tietyrë 
ië 'H hi a dtiëh u èS htëtë )) ë r* ftf i fës i ft è- kombit ‘dhe liilëz b 
« tn  ë^fese dtike fiUuarHë bënki reforma nënë véndif 
ntët-'e k'ongrësit panbektashian q’ u-f rtibajt hë teqenë 
Prishtës vitin (1921) pas i 9q  odio
-odìytKy Köngres q’ ishte i pari tingölbm . keéodore 
q ’u  dëgjud mfdi& ingjarjsve te shyilluara: -©ç ßkqäspgf 
«jg ePtikrqaafë ;;evéndosi: imëvehtësib.’ e faiëfcores ibeJb 
iaShiaripiSbqipëtarfe db% tbemelirpin} e ;m]ë kolegiitfi[^ 
I t e à Q f i k a nj#r{kpl t ufë] t ë; j i ^ në ietqrë) 
e kësaj falëtoreje. . n \i 3 j? ; b : ;[n Sm i3£g min
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Por — fatkeqësisht — bektashinjtë që Shqipë- 
rija e ré i ka përkëdhelur dhe i përkëdhel si punëtorë 
veteranë të kombësisë, kur edhe qeverija e tyre u a 
respekton të drejiat ua kish mohuar qeveri e 
Turqisë, që më 1921 gjer më 1928 nuk treguan dot 
no një aktivitet për të hedhur të pakën një gurr në 
themelin e kolegjit ku kan për të dalë dervishët e dij- 
shim të bektashizmës së ré në Shqipërin e qytetëruarë.

Me rastin e fronëzimit të Mbretit tënë ZOGU I, 
në Tiranë, krerët e klerit Bektashi ishin mä të parët 
e ç’ do kleri tjetër që u paraqitnë para Madhënis së 
Tij Mbretit të Shqiptarëvet për të parashtruar urimin 
dhe besnikërin’ e tyre.

N’ atë audience historike — shtator 1928 — për 
bektashinjt’ e Shqipërisë u këthye një periudë e ré 
ndaj lumtëris’ së tyre; nga fjalët mbretnor; të Nalt 
M. së Tij ZOGUT I, të drejtuara kundrejt këti kleri, 
Shqipërija që ka parë prej tyre kaq shërbime të mira 
në kohën e kalueme, nashti pret përhapjen e libera- 
lizmës fetare — duke u premtuar edhe ndihmën 
mbretnore fort të vyerë — vetëm nga Bektashinjtë, 
për të cilët, si do që të sillen paskëtaj, historija ka 
,për të treguar të drejtën siç e ka zakon më ç’do kohë.

FUNT






