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PARATHËNIE 

 

Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, në bashkëpunim me 

Institutin e Historisë në Tiranë dhe Institutin e Trashëgimisë Kulturore 

e Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup, më 6 mars të vitit 2018, 

organizuan Konferencën shkencore ndërkombëtare: “Jasharajt dhe 

lufta çlirimtare”, me rastin e vitit jubilar, 20-vjetorit të Epopesë së 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e cila përbën një pikë kulmore në 

historinë më të re të mbarë kombit tonë. Ky vit i 20-të, në kalendarin e 

historisë sonë kombëtare përkoi edhe me: 550-vjetorin e vdekjes së 

heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, 140-vjetorin e 

Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, 100-vjetorin e Komitetit Mbrojtja 

Kombëtare e Kosovës, 50-vjetorin e demonstratave të vitit 1968 dhe 

10-vjetorin e shtetësisë së Kosovës. Shënimi i këtyre ngjarjeve në këtë 

vit, tregon qartë rrugëtimin e gjatë të lëvizjes sonë për ruajtjen e 

identitetit kombëtar dhe krijimin e shtetit të pavarur. Në këto përpjekje 

shekullore, spikat lufta e fundit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, për 

liri e shtet, për demokraci e prosperitet, luftë e cila do të merrte 

përmasat dhe simbolikën e një flakadani olimpik me sakrificën e 

familjes Jashari. 

Adem Jashari dhe anëtarët e tjerë të kësaj familjeje me aktin e 

tyre sublim, të padëgjuar e të pashembullt, i dhanë UÇK-së vrullin për 

të bërë atë që mendohej e pamundur, përballjen me makinerinë 

ushtarake të Jugosllavisë, me potencialin ushtarak të llogaritur si i 

katërti në Evropë, i dhanë gjithë popullit të Kosovës besimin se liria 

mund të arrihej nëse kërkohej pa dilemë, por i dhanë edhe botës 
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mesazhin se shqiptarët nuk mund të toleronin më tej të shtypeshin, 

maltretoheshin e të mbaheshin në robëri, në shek. XX në mes të 

Evropës, e cila pretendonte e propagandonte respektimin e standardeve 

të larta të civilizimit, lirisë e demokracisë.  

Jasharajt dhe UÇK-ja ndikuan që populli shqiptar i Kosovës, 

gjithë kombi shqiptar, mandej shteti shqiptar dhe gjithë shqiptarët kudo 

në botë, të bëhen bashkë si asnjëherë, se kishte ardhur koha të dëgjohej 

zëri i tyre, të respektoheshin të drejtat e tyre, të vlerësoheshin kontributi 

e sakrificat shekullore në të mirë të Evropës dhe të civilizimit evropian. 

Armët e Jasharajve, armët e UÇK-së, i çorën maskën politikës 

demagogjike të qarqeve drejtuese të Beogradit të grupuara rreth 

Sllobodan Millosheviqit, provuan ku e kishte vatrën terrorizmi, ku 

gatuhej politika e gjenocidit dhe e asgjësimit të një populli të tërë. Ato 

armë zgjuan nga gjumi edhe më skeptikët dhe vunë në lëvizje burrat 

vizionarë të shtetit në SHBA dhe Evropë, aktivizuan NATO-n dhe 

diplomacinë ndërkombëtare, dhe rezultatin e shohim, e kemi të 

prekshëm. 

Ashtu siç ka lënë gjurmë të thella sakrifica mbinjerëzore e Adem 

Jasharit dhe familjes së tij në ndërgjegjen tonë kombëtare, kjo 

konferencë elaboroi me argumente shkencore, dimensionet humane, 

kombëtare, politike, ushtarake e diplomatike të luftës çlirimtare e të 

simbolit të saj - Adem Jashari. Publikimi i materialeve të Konferencës 

shkencore “Jasharajt dhe lufta çlirimtare”, është vazhdim i 

bashkëpunimit të tri instituteve tona, i cili tashmë është i shtrirë në të 

gjitha aspektet e bashkëpunimit.   

 

Prishtinë, 2019                                                                         Redaksia 
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Sabit SYLA  

 

Fjala e hapjes 

 

I nderuar Ministër i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Z. 

Shyqiri Bytyqi, I nderuar ish-Ministër i Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë, Z. Ramë Buja, I nderuar Z. Ambasador Minxhozi, Të 

nderuar deputetë, përfaqësues të institucioneve shkencore, arsimore e 

kulturore, të medieve të shkruara dhe elektronike, kolegë e gjithë ju të 

pranishëm. Më lejoni fillimisht t’ju përshëndes në emër të Këshillit 

Organizativ, me falënderimet më të sinqerta për pjesëmarrjen tuaj në 

Konferencën shkencore: “Jasharajt dhe lufta çlirimtare”. 

Të nderuara zonja dhe zotërinj,  

Në vitet nëntëdhjeta, të shekullit XX, politika shtetërore serbe u 

shoqërua nga një rigjallërim i dukshëm nacionalizmi me mekanizmin 

e saj ushtarako-policor, duke vendosur me dhunë nën pushtetin e saj të 

gjitha strukturat institucionale politike, ekonomike, gjyqësore, 

policore, shëndetësore, kulturore e arsimore. Kosova u kthye në një 

qendër të vlimeve, revoltës e kundërshtisë, por edhe një nga poligonet 

më të mëdha të dhunës e të terrorit shtetëror. Në kundërpërgjigje të një 

politike të tillë, filluan edhe organizimet e para ushtarako-politike, me 

synim çlirimin nga sundimi i Serbisë përmes formës së luftës guerile 

dhe asaj frontale. Adem Jashari me bekimin edhe të familjes, qe ideator 

e pjesëtar i grupeve dhe celulave të para të luftës çlirimtare në Kosovë, 

të cilat i paraprinë dhe çuan deri te formimi i Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, të dy etapave të saj ilegale dhe legale, duke qenë edhe 
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koordinator e projektues i sulmeve të shumta kundër njësiteve 

ushtarake të ushtrisë serbe.  

Mbështetur në realitetin e së vërtetës historike shkencore, se 

“liria nuk dhurohet, por fitohet”, familja Jashari e vetëdijshme për 

shkallën e rrezikshmërisë, dhe të bindur se pa luftë, pa gjak e flijime të 

dhimbshme, nuk ka e nuk mund të kishte çlirim, këtij parimi do t’i 

qëndrojnë besnikë dhe me gatishmëri e guxim të ndërgjegjshëm, këtë 

do ta tregojnë disa herë. Më 30 dhjetor të vitit 1991, e para u rreshtua 

në frontin e qëndresës, e kuptoi më qartë se kushdo tjetër detyrën që 

shtronte çasti historik, më 22 janar 1998, dhe së fundi në marsin e 

lavdisë e të krenarisë kombëtare, të mobilizimit e të masivizimit të 

shqiptarëve për luftën çlirimtare duke shënuar fillimin e kthesës së 

madhe në rrugën shekullore drejt lirisë sonë. 

Në histori ka edhe ngjarje të rastësishme, por kjo, nuk ishte 

rastësi. Historia nuk njeh një rast të tillë të një familjeje, të përbërë nga 

breza luftëtarësh të devotshëm për çështjen kombëtare. Kjo natyrisht, 

është rezultat i përkushtimit total të familjes, për një qëllim të madh, 

që fund e krye ka pasur synim lirinë e popullit të vet. Familjet e tilla 

nderojnë secilin komb, por jo të gjitha kanë madhështi të tilla. Në 

histori, për një ditë, orë apo çast, kanë rënë qeveri, mbretëri e perandori. 

E familja Jashari, më 5, 6 dhe 7 mars, nuk ra. Ajo u ngrit në një mur të 

pakalueshëm përball, para të cilit ra fuqia e një pushtuesi shekullor të 

shqiptarëve. Kjo luftë heroike, tashmë në historinë e re, njihet me emrin 

Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që simbolizon në vetvete një 

epokë të re, së cilës i dha edhe emrin e vet, luftës kundër pushtimit serb 

për mbrojtjen e tokës, të lirisë e të pavarësisë, duke i dhënë fund status 

quo-së shumëvjeçare e nismë procesit të pandalshëm. Në analet e 

Epopesë, mënyra e funksionimit dhe disiplinës së lartë që demonstroi 
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familja Jashari, duke qenë një instrument i fuqishëm i bashkimit përtej 

të djathtës e të majtës, edhe për pastërtinë, seriozitetin dhe imazhin e 

saj në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar, ushtarak, politik, 

diplomatik e mediatik mbetën përgjithmonë shembull i Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës, me ndikim të veçantë e dallues, të 

pakrahasueshëm, unikat dhe përcaktues të fitores sonë kombëtare.  

Të nderuar të pranishëm, 

Konferenca që sot po i nis punimet, ka një rëndësi të veçantë në 

historinë më të re shqiptare, në të cilën do të trajtohen tema të 

ndryshme, duke ofruar materiale të reja, mbështetur në të dhëna dhe 

fakte shkencore dhe në metodologji të trajtimit bashkëkohor. Duke 

besuar se vetë kjo konferencë është në funksion të këtij kursi, presim 

rezultate të reja, të cilat, padyshim, do t’i shpijnë përpara studimet në 

fushën e historiografisë shqiptare e më gjerë, me argumente e përmes 

fakteve dhe të dhënave jo të njohura deri më tani, e kemi bindjen e 

plotë që do të pasqyrohet shkencërisht “Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare 

të Kosovës”. Andaj, mbajtja e kësaj konference, ka një rëndësi të 

veçantë jo vetëm për institucionet tona të larta si organizator, por edhe 

për studimet historike në përgjithësi, duke e begatuar me prurje të reja 

dijen historiografike shkencore. Historiografia shqiptare, tashmë është 

në gjendje të përmbushë këtë nevojë të vetëdijes sonë kombëtare, të 

kulturës e kujtesës sonë historike. Sot, çasjet më ndryshe nga e kaluara 

dhe metodologjitë më të avancuara për shkrimin e historisë, janë një 

arsye më tepër për të qenë optimistë se do të hedhet dritë mbi çështjet 

e sipërthëna, për çështje të panjohura e të pastudiuara sa duhet për 

Jasharajt dhe luftën çlirimtare. Epopeja e UÇK-së, pret më shumë 

vlerësime shkencore në këtë drejtim dhe Instituti i Historisë mbetet i 
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angazhuar që kërkimit shkencor t’i japë rolin meritor që i takon në këtë 

drejtim. 

Zonja dhe zotërinj, 

Në mbyllje të fjalës sime, duke ju dëshiruar punë të mbarë e të 

frytshme dhe qëndrim të këndshëm të gjithë studiuesve ndërkombëtarë 

dhe atyre vendës, i shpall të hapura punimet e konferencës shkencore 

“Jasharajt dhe lufta çlirimtare”. 

 

Ju faleminderit! 
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Marenglen VERLI 

 

Jasharajt - produkt i një vatre patriotike 

 

Jemi sot këtu pas 20 vjetësh nga qëndresa e padëgjuar dhe e 

pashembullt e Adem Jasharit dhe nga akti sublim i një familjeje të tërë. 

Ajo që ndodhi, që tashmë është e njohur nga të gjithë, ishte diçka përtej 

reales, ishte në kufijtë e fantazisë, ishte një legjendë, prandaj pati 

efektin e rrufesë. Ajo që ndodhi ndezi dhjetëra e mijëra zemra, i dha 

popullit të Kosovës besimin se liria mund të arrihej nëse për të luftohej 

me vetëmohim, por i dha edhe botës një mesazh të fortë se shqiptarët 

nuk mund të toleronin më tej të shtypeshin, të mbaheshin në robëri, të 

maltratoheshin. Nuk mund të ndodhte kjo në një kohë kur mbyllej shek. 

XX, e Evropa propagandonte respektimin e standardeve të larta të 

civilizimit, të lirisë e demokracisë. 

Pas epopesë së Prekazit shqiptarët u bënë bashkë kudo që 

ndodheshin, shtrënguan radhët për të bërë detyrën ndaj kombit dhe 

atdheut, kurse faktori ndërkombëtar u zgjua nga letargjia dhe burrat më 

vizionarë të shtetit në SHBA dhe Evropë u vunë në veprim për të 

korrigjuar në rrethana të reja historike, gabimet e paraardhësve dhe 

neglizhimin për shumë kohë të çështjes së Kosovës. 

Sot ne jemi këtu, sepse, në këto 20 vjet, nga koha e sakrificës 

heroike të marsit 1998, shumë çka është transformuar, sepse Kosova 

është shtet i pavarure i njohur masivisht në botë, por, duke qenë këtu, 

ne mund dhe duhet të bëjmë edhe një vështrim retrospektiv se përse ajo 

flakë shpërtheu pikërisht në Prekaz, pikërisht në Drenicë. 
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Drenica nuk ka pasur shumë popullsi, as shumë potencial 

ekonomik, krahasuar me vise të tjera të Kosovës, por padyshim ka qenë 

një vatër qëndrese në të gjithë periudhat e historisë, kur dallgët e 

pushtimeve e ripushtimeve kanë vërshuar mbi viset shqiptare. Në 

qendër të Kosovës ajo ka rrezatuar në të katër anët forcë qëndresë e 

patriotizëm. Nëse nuk do të zhyteshim thellë në histori për të kërkuar 

në Drenicë, në burrat e saj luftëtarë, ajkën e ushtrisë dardane, apo më 

vonë korpusin e zgjedhur të armatës ballkanase, që u ndesh në betejën 

e famshme të Fushë-Kosovës në 1389 me ushtrinë e fuqishme osmane 

të Muratit, në mos për të identifikuar aty edhe Milloshin e shumë 

diskutuar për përkatësinë etnike, vrasësin e sulltanit osman, do të 

konstatonin lehtësisht se gjatë dy shekujve të fundit Drenica spikati si 

qendër e qëndresës, e luftës për liri, për të drejta sociale, për autonomi 

e pavarësi. 

Bushatlliu i fundit, veziri i Shkodrës, kur shkonte të sfidonte 

Portën e Lartë në Përlepe Babunë, në dekadat e para të shek. XIX 

(1831), kishte përkrahe dhe burrat e Drenicës. Udhëheqësit e Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit, edhe kur luftohej për Plavën e Gucinë, kundër 

ushtrisë malazeze, por edhe kur më 1881 i kthenin armët Dervish 

Pashës, mbështeteshin te drenicakët. Lidhja më së fundi u shtyp nga 

Porta e Lartë, por Drenica, edhe më tej, as armët nuk i dorëzoi as taksa 

e ushtarë nizamë nuk dha. 

Gjatë viteve 1887-1893 kryengritësit e Drenicës ishin përsëri në 

këmbë, për të kundërshtuar abuzimet e administratës osmane dhe 

përpjekjet e saj për të mbledhur taksa aty ku s’kishin investuar asgjë 

dhe ku ekonomia ishte në nivelin e mbijetesës. Kurse rreziku i jashtëm 

i bashkoi gjashtëvjet më vonë drenicakët (më 1899) rreth Haxhi Zekës 

dhe Lidhjes së Pejës së drejtuar prej tij.  
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Në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit 1900, qindra 

kryengritës të zbritur nga Drenica hynë deri në periferinë e Prishtinës 

duke kërkuar largimin e mytesarifit dhe funksionarëve të tjerë osmanë 

nga qyteti. Dy vjet më vonë, në tetor 1902, Shemsi Pasha depërtoi e 

dogji fshatra të tërë në Drenicë, që kishte bërë kauzë me Isë Boletinin 

për të mos lejuar çeljen e konsullatës ruse në Mitrovicë, për shkak të 

politikës destruktive të Rusisë në rajon. Një vit më pas situata agravoi 

përsëri. Drenica mbështeti krerët atdhetarë që i kërkuan Hilmi Pashës 

(inspektorit të përgjithshëm të Rumelisë) njohjen zyrtare të kombësisë 

shqiptare, të drejtën e mësimit dhe përdorimit të gjuhës shqipe, futjen 

e saj në ceremonitë fetare, emërimi i nëpunësve shqiptarë nga njerëzit 

e aftë, përdorimin e një pjese të taksave për ngritjen e shkollave, 

amnisti për të burgosurit, etj. Madje në 26 mars 1903 rreth 5000 

kryengritës nën drejtimin e Ahmet Delisë, Ukë Kamberit etj., 

organizuan në Fushën e Morinës një kuvend, që hidhte poshtë reformat 

e Perandorisë të cilat rrezikonin tërësinë e trevave shqiptare dhe 

kërkonte dëbimin e konsullit rus Shçerbinit nga Mitrovica. 

Në pranverën e vitit 1906 Drenica ishte përsëri në kryengritje, 

dhe ia arriti të ndalonte vjeljen e taksave të reja. Shemsi Pasha e Hasan 

Beu u hakmorën në gusht duke qëlluar fshatrat me artileri, por në 1907, 

Drenica ngriti përsëri krye për të kundërshtuar taksat e rënda dhe 

administratën osmane. Në shkurt 1907 krerët e Drenicës dhanë besën 

në një kuvend të organizuar në Junik për të bashkëvepruar me krahinat 

e tjera kundër dhunës dhe keqqeverisjes së autoriteteve osmane. 

Më 1910 Drenica nën komandën e Isa Boletinit iu kundërvu 

forcave të Shefqet Turgut Pashës. Ata zunë Grykën e Carralevës dhe 

luftuan fort deri në shtypjen e kryengritjes, por Drenica ishte dhe mbeti 

mbështetja e padiskutueshme e çdo lëvizjeje kryengritëse. Më 5 maj 
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1912 mbërriti në Drenicë Hasan Prishtina. Ai udhëtoi posaçërisht nga 

Shkupi për organizimin në vend të kryengritjes. Në zemër të Drenicës, 

në Prekaz, ai pati mbështetjen e të mirënjohurit Ahmet Delisë. Në 

kryengritjen e 1912, Ahmet Delia ose Ahmet Prekazi, siç shënohet në 

disa dokumente, llogaritej ndër udhëheqësit kryesorë, që në krah të 

Hasan Prishtinës, Isa Boletinit, Zejnulla Vuçiterrnës, Xhemal 

Prishtinës etj., sulmuan nga Drenica drejt Mitrovicës, Vushtrrisë dhe 

Prishtinës. 

Se çfarëburri ishte, Ahmeti e tregoi kur Serbia, në rrjedhën e 

Luftës Ballkanike, disa muaj më pas, pushtoi Kosovën dhe filloi 

operacionin e spastrimit etnik përmes dhunës, shpronësimit dhe 

shpërnguljes së shqiptarëve. Ahmeti me të birin Murselin u përleshën 

me ushtarët e çetnikët serbë, që po përpiqeshin të grabisnin e dhunonin 

familjen e një bashkëfshatari. Në këtë përleshje Ahmeti dha jetën, 

kurse Murseli më vonë do të ishte pjesëtar i çetës së famshme të Azem 

Galicës. 

Drenica nuk do ta ndërpriste rezistencën as më pas. Ajo mori 

pjesë në kryengritjen e vitit 1913 (me qendër në Dibër), në kryengritjen 

e 1914, në rezistencën e viteve1916-1918, fillimisht nën drejtimin e 

Shaqir Smakës e më pas të Azem Galicë, Fazli Beranit etj., dhe 

megjithëse u derdh shumë gjak e ndodhën shumë shkatërrime (vetëm 

ushtria bullgare dogji 350 fshatra në Drenicë), në nëntor 1918 Drenica 

u vetë çlirua nga luftëtarët e saj. Gjenerali francez Bashle, vlerësoi 

Azem Galicën dhe luftëtarët e tij për aksionet në krahinë kundër 

forcave ushtarake austro-hungareze dhe për robërit e kapur në Rudnik 

(Runik), por Franca kishte interesa strategjike të kundërta me interesat 

jetike të shqiptarëve, të cilët ishin të destinuar të prisnin ditë të tjera të 

këqija. Franca ngriti nën drejtimin e dinastisë serbe të 
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Karagjeorgjeviqëve, Mbretërinë Serbo – Kroate - Sllovene, apo 

Jugosllavinë dhe Kosova edhe njëherë sipas vendimeve të Konferencës 

së Paqes së Parisit, sikurse më 1913, me vendimet e Konferencës së 

Londrës, do të duhej të ishte pjesë e saj. 

Karagjeorgjët dhe soldateska e tyre e dhunshme e rikthyer, nuk e 

pasivizuan Drenicën. Në 22 vjetët e ekzistencës së Mbretërisë 

Jugosllave nuk e thyen e nënshtruan kurrë Drenicën. Azem Galicasë 

bashku me qindra luftëtarë në një luftë shumëvjeçare, që kulmoi me 

një kryengritje të fuqishme më 1919, vijoi me krijimin e një zone të lire 

(“Arbana e Vogël”) më 1923-1924, dhe që u karakterizua nga aksione 

të pareshtura e të guximshme edhe pas rënies së Galicës, Mikushnicës 

e Lybavecit dhe vrasjes së prijësit të shquar më 1924, dëshmuan se 

Drenica do të ishte një kafshatë e pangrënshme për Serbinë. 

Atë e terrorizuan por rezistoi, e shpronësuan por jo sa deshën, e 

shpërngulën dhe e kolonizuan, por nuk ja ndërruan dot përbërjen etnike 

të popullsisë, e çarmatosën por nuk e lanë dot pa armë, ia vranë burrat 

e shquar, por nxori burra të tjerë, dhe në fund të Luftës së Dytë 

Botërore, në dimrin e viteve 1944-1945, e shtynë në një kryengritje 

shfarosëse, por ajo qëndroi edhe më tej për të përgatitur brezin që do të 

guxonte të përgjakej përsëri për lirinë. 

Binte një Shaban Polluzhë, binin dhjetëra mijëra bashkëluftëtarë 

të tij, por Drenica vijonte të jetonte, përpiqej të rikuperonte humbjet, të 

rezistonte me mjete legale dhe ilegale, përpiqej të shkollonte brezin e 

ri, të mbante lart te ai edhe frymën patriotike dhe traditën e 

mosnënshtrimit. Dhe ja arriti që gjeneratat e reja të ishin gjithnjë në 

ballë të ballafaqimeve të mëdha që do sillte koha, më 1968, më 1981, 

më 1988-1989 e më pas. Prandaj, kjo vatër patriotike, që s’ju shua kurrë 

zjarri, nuk e kishte rrufe në qiell të kthjellët, të bënte sërish akte të 
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mëdha, akte të pashembullt heroizmi, të luftonte, jo thjesht të guxonte 

të shkrehte një pushkë për hakmarrje, por të luftonte fort e me besimin 

se edhe në Evropën e fund shekullit të XX, mund të bëhet luftë 

çlirimtare kur ke zemër, kur ke të drejtë, kur je i gatshëm të sakrifikosh, 

kur je në gjendje të dëshmosh përpara botës të drejtën tënde dhe ta 

nxjerrësh para saj pa maskë pushtet mbajtësin e huaj terrorist. 

Adem Jashari, gjithë familja Jashari, kontribuan në ekstrem për 

këtë, për të forcuar besimin dhe bashkimin mbarëkombëtar, për t’i 

dhënë mundësinë Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të ngrinte në këmbë 

një armatë të zgjedhur çlirimtarësh, që qenë të aftë të bindnin botën për 

drejtësinë e luftës së tyre dhe të aftë të siguronin aleancën e faktorit 

ndërkombëtar, duke realizuar aspiratën shekullore mbarëpopullore, 

lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për të synuar më tej caqe të reja, së 

pari demokratizimin dhe integrimin e saj në familjen evropiane me të 

drejta të plota, si edhe hap pas hapi, prosperitetin e duhur për një popull 

që e meriton një të ardhme të lumtur. 
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Jakup KRASNIQI 

 

Kontributi i Jasharajve të Prekazit në luftën çlirimtare të 

Kosovës (1991-1999) 

 

 Prekazi gjeografikisht gjendet në pjesën veriore të Drenicës dhe 

në verilindje të qytetit të Skënderajt. Thuhet se emri i fshatit Prekaz 

vije nga emri i banorit të parë të tij, Prekë Kuçi. Preka u vendos në atë 

vendbanim në fund të shekullit XVII apo në fillim të shekullit XVIII, 

nga i cili edhe rrjedh emri i fshatit Prekaz.1Fshati ka një shtrirje të 

madhe gjeografike dhe ndahet në dy pjesë: Prekazi e Epërm dhe 

Prekazi i Poshtëm. Prekazi i Epërm përbëhet nga katër lagje: Lagjja e 

Brahimajve, Lagjja e Nezirajve, e Zenelajve (Lagjja e Ahmet Delisë) 

dhe Lagjja e Hasanajve2; ndërsa, Prekazi i Poshtëm përbëhet po ashtu 

prej katër lagjeve: Lagjja e Jasharajve, e Mehajve, e Kodrajve dhe e 

Lushtakëve. Tri lagjet e para të Prekazit të Poshtëm dhe katër lagjet e 

Prekazit të Epërm, kanë edhe lidhje gjaku, pra, janë të një trungu, 

ndërsa Lagjja e Lushtakëve janë të ardhur më vonë3 në Prekaz. Fshati 

edhe mund të ndahet në dy pjesë, por historia e fshatit, e Drenicës dhe 

e gjithë Kosovës, në asnjë kohë nuk është ndarë. Ashtu edhe kur u 

çlirua njëra është çliruar edhe e tëra. A nuk ndodhi kjo edhe në luftën 

e fundit?! Pasi po flasim për Prekazin ia vlen ta themi edhe një fakt. 

Luftën kundër bandave çetnike e pushtuesve serbë e më vonë 

 
1 http://www.gazetaexpress.com/shkurt-e-shqip/si-u-krijua-prekazi-267612/ 
2 Deklaratë e Bahri Beçirit, dhënë për autorin, më 5 shkurt 2018. 
3 Rrëfim i Rifat Jasharit, marrë nga libri i Bardh Hamzës dhe Faik Hotit, “Jasharajt”, 

botim i Zërit, Prishtinë 2003. 
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jugosllavë e pat filluar Ahmet Delia(1912-1913) i Prekazit të Epërm. 

Luftën kundër Jugosllavisë e Serbisë e vazhduan Mehajt në vitin 1981 

dhe e përfunduan me nder e lavdi Jasharajt e Prekazit të Poshtëm në 

krye me komandantin legjendar të UÇK-së, Adem Jasharin (1991-

1998).  

 Prekazi gjatë gjithë shekullit XX, nga fillimi e deri në fund të 

tij, ka një histori të bujshme në të gjitha luftërat çlirimtare të shekullit 

XX. Rezistencën në fillim të shekullit kundër çetave të çetnikëve serbë 

që kishin ardhur të vriteshin e të plaçkitnin në Drenicë, e filloi Ahmet 

Delia. Traditëne rezistencës kundër të huajve, e sidomos pushtuesit 

serbë, prekaziotët e vazhduan në radhët e çetave të lirisë të drejtuara 

nga Azem Bejta.4Në kujtesën e popullit ruhen emrat e Mehmet Delisë 

e të Emin Latit etj. Tradita luftarake e prekaziotëve vazhdoi edhe në 

vitet e Luftës së Dytë Botërore, kur Prekazi ishte një strehë e ngrohtë e 

luftëtarëve të Shaban Polluzhës. Në pranverën e vitit 1981, pushkët e 

para në Prekaz ua drejtuan Tahir e Nebih Meha forcave policore të 

Federatës Jugosllave.5 Nuk ka asnjë dyshim, shikuar në të gjitha 

përmasat e lavdisë, të çlirimit, të lirisë e të pavarësisë, se rezistenca e 

komandantit legjendar Adem Jashari, flijimi biblik i Jasharajve, është 

maja e ajsbergut të luftërave çlirimtare, e cila luftë u kurorëzua me 

fitore, e lirisë e të Pavarësisë së Kosovës, e cila u kurorëzua më 17 

shkurt 2008. Romakët e lashtë kanë thonë: “Të gjitha rrugët të çojnë në 

Romë”. Edhe ne mund të themi: Të gjitha rrugët e lirisë e të pavarësisë 

së Kosovës, të çojnë në Prekaz te arkitekti kryesor i tyre, te Adem 

Jashari dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës. 

 
4 Jakup Krasniqi, Flijimi për liri, Shtëpia Botuese: “Gjon Buzuku”, Prishtinë 2011, f. 

16. 
5Po aty, f. 16-17. 
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Kush janë Jasharajt e Prekazit? 

 

Më lart e dhashë një histori të shkurtër të Prekazit, fshat ky me 

një histori të lavdishme gjatë gjithë shekullit XX. Por, qëllimi im në 

20-vjetorin e Epopesë së UÇK-së, epopesë që lidhet ngushtë me 

Prekazin e Poshtëm e sidomos me Lagjen Jashari, e veçmas për 

familjen e Shaban Murat Jasharit, por përqendrimi do të bie mbi 

themeluesin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, komandantin e saj, 

Adem Jasharin. Nuk ka asnjë dyshim që formacioni ushtarak i Adem 

Jasharit ishte kërthiza e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK-së). 

Të folesh për Adem Jasharin është e pamundur të mos flitet për 

mësuesin, prindin, zotin e shtëpisë, Shaban Murat Jasharin, i cili qe 

martuar me Zahide Gecin nga Llausha e Skënderajt, me të cilën lindi 

tre djem (Rifatin, Hamzën e Ademin) e pesë vajza (Havën, Zylën, 

Zojën, Qamilen dhe Halimen)6. Fëmijët i rriten në kushte të vështira, 

por në një familje të shëndosh e të edukuar me atdhedashuri të madhe. 

Atdhedashuri që nuk mund të kontestohet nga askush më. Por, në fillim 

na duhet që t’i kemi disa njohuri të përgjithshme për këtë familje e cila 

me flijimin e saj biblik, u bë mobilizuesja më e madhe, e popullit 

shqiptar të trojeve të pushtuara për liri e pavarësi.7 Ky mobilizim shkon 

edhe përtej kufijve administrativ të Kosovës, si në Kosovën Lindore e 

në Maqedoninë Perëndimore dhe nxiti mobilizimin e rinisë shqiptare 

të Shqipërisë londineze për të luftuar në këto hapësira të shkëputura të 

 
6 Rifat Jashari, Deklaratë e dhënë në Prekaz para autorit, më 16 shkurt 2013, rrëfim i 

Rifat Jasharit, marrë nga libri i Bardh Hamzës dhe Faik Hotit “Jasharajt”, botim i 

Zërit, Prishtinë 2003. 
7Jakup Krasniqi, Kthesa e madhe - Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Shtëpia Botuese: 

“Gjon Buzuku”, Prishtinë 2006, f. 76. 
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Shqipërisë. Pra, edhe pse mes shqiptarëve jetonin në kufij të ndarë 

politikë, në luftimet që u zhvilluan më vonë në ato hapësira, 

pjesëmarrja e shqiptarëve në këto luftëra ishte gjithëkombëtare. 

Shaban Jashari ishte i biri i Muratit, i cili kishte qenë djali i vetëm 

i Fazliut. Ndërsa, Fazliu ishte djali i vetëm i Muratit të parë, i cili ishte 

i Jasharit dhe i cili kishte pasur tre djem.8Tre breza të familjes së 

Shaban Jasharit kishin pasur vetëm nga një trashëgimtar. Ndërsa 

Jashari, emrin e të cilit e mban Lagjja e Jasharajve dhe Shabani, që 

është brezi i katërt nga Jashari, kanë pasur nga tre trashëgimtarë. 

Shabani si i ri do të përballej me vështirësitë e jetës që edhe më shumë 

ua vështirësonte robëria jugosllave e Tito-Rankoviqit. Serbia e krajlive 

e më pas të dy Jugosllavit (e Versajës dhe e AVNO-it) me Serbinë e 

Millosheviqit në fund, që të gjitha kishin hartuar plane e bërë projekte 

për shkombëtarizimin e dëbimin e shqiptarëve nga trojet e veta. Dhe 

gjatë realizimit të këtyre planeve ata do të ushtrojnë edhe politika të 

gjenocidit për asgjësimin e plotë apo të pjesshëm të shqiptarëve. Por, 

ishin qëndresa këmbëngulëse e shqiptarëve, lidhjet e tyre të forta 

familjare, dashuria për tokat stërgjyshore, ishin edhe shëmbëlltyrat 

kombëtare ku shikoheshin shqiptarët liridashës, siç ishte: Skënderbeu, 

rilindësit, pavarësistët etj., që e bënin këtë popull stoik e të pamposhtur 

në atdheun e vetë, të quajtur Shqipëri. Shembulli më i mirë i kësaj 

qëndrese, është Shaban Murat Jashari dhe familja e tij legjendare. 

Shaban Jashari ishte mësues. Profesionin e tij e ka ushtruar vetëm tri 

vjet (1949- 1952)9. Në vitin 1952 është burgosur për shkak se fëmijëve 

(nxënësve) ua mësonte historinë kombëtare dhe nga atëherë është 

marrë me punët e bujqësisë. Siç rrëfen Rifat Jashari, vitet 1951-1958 

 
8 Rifat Jashari, po aty. 
9Po aty, f. 11. 
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kishin qenë vitet më të vështira, për Shaban Jasharin,10 por ishte fryma 

për atdheun ajo që i kishte ndihmuar që t’i kapërcente edhe ato 

vështirësi. S’ka asnjë dyshim, meritat më të mëdha për këtë familje 

atdhetare, i ka Shaban Jashari dhe bashkëshortja e tij, nëna Zahide, 

nëna që lindi komandantin legjendar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 

Adem Jasharin dhe i vëllait Hamza, dëshmor që nuk iu nda për asnjë 

çast vëllait më të vogël - komandantit legjendar. Dëshmorët, Adem e 

Hamëz Jashari, me jetën e veprën e tyre, Ushtrinë Çlirimtare të 

Kosovës, me flijimin e tyre e të familjes, mobilizuan shqiptarët në 

Luftën Çlirimtare, luftë kjo që ia solli lirinë e pavarësinë e Kosovës. 

Por, për të ardhur te liria e pavarësia, u deshtë flijimi i njëzet 

Jasharajve, i tre brezave njëherësh dhe i dhjetëra Jasharajve të tjerë, që 

të gjithë së bashku u bënë flakadan të përjetshëm të jetës sonë të lirë e 

të pavarur.  

 

Tri sulmet e Serbisë mbi familjen e Adem Jasharit 

 

Në vitet 1989/90, në Kosovë ndodhen zhvillime të shumta 

politike. Vite këto që suprimuan Autonominë Socialiste të Kosovës, 

ndodhen helmimet e nxënësve dhe largimet masive të shqiptarëve nga 

jeta politike, publike, arsimore e shëndetësore. Këto zhvillime 

pashmangshëm homogjenizuan popullin shqiptar të Kosovës për një 

kundërvënie të masave represive të politikës së Beogradit. Në këto vite 

u bënë edhe përpjekjet e para për formimin e ushtrisë së Kosovës. Këto 

përpjekje si do të shihet më vonë, veç të tjerëve do të dallohej Adem 

Jashari dhe grupi i tij i armatosur nga Drenica e trevat e tjera shqiptare. 

Ky formacion i armatosur pasi ushtron e armatoset në Shqipëri në 

 
10Po aty. 
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mesin e vitit 1991, kthehet në Kosovë. Kjo ishte bërthama e parë e cila 

vendosmërisht ia kthej pushkët policisë serbe në mënyrë të organizuar 

në dhjetor të vitit 1991. Pasi armiku njoftohet për ekzistencën e grupit 

të armatosur të Adem Jasharit (përmes ndonjë të burgosuri të asaj 

kohe), policia serbe, më 30 dhjetor 1991, e rrethon familjen e Adem 

Jasharit dhe u kërkojnë që të dorëzoheshin. Thirrjes së armikut, Adem 

Jashari dhe formacioni i tij i armatosur iu përgjigjen me breshëri 

automatikësh. Atë ditë e tërë Drenica ishte në rrethim, por edhe tërë 

rrugët e Drenicës e kishin një destinacion - Prekazin e Poshtëm, 

përkatësisht familjen Jashari. Formacioni i armatosur arriti që të 

tërhiqet me sukses edhe përkundër rrethimit që ju kishte bërë armiku. 

Ky formacion ushtarak më vonë u quajt, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, 

shkurt UÇK. Formalizimii emrit u bë nga LPK-ja, e cila e kishte marrë 

përgjegjësinë politike e financiare për UÇK-në. Kështu nisi rrugëtimi i 

UÇK-së dhe zgjerimi i radhëve të saja, ndonëse zgjerimi ishte goxha i 

ngadalshëm në të gjitha trojet e pushtuara shqiptare. Thuhet se çdo 

fillim është i vështirë, as rrugëtimi i UÇK-së nuk kishte si të ishte 

ndryshe. Vërtet ecja ishte e ngadalshme, por, ishte ecje e sigurt drejt 

lirisë. 

Moment tjetër që familja Jashari ka shfaqur shenja të veçanta 

ushtarake të përballjes me forcat e armikut, ka qenë sulmi diversant i 

armikut, më 22 janar 1998. T’i përballosh një sulmi diversant të njësive 

elite të armikut, para agimit, kjo është tregues se të gjithë anëtarët e 

familjes Jashari, ishin ushtarë e komandantë. Ndryshe si të kuptohet 

ajo përgjigje flakë për flakë në përballjen me njësitet e specializuara 

diversante të Serbisë?! Ky dhe të gjitha rastet tjera, janë tregues se aty 

ishte një profeci. A ishte profeci kur një mik i Jasharajve, Arif 

Mangjolli, i cili në një rast kur Adem Jashari në vjeshtën e vitit 1991 
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po kalonte atypari, ai do t’i porosiste: Shaban Jasharin dhe Rifatin si 

vëllai më i madh (i Ademit dhe i Hamzës) që ishte, që ta “Ruanin djalin 

se ka me ju dashtë vendit”11. Dhe vërtet, vendit ju deshtë shumë, pasi 

kësaj pjese të kombit ose pjesëve të kombeve të pushtuara ju dha një 

drejtim i ri. Ecjet e këtyre hapësirave më vonë, pas luftërave, në liri 

kanë lënë për të dëshiruar shumë. 

 Në luftën e fundit, gati krejt në fillimet e saja, pas Likoshanit 

dhe Qirezit, nisi Epopeja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e drejtuar 

nga vet komandanti i saj Adem Jashari, në ambientet e familjes së tij, 

u bënë tri ditë luftë, luftë e shtetit me një familje që kishte pak armë e 

municion. Në Prekazin e Poshtëm, Jasharajt legjendarë luftuan kundër 

një shteti që kishte angazhuar forca të shumta ushtarake e policore, i 

cili shtet përdori ato ditë tërë arsenalin ushtarak. Veç avionëve 

ushtarakë, në atë luftë armiku përdori tanket dhe gjithë artilerinë e 

rëndë të të gjitha llojeve. Nuk besoj që një luftë e përmasave të tilla të 

jetë zhvilluar në ndonjë vend tjetër të botës, në mes shtetit e një familje 

dhe ajo luftë të ketë zgjatur tri ditë. Kjo luftë duhet të futet si rasti më i 

veçantë, si rast unik i luftërave, që është zhvilluar ndonjëherë në 

historinë e luftërave çlirimtare në botë. Në luftimet e 5, 6 e 7 marsit, 

nga familja e Shaban Jasharit u vranë: 1. Adem Jashari (1955), 

komandanti legjendar i UÇK-së; 2. Hamëz Jashari (1950), dëshmor i 

kombit; 3. Shaban Jashari, 74-vjeçar; 4. Zahide Jashari, 74-vjeçare; 5. 

Zarife Jashari,49-vjeçare, bashkëshortja e Rifat Jasharit; 6. Hidajete 

Rifat Jashari, 18-vjeçare; 7. Valdete R. Jashari,15-vjeçare; 8. Igball R. 

Jashari, 13-vjeçar; 9. Igballe R. Jashari,11-vjeçare; 10. Feride Jashari, 

43-vjeçare (e shoqja e Hamzës); 11. Selvete H. Jashari, 20-vjeçare; 12. 

Afete H. Jashari, 17-vjeçare; 13. Besim H. Jashari, 16-vjeçar; 14. Lirie 

 
11 Rifat Jashari, Deklaratë e dhënë në Prekaz para autorit, më 16 shkurt 2013. 
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H. Jashari, 14-vjeçare; 15. Blerim H. Jashari, 12-vjeçar; 16. Fatime H. 

Jashari, 9-vjeçare; 17. Blerinë H. Jashari,7-vjeçare; 18. Adile Jashari, 

40-vjeçare (e shoqja e Ademit); 19. Fitim A. Jashari, 17-vjeçar; 20. 

Kushtrim A. Jashari,13-vjeçar. 

Ndërsa, Jasharajt që i mbijetuan sulmit të ushtrisë serbe janë: 1. 

Rifat Jashari, (gjendej në Gjermani); 2. Murat R. Jashari, (gjendej në 

Gjermani); 3. Bekim H. Jashari, (gjendej në Gjermani); 4. Lulëzim A. 

Jashari, (gjendej në Gjermani); 5. Bashkim Jashari, ushtar i UÇK-së i 

cili arriti të dal nga rrethimi; 6. Fazli R. Jashari; 7. Ilirjanë R. Jashari, 

8. Besartë H. Jashari; 9. Shqipe A. Jashari; 10. Marigonë A. Jashari.12 

Viti që jemi, është vit jubilar i 20-vjetorit të një flijimi që i kalon 

të gjitha flijimet tjera biblike në shkallë botërore, që nuk haset askund 

në historinë e luftërave të përbotshme, ku për liri, njëherësh bien 

prindërit, fëmijët e nipërit. Gjithsesi, rasti është krejt unik dhe nuk 

mund t’i gjesh asnjë motorizim. Në ketë vit jubilar edhe zyrtarisht, 

duhet ta formalizoj faktin se, çdo anëtar i familjes Jashari i rënë në 

luftimet e 5, 6 e 7 marsit 1998, duhet të shpallen, dëshmor dhe hero. 

Kjo vlen për të gjithë ata, që gjatë atyre ditëve janë vrarë në atë rreth të 

hekurt e pushojnë përjetësisht në kompleksin memorial të Jasharajve 

legjendarë. Ky është obligimi ynë në vitin e tri jubileve të mëdha të 

kombit. Në këtë rast nuk bënë pa e thënë edhe ketë: Kulla e Jasharajve 

dhe shtëpitë e Jasharajve, janë monumentet më të natyrshme të asaj 

Epopeje dhe si të tilla, ato kërkojnë me urgjencë konservimin për t’i 

rezistuar kohës. Nëse veç duhet bërë një muze i kujtesës për luftën, ai 

muze duhet të ndërtohet aty ku filluan të gjitha rrugët e ardhmërisë sonë 

të lirë, të pavarur e demokratike.  

 
12 Jakup Krasniqi, Kthesa e Madhe- Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Shtëpia  Botuese: 

“Gjon Buzuku”, Prishtinë 2006, f. 77. 



Kontributi i Jasharajve të Prekazit në luftën çlirimtare të Kosovës...                      31 

 

Në mesin e të vrarëve ishin dhe: 1. Osman Geci, daja nga 

Llausha, 55-vjeçar; 2. Isak Fazli Halili nga Dubofci, ishte shkuar t’i 

ndihmonte Jasharajve; 3. Fatime Bazaj, 21-vjeçare nga Tersteniku 

(Drenasi); dhe 4. Smajl Bazaj, 18-vjeçar.13 

Në Lagjen Jashari u vranë edhe këta persona: 1. Bahtije Jashari 

me tre të bijtë: Abdullah Zenë Jashari, 16-vjeçar; Blerim Zenë Jashari, 

12-vjeçar; Bujar Zenë Jashari, 5-vjeçar; 2. Qazim Osman Jashari, 48-

vjeçar; 3. Nazmi Zukë Jashari, 26-vjeçar; 4. Sinan Ramadan Jashari, 

66-vjeçar; 5. Ali Ramadan Jashari, 58-vjeçar; 6. Beqir Bajram Jashari, 

40-vjeçar; 7. Sherif Brahim Jashari, 38-vjeçar; 8. Sherif Brahim 

Jashari, 47-vjeçar; 9. Elheme Jashari, 45-vjeçare; 10. Murtez Zymer 

Jashari, 22-vjeçar; 11. Faik Tahir Jashari, 35-vjeçar; 12. Qerim Hus 

Jashari, 53-vjeçar; 13. Hamit Hus Jashari, 53-vjeçar; 14. Hamit Hus 

Jashari, 62-vjeçar; 15. Kajtaz Jashari, 44-vjeçar; 16. Hamide Jashari, 

70-vjeçare; 17. Shahin Qerim Jashari, 26-vjeçar.14 

Të zhdukurit ose të paidentifikuarit: 1. Sadik Hus Jashari, 65-

vjeçar; 2. Hafije Jashari,60-vjeçare (e shoqja e Sadikut); 3. Hamdi 

Sadik Jashari, 33-vjeçar; 4. Elfije Sadik Jashari, 28-vjeçare; 5. Fatime 

Sadik Jashari, 26-vjeçare; 6. Ramiz Sadik Jashari, 24-vjeçar; 7. Mihrije 

Jashari, 53-vjeçare, me të bijat:Sabrije Zymer Jashari, 20-vjeçare; 

Hanife Zymer Jashari, 16-vjeçare; 8. Smajl Asllan Jashari, 48-vjeçar; 

9. Hajrije Jashari; 10. Ajvaz Kajtaz Jashari, 18-vjeçar; 11. Salë H. 

Jashari, 57-vjeçare.15 Po atë ditë në periferi të Skënderajt ishin vrarë 

edhe: 1. Sadik Kackini, 48-vjeçar; 2. Fatime Gashi, 46-vjeçare (me 

 
13 Jasharajt - Histori e një qëndrese, Rilindja, Prishtinë 2000, f. 32-36. 
14Po aty, f. 31-33. 
15Po aty, f. 33. 
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djalin e vajzën); 3. Gazmend Gashi, 16-vjeçar; dhe 4. Makfiretë Gashi, 

13-vjeçare.16 

Të gjithë këta dëshmorë që ranë më 5, 6 e 7 mars të vitit 1998, 

janë përmendore në historinë tonë më të re. Janë drita udhërrëfyese e 

secilit shqiptar të Kosovës, e cila i orientoi ata që vullnetarisht të 

merrnin vendimin për t’u bërë ushtarë të UÇK-së, për të luftuar pa 

hezitim për lirinë dhe çlirimin e atdheut. Armiku kishte pritur se, me 

luftën e përmasave të mëdha mbi familjen Jashari, jo vetëm që do të 

mbillte frikën në çdo familje e njeri, por do të përhapte tmerrin mbi 

shqiptarët dhe pas këtij tmerri, Kosova do të zbrazej nga shqiptarët. Ky 

edhe ishte plani politik i Serbisë, për ta bërë Kosovën “zemër e djep” 

për serbët. Por, armiku i tërbuar i kishte bërë “hesapet pa xhanxhin”. 

Shqiptarët jo vetëm nuk u tmerruan nga frika e artilerisë serbe, por, 

përkundrazi, 5, 6 e 7 marsi, bëri që shqiptarët ta mundnin frikën dhe të 

mobilizoheshin më shumë se kurrë më parë në radhët e Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës, që me të drejtë shumë kush e quan Ushtria 

Çlirimtare e Adem Jasharit. Nga bota e jashtme, ka intelektualë e 

politikanë të ndryshëm që Millosheviqin e quajë mobilizuesin kryesor 

të shqiptarëve17 në luftën për liri, për çlirim e bashkim. 

Këtë vit, populli shqiptar pati tri jubile të mëdha, ku secili jubile 

i ka përmasat, lavditë, madheshit e tija. Nuk kanë ngjashmëri me njëri-

tjetrin, se më shumë se pesë shekuj i kanë në mes. E përbashkëta e 

madhe e këtyre jubileve e sidomos i dy personaliteteve të kombit tonë 

janë, se që të dy, Skënderbeu e Adem Legjendari, për kohët e tyre, janë 

e mbesin, njerëzit me integritete të larta njerëzore. Shkalla e 

 
16Po aty, f. 36. 
17 Human Rights Watch (Raport): Nën pushtetin e urdhrave - Krimet e luftës në 

Kosovë, Botime Korbi, Tiranë 2002, f. 41. 
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rrezikshmërisë e njërit dhe e tjetrit, ka qenë tepër e lartë edhe pse në 

kohë e rrethana të ndryshme. Por, vetëm në rrethana të tilla, të vështira 

tregohet integriteti i njeriut. Që të dy janë shqiptarë, ndonëse i pari 

quhej edhe epirotas, maqedonas e arbëror. I pari ishte mbret e kapedan 

që e mbrojti vendin nga mbretërit më të mëdhenj të Perandorisë 

Osmane, por pas vdekjes së tij, Shqipëria qe pushtuar për shekuj. I dyti 

qe vetëm kapedan i një ushtrie të vogël, e cila pas rënies së komandantit 

legjendar u masivizua e u mobilizua në ato përmasa, sa ushtarët e tij të 

arrijnë që ta çlirojnë atdheun me ndihmën e NATO-s, kombit iu kthyen 

10 878 km katrorë, që i ishin pushtuar padrejtësisht në vitin 1913. 

Shikuar në këtë këndvështrim e në përmasën e fitores, që të dy, janë e 

mbesin, personalitete më të mëdha të kombit. Skënderbeu e Adem 

Jashari janë dy majat më të larta të shqiptarëve. I pari për lavdin e 

përmasën e profecisë që ndër shekuj i dhuroi kombit, e tjetri për urtinë, 

vendosmërinë, për lirinë e pavarësinë e Kosovës, për dhuratën e madhe 

tokësore që ia kthej kombit, në kohën kur tepër pak shqiptarë besonin 

në këtë mundësi. Emëruesi i përbashkët i që të dyve është, shqiptarizmi 

i pamohueshëm me profecitë njerëzore! 
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Paskal MILO 

 

UÇK në agjendën diplomatike të Shqipërisë në pranverë-

verë të vitit 1998 

 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) si faktor ushtarak e politik 

ka historinë e saj për të cilën është folur e shkruar shumë. Ajo ka 

zhvilluar edhe diplomacinë e saj, në fillim në kushtet e ilegalitetit nëpër 

Evropë, por duke filluar nga pranvera e vonë e vitit 1998 edhe kontaktet 

e para publike përmes përfaqësuesve të saj në vende të ndryshme, por 

edhe në Kosovë. 

 Për t’i dalë përpara çdo keqkuptimi, termi diplomaci i përdorur 

në këtë rast ka karakter relativ dhe nënkupton kontakte me përfaqësues 

të vendeve e qeverive të ndryshme, jo zyrtare, informuese dhe 

sensibilizuese për gjendjen në Kosovë, për lirinë e të drejtat e 

shqiptarëve aty. Kjo është faza e parë e diplomacisë së UÇK. Faza e 

dytë e saj fillon pas majit-qershorit 1998, kur me iniciativën amerikane 

fillojnë kontaktet e para për të tërhequr UÇK-në në procesin e një 

negociate politike ndërshqiptare në Kosovë, për të krijuar një grup të 

përbashkët negociator, për të filluar bisedimet me Beogradin. Kjo fazë 

ka zgjatur deri në janar 1999. Faza e tretë e kësaj diplomacie, më e 

strukturuar dhe e organizuar, më intensive dhe me një platformë të 

qartë negociuese ishte Konferenca e Rambujesë dhe vijimi i saj në Paris 

në shkurt-mars 1999 dhe që shënoi një pikë sa kulmore aq edhe kthese 

në fatin e Kosovës e në luftën e UÇK për liri e pavarësi të saj. Faza e 

katërt u zhvillua në kushtet e luftës, mars-qershor 1999. Ajo u zbatua 

e tëra jashtë Kosovës, në Evropë e SHBA, me qeveri e në institucione, 
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konferenca e organizata ndërkombëtare. Ishte një kohë e paharrueshme 

e një shkollë e madhe për udhëheqësit e UÇK-së e për përfaqësuesit e 

saj që u përgatitën për të nesërmen e çlirimit, për drejtimin e vendit e 

për marrëdhëniet me jashtë të tij. 

 Qasja e diplomacisë së UÇK-së ishte revolucionare si vetë lufta 

e saj, shpesh edhe naive dhe e ndrojtur nga mungesa e përvojës, por 

edhe e kulturës së saj. Në Kosovë kishte edhe një diplomaci tjetër, ajo 

e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), e presidentit Ibrahim 

Rugova dhe e qeverisë së tij në emigracion. Ndonëse patën të njëjtin 

objektiv strategjik, pavarësinë e Kosovës, metoda e tyre diplomatike e 

veprimit ishte e ndryshme. LDK e kërkonte pavarësinë përmes metodës 

tradicionale pacifiste, përmes sensibilizimit të qeverive, organizmave 

ndërkombëtare dhe konferencave javore të shtypit në Prishtinë. LDK 

kishte njerëz më me përvojë, më shumë lidhje me kancelaritë evropiane 

dhe amerikane, instrumente e mjete financiare. 

 UÇK në fillim ishte e izoluar e nuk pranohej si aktor në 

bisedime, por ajo iu imponua tavolinave dhe kancelarive të 

diplomacisë ndërkombëtare. Jo me diplomatë të përgatitur dhe as me 

taktika diplomatike të stërholluara, por me diplomacinë e luftës në 

terren, në Drenicë e Dukagjin, në Llap, në Shalë e kudo tjetër që 

vepronin njësitë e armatosura të saj. Kjo metodë bëri që ajo të ftohej e 

të dëgjohej në tavolinat diplomatike edhe atje ku më parë nuk 

dëshironin dhe nga qeveri e njerëz që nuk e pëlqenin. 

 Çfarë thashë deri tani është një temë e një studim krahasues më 

veten, që do të mund të trajtohej më gjerë në një rast tjetër. Po kështu, 

koha nuk na lejon që të marrim në analizë të katër fazat e diplomacisë 

së UÇK-së, por do të përqendrohemi vetëm në fazën e parë të saj, në 

pranverë të vitit 1998. Dhe këtu nuk do të flasim për embrionet e 
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diplomacisë së UÇK-së, por për përfaqësimin në një mënyrë ose një 

tjetër të saj, nga diplomacia e shtetit shqiptar, që u bë natyrshëm 

zëdhënës i saj për sa e lejuan koha e rrethanat. 

 UÇK nuk doli as brenda një muaji dhe as brenda një viti si një 

strukturë e mirorganizuar ushtarake dhe me një hierarki të zgjedhur 

qendrore. Ndaj edhe shfaqja e saj si një faktor ushtarak në Kosovë erdhi 

në rritje nga disa aksione lokale të shpërndara e të kryera nga grupe 

atdhetare kundër njësive policore dhe ushtarake serbe deri në krijimin 

e shtabit të përgjithshëm të saj. Këto aksione nuk tërhoqën vëmendjen 

e komunitetit ndërkombëtar, madje nuk u bënë të njohura aq shumë 

edhe në Shqipëri, ndonëse edhe dëshmorët e parë të UÇK-së, si: Zahir 

Pajaziti, Luan Haradinaj, Ardian Krasniqi e të tjerë, hynin e dilnin në 

vend, qëndronin në Tiranë, në Tropojë, Kukës e Has. 

 Shteti shqiptar në kohë e në mënyra të ndryshme, ka qenë strehë 

e mbështetje për luftëtarët shqiptarë kundër sundimit serb në Kosovë. 

Pa u zhytur thellë në histori, disa nga udhëheqësit e ardhshëm të UÇK-

së e të strukturave aktuale të shtetit të pavarur të Kosovës që në vitet 

‘80 të shekullit të kaluar, kanë qenë në kontakt me përfaqësitë 

diplomatikë shqiptarë nëpër Evropë, por edhe me organe të 

specializuara të shtetit shqiptar, janë udhëzuar e kanë marrë 

mbështetje. Në fund të vitit 1990, udhëheqësi komunist Ramiz Alia ka 

pritur dhe ka biseduar me drejtuesit e Lëvizjes Popullore të Kosovës 

(LPK): Fazlli Veliu, Xhavit Haliti, Emrush Xhemajli, etj., ndërsa më 

24 shkurt 1991 edhe kryetarin e LDK-së, Ibrahim Rugova. 

 Fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë i shtoi kontaktet 

ndërshqiptare mes dy anëve të kufirit dhe shumë shqiptarë nga Kosova, 

veçanërisht të rinj, erdhën në Shqipëri. Në gusht 1991, presidenti i 

Shqipërisë, Ramiz Alia, priti një grup deputetësh të Kuvendit të 
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Kosovës. Në dokumentin arkivor që reflekton këtë vizitë, është shënuar 

një deklaratë e tyre se “po përpiqemi të tregohemi të matur në këtë 

situatë shumë të vështirë të krijuar, por jemi të përgatitur që dhunës do 

i përgjigjemi me dhunë”.1 

 Politika zyrtare njohu Republikën e Kosovës, presidentin e saj 

Ibrahim Rugova dhe Qeverinë në emigracion të Bujar Bukoshit. Po në 

këtë kohë, tetor-nëntor 1991, me urdhër të Ramiz Alisë, Ministria e 

Mbrojtjes dhe Komanda e Akademisë Ushtarake filluan stërvitjen 

luftarake të dy grupeve shqiptarësh nga Kosova në Surrel, njëri prej të 

cilëve kishte në krye Adem Jasharin dhe tjetri Zahir Pajazitin.2Pas 

ardhjes në pushtet të Partisë Demokratike, në prill 1992 e deri në vitin 

1996 marrëdhëniet e LDK-së me Tiranën u intensifikuan dhe në 

protokollin e shtetit shqiptar. Presidenti i Kosovës dhe qeveria Bukoshi 

kishin një vend kryesor. Atyre iu ofruan mbështetje dhe Ministrisë së 

Mbrojtjes të Qeverisë së Kosovës ku zyrat qendrore të saj i kishte në 

Tiranë. Po kështu edhe forcat e armatosura të Republikës së Kosovës 

(FARK) krijuan në Shqipëri baza logjistike e stërvitore. 

 Gjatë këtyre viteve në Shqipëri gjetën strehë e mbështetje edhe 

veprimtarë të tjerë shqiptarë nga Kosova, studentë e të rinj që hynin e 

dilnin ilegalisht prej saj ose me banim të përkohshëm në Zvicër, 

Gjermani, Austri etj., por që nuk kishin bindjet e LDK-së. Më tepër 

ishin anëtarë të Lëvizjes Popullore të Kosovës ose të bindjeve të majta 

në përgjithësi. Mes tyre në vitin 1993 Adem Jashari ka ardhur përsëri 

në Shqipëri. 

 
1Arkivi Qendror Shtetëror (AQSH), Fondi Nr. 489, Viti 1991, Dosja Nr. 155, f. 1-2. 
2 Hysen Ymeri, “... Stërvitëm dhe Adem Jasharin”, Tiranë, 2009, f. 6-7; Fehmi 

Pushkolli, Zahir Pajaziti, Hero i Kombit, Prishtinë, 2001, f. 192; 202-205. 
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 Qëndrimi dhe veprimtaria e këtyre grupeve ra ndesh me 

filozofinë dhe politikën pacifiste të I. Rugovës e të LDK-së. Ata ishin 

për luftë të armatosur për çlirimin e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë, 

Sali Berisha dhe Qeveria shqiptare, në vitet 1993-1997, duke 

mbështetur vetëm Ibrahim Rugovën dhe qasjen e tij të lëvizjes pacifiste 

në Kosovë, nuk i shihnin me sy të mirë aktivitetin e këtyre grupeve. 

Përmes shërbimeve sekrete të drejtuara nga Bashkim Gazidede u 

përndoqën dhe u vunë nën presion mjaftë anëtarë të LPK-së dhe disa, 

si: Zahir Pajaziti, Ardian Krasniqi, Hashim Thaçi etj., edhe u burgosën 

përkohësisht.3 

 Ngjarjet fatkeqe të pranverës së vitit 1997 dhe shpërthimi i 

depove të armëve të ushtrisë shqiptare, solli ndër shumë e shumë të 

këqija edhe një mundësi për grupet revolucionare të Kosovës për t’u 

armatosur. Në kushtet e një rënie thuajse të plotë të shtetit e të një 

anarkie të pashembullt, shqiptarët nga Kosova grumbulluan sasi të 

mëdha armatimi dhe krijuan baza logjistike në veri të vendit nga ku 

pastaj futeshin armët në Kosovë. Kështu u zgjeruan dhe u armatosën 

grupe të reja luftarake me emblemën e UÇK-së në Kosovë. 

 Ardhja në pushtet e qeverisë së koalicionit të majtë pas 

zgjedhjeve të qershorit 1997, në Tiranë u prit mirë nga grupet 

revolucionare të armatosura të UÇK-së në Kosovë dhe po kështu nga 

udhëheqja politike e LPK-së dhe organizatave të tjera të majta. 

Përfaqësues të tyre tentuan në fund të nëntorit 1997 që të takoheshin 

me kryeministrin Fatos Nano, por nuk iu arrit qëllimit. Kjo tentativë 

përkoi edhe me daljen e parë publike të përfaqësuesve të UÇK-së në 

Kosovë. Si përfundim, mund të thuhet se deri në fundin e vitit 1997 

 
3 Bedri Islami, “Shansi i fundit në fillim të shekullit”, Epoka e re, Prishtinë, 2003, f. 

25. 
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nuk ka pasur asnjë kontakt zyrtar të nivelit të lartë në Tiranë mes 

qeverisë shqiptare dhe strukturave të veçanta ushtarake apo politike që 

u shfaqën me emblemën e UÇK-së. Por, ka pasur takime jo zyrtare e 

bashkëpunim të fshehtë mbi baza njohjeje personale me funksionarë të 

lartë në Tiranë, në Ministrinë e Mbrojtjes e në atë të rendit, e padyshim 

me drejtues të shërbimeve sekrete shqiptare. Përmes tyre u garantuan 

në përgjithësi furnizimet me armatim e municione për në Kosovë.4 

 Shfaqja e UÇK-së dhe rritja e aksioneve të saj luftarake në 

dhjetor 1997 e fillimi i janarit 1998, rrezikuan prishjen e një lloj status 

quo-je që ishte vendosur në Kosovë midis kërkesave paqësore të 

Rugovës dhe regjimit policor të Millosheviqit. Por, aktiviteti luftarak i 

UÇK-së kërcënoi të nxirrte jashtë loje e të bënte të pavlerë edhe 

strategjinë e Grupit të Kontaktit (Britania e Madhe, Franca, Gjermania, 

Italia e Rusia) të miratuar më 24 shtator 1997, në Nju Jork, për të nxitur 

bisedimet mes Rugovës e Millosheviqit qoftë edhe me ndërmjetës 

ndërkombëtarë, në kërkim të përmirësimit të statusit të Kosovës drejt 

një autonomie në fushën e lirive e të drejtave të njeriut, zhvillimit të 

arsimit e kulturës kombëtare. 

 Shtetet e Bashkuara dhe pesë vendet e tjera anëtare të Grupit të 

Kontaktit e kishin bërë të qartë dhe këtë mesazh, ia kishin përcjellë 

edhe Qeverisë shqiptare se statusi i ardhshëm i Kosovës nuk do të ishte 

as më shumë e as më pak veçse një autonomi e zgjeruar në kufijtë e 

asaj që kishte ekzistuar në Kushtetutën e RFJ të vitit 1974. Gjithashtu, 

qeveritë e këtyre vendeve njihnin e vlerësonin si udhëheqës politik të 

shqiptarëve të Kosovës vetëm Ibrahim Rugovën dhe mbështetnin 

lëvizjen e tij pacifiste. Këtë qëndrim Sekretarja amerikane e Shtetit, 

 
4 Intervistë e ish-zëvendësministrit të Rendit Publik, Sokol Baraj. Rajmonda 

Maleçka, Hasi mes luftës dhe lirisë, Shtëpia Botuese: “Weso”, f. 93-95. 
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Madelene Ollbrajt, ia bëri të ditur Fatos Nanos që në takimin e parë në 

Nju Jork, në shtator 1997, kur deklaroi se: “Ne mendojmë se Rugova 

është një udhëheqës i dobishëm” dhe se “Kosova duhet të ketë 

autonomi të gjerë, por jo pavarësi”.5Këto vlerësime nga shtatori i vitit 

1997 e deri në mars të vitit 1998, iu përcollën Qeverisë shqiptare nga 

të gjithë ministrat e jashtëm të qeverive të vendeve të Grupit të 

Kontaktit. 

 Deri në nëntor 1997, UÇK-ja apo alternativa radikale e 

shqiptarëve të Kosovës për të arritur pavarësinë e saj nuk ekzistonte në 

agjendën diplomatike të Uashingtonit dhe jo më në ato të qeverive të 

vendeve të tjera të Grupit të Kontaktit, që ishin të prirura në mënyrë të 

përshkallëzuar të shihnin një formulë më të thjeshtë zgjidhjeje në 

krahasim me atë amerikane. Ndaj edhe reagimet e para të qeverive të 

vendeve anëtare të Grupit të Kontaktit ishin kundërshtuese.  

 Ambasadori Robert Gelbard, përfaqësuesi i posaçëm i 

presidentit të SHBA-së, Bill Klinton dhe i Sekretares së Departamentit 

të Shtetit, Madelen Ollbrajt, për zbatimin e marrëveshjeve të paqes të 

Dejtonit për Bosnjë-Hercegovinën, më 6 janar 1998, në një konferencë 

shtypi dha vlerësimin dhe paralajmërimin e parë publik për UÇK-në. 

Është një grup tha ai, “i cili duhet të jetë shumë i kujdesshëm në çfarë 

bën dhe çfarë kërkon të bëj. Ajo po merr mbi vete rrezikun e të 

etiketuarit organizatë terroriste nga qeveria e SHBA-së”.6Një muaj më 

vonë, ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Klaus Kinkel, në vizitën e tij në 

Tiranë, ndërsa deklaroi se “Kosova nuk është çështje e brendshme e 

 
5 Paskal Milo, Ditari i një ministri të Jashtëm. Konflikti i Kosovës (1997-2001), 

Botimet Toena, Tiranë, 2009, f. 18. 
6Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë (AMPJ), 

Informacion: Robert Gelbard dhe Kosova, Mars 1998, Deklaratë, 6 janar 1998. 



42                                                                                                 Paskal MILO 

 

Jugosllavisë”, pohoi gjithashtu se “pavarësinë e Kosovës nuk e 

mbështesim” dhe “as nuk e përkrahim lëvizjen separatiste”.7 

 Përballë këtyre paralajmërimeve amerikane dhe evropiane e në 

situatën e brendshme politike të vendit ende të pastabilizuar, qeveria 

shqiptare u ndodh në dilemën e orientimit. Ajo nuk kishte zyrtarisht 

asnjë kontakt me strukturat e UÇK-së e asnjë njohje të drejtuesve të 

saj, por 

vetëm njohje periferike të përfaqësuesve të veçantë të LPK-së në 

emigracion që qëndronin në Tiranë ose që vinin herë pas here aty. Për 

të mësuar diçka konkrete e për të krijuar një kontakt, në fund të shkurtit, 

ministri i Jashtëm shqiptar, duke shfrytëzuar një vizitë në Mynih, u 

takua në mënyrë jo publike e në orët e vona të natës me një grup 

përfaqësuesish të LPK-së, njëkohësisht edhe të UÇK-së. Kryesorët 

ishin: Bedri Islami, Fehmi e Ramiz Lladrovci dhe Rexhë Ibërdemaj.8 

 Sekreti në të cilin u organizua ky takim nuk ishte thjesht për 

arsye të sigurisë personale të përfaqësuesve të rëndësishëm të LPK-

UÇK-së, por edhe të moskomprometimit të ministrit të Jashtëm e të 

Qeverisë shqiptare në raportet sidomos me Qeverinë amerikane që 

këshillonte distancim, siç i cilësonte ajo, nga ekstremistët e terroristët 

shqiptarë. Katër-pesë ditë më parë, Gelbard pas takimit me 

Millosheviqin në Beograd, e në vijim të aksioneve të UÇK-së, sidomos 

në Drenicë, bëri deklaratën më të ashpër kundër saj. Ai tha në qendër 

të Beogradit se “ne dënojmë shumë fort veprimet terroriste në Kosovë. 

UÇK është pa dyshim një grup terrorist”.9Nëse deklarimi i parë i tij në 

 
7 Paskal Milo, Ditari i një ministri të Jashtëm... f. 32. 
8 Bedri Islami, I vërteti (Ali Ahmeti), Shtëpia Botuese: Tringa Desing, Tetovë, 2011, 

f. 40-41. 
9 Wolfgang Petritsch, Robert Pichler, Rruga e gjatë në luftë. Kosova dhe bashkësia 

ndërkombëtare 1989-1999, Koha,  Prishtinë, 2002, f. 92. 
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janar në Uashington ishte paralajmërues e kërcënues, deklarata e 

Beogradit shënoi një cilësim të plotë zyrtar amerikan ndaj UÇK-së. 

Në këto rrethana u zhvillua takimi në Mynih. Aty ministri i 

Jashtëm shqiptar u njoftua për ekzistencën e UÇK-së dhe për 

vendosmërinë e saj për ta çuar deri në fund luftën e armatosur. Ata 

kërkuan më shumë mbështetje politike nga Qeveria shqiptare si dhe 

furnizime me armë. Fehmi Lladrovci që më la mbresën e Çe Guevarës 

të Kosovës, ishte shumë i informuar se çfarë pritej, sepse, në përfundim 

të bisedës ai lëshoi frazën se “keni për të parë se çfarë ka për të 

ndodhur së shpejti në Kosovë”.10 

Ajo çfarë ai paralajmëroi duke u gdhirë 28 shkurti ndodhi po atë 

ditë. Sllobodan Millosheviqi deklaratën e Gelbardit në Beograd, më 23 

shkurt, e interpretoi si dritë jeshile dhe si inkurajim për të sulmuar bazat 

e UÇK-së në Drenicë e për t’i eliminuar ato. Forcat e policisë speciale 

e të ushtrisë serbe shpërthyen një ofensivë të madhe e të egër kundër 

Drenicës duke vrarë e masakruar dhjetëra njerëz civilë, gra, fëmijë, 

pleq e mes tyre edhe luftëtarë të UÇK-së me në krye, Adem Jasharin. 

Ngjarja ishte e jashtëzakonshme jo vetëm nga përmasat e krimit, 

por edhe për rrjedhojat që solli e jehonën që pati. Qeveria shqiptare dhe 

të gjitha institucionet e tjera të shtetit shqiptar reaguan fuqishëm duke 

reflektuar ndjenjat mbarëkombëtare të shqiptarëve në Shqipëri e jashtë 

saj. Qeveria shqiptare bëri një deklaratë zyrtare ku dënohej me terma 

shumë të forta ofensiva ushtarake serbe në Drenicë dhe ku i bëhej 

thirrje komunitetit ndërkombëtar për ndërhyrje. U dërguan letra 

ministrave të jashtëm të Grupit të Kontaktit, Sekretarit të Përgjithshëm 

të OKB-së, u kërkua mbledhja e Këshillit të Sigurimit dhe bënë 

konsultime me NATO-n në Bruksel. 

 
10 Paskal Milo, Ditari i një ministri të Jashtëm... f. 34. 
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Komuniteti ndërkombëtar reagoi menjëherë, por në mënyrë 

dispropocionale për të përcaktuar përgjegjësit për ngjarjet dramatike të 

Drenicës. Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania e Franca 

nënvizuan si shkaktar kryesor regjimin e Millosheviqit pa anashkaluar 

edhe gjykimin për veprimtarinë e UÇK-së. Rusia ndërkohë në traditën 

e qëndrimeve të saj, mori pozitat në mbrojtje të Serbisë duke akuzuar 

UÇK-në si forcë terroriste, por edhe duke folur me gjysmëzëri për 

nevojën e një autonomie më të gjerë për shqiptarët e Kosovës. Italia 

lëkundej diku në mes dhe sugjeronte si formulë për zgjidhje statusin e 

provincës së Alto-Adige-s (Tirolit Jugor). 

Ngjarjet e Drenicës e rikapituluan më me intensitet temën e 

natyrës së UÇK-së e të qëndrimit ndaj saj, por edhe të statusit që duhej 

të kishte Kosova. Qeveria shqiptare në rrethanat e reja nuk mund të 

qëndronte në heshtje, por bëri një ndryshim cilësor duke e konsideruar 

luftën e UÇK-së si akt vetëmbrojtjeje pasi ishte humbur shpresa për të 

gjetur një zgjidhje paqësore.11 

Shqipëria u vendos në një vëmendje prioritare nga komuniteti 

ndërkombëtar për disa arsye, por më kryesorja për të shmangur kthimin 

e saj në bazë e prapavijë të UÇK-së që mund të çonte në një konflikt të 

gjerë shqiptaro-serb me rrjedhoja të paparashikuara për gjithë rajonin. 

Stabiliteti i brendshëm i Shqipërisë ishte gjithashtu një arsye ndaj edhe 

ajo lipsej që të ndihmohej. 

 Këshillat dhe paralajmërimet ndaj Qeverisë shqiptare vërshuan 

nga të gjitha anët. Në kulmin e ngjarjeve të Drenicës, më 2 mars, 

Uashingtoni i dërgoi Tiranës mesazhin se “Qeveria shqiptare duhet të 

qëndrojë sa më larg UÇK-së, të mos ketë dhe të refuzojë çfarëdo lloj 

 
11AMPJ, Informacion i Ambasadës shqiptare në Paris dërguar Ministrisë së Punëve 

të Jashtme në Tiranë, 6 mars 1998. 



UÇK në agjendën diplomatike të Shqipërisë në pranverë-verë...                             45 

 

kontakti me të, duke e injoruar plotësisht”.12Mesazhi tjetër që pasoi 

ishte që Qeveria shqiptare të merrte të gjitha masat e duhura për të 

parandaluar civilët e armatosur nga Shqipëria për të hyrë në Kosovë, 

për të përdorur të gjitha kanalet e saj për të influencuar ndër shqiptarët 

e Kosovës që ndodheshin në Zvicër apo gjetkë, që të mos ndërmerrnin 

veprime të tilla e të mos grumbulloheshin mjete financiare për të 

përkrahur UÇK-në.13Të tilla mesazhe erdhën në Tiranë edhe nga 

kryeqytetet e tjera të vendeve të Grupit të Kontaktit, përfshirë edhe 

Moskën e cila fliste me tone të theksuara proserbe. Madje Rusia, në 

vijim të akuzave serbe, shpërndau dyshime se në veri të Shqipërisë 

ekzistonin kampe të stërvitjes së UÇK-së.14Kjo akuzë u përcoll edhe në 

zyrat e OSBE-së në Vjenë, e cila kërkoi sqarime në Tiranë.15 

Ngjarjet e Drenicës i dhanë UÇK-së peshë dhe dimension tjetër. 

Ato imponuan në Uashington e në Evropë një qasje më serioze e më 

konkrete në kërkim të një zgjidhjeje. Deklarata e 9 marsit e Grupit të 

Kontaktit, dënoi aksionin e gjerë policor serb “që nxitën edhe më 

shumë situatën në shpërthim”. U kërkua vendosja e embargos së 

armatimit ndaj RFJ-së duke përfshirë edhe Kosovën, tërheqjen e të 

gjitha forcave speciale policore serbe dhe ndërprerjen e veprimeve të 

forcave të sigurimit në Kosovë, fillimin e procesit të dialogut të 

Beogradit me udhëheqjen e komunitetit shqiptar në Prishtinë, kthimin 

 
12AMPJ, Informacion i Ambasadës shqiptare në Uashington për Ministrinë e Punëve 

të Jashtme në Tiranë, 2 mars 1998. 
13AMPJ, Informacion i Ambasadës shqiptare në Uashington për Ministrinë e Punëve 

të Jashtme në Tiranë, 6 mars 1998. 
14AMPJ, Komunikim gojor i ambasadorit të Rusisë në Tiranë, Saprikin, në Ministrinë 

e Punëve të Jashtme në Tiranë, 6 mars 1998. 
15Ditar i ministrit të Jashtëm, Paskal Milo (i pabotuar). Takim me ambasadorin e 

OSBE-së në Tiranë, Dan Everts, 6 mars 1998. 
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e misionit afatgjatë të OSBE-së në Kosovë si dhe nisja e një misioni të 

ri të ish-kryeministrit të Portugalisë, Felipe Gonzales, si përfaqësues 

personal i kryetarit të radhës së OSBE, etj.16 Teksti dhe fryma e masave 

të propozuara kishte karakterin e ultimatumit dhe Milosheviqit iu la 

dhjetë ditë kohë për të reflektuar e vepruar. Në rast të kundërt 

kërcënohej me kalimin në fazën e dytë të sanksioneve kundër RF të 

Jugosllavisë.  

Deklarata e Grupit të Kontaktit ishte dokumenti më i ashpër 

adresuar Beogradit pas nënshkrimit të marrëveshjes të Dejtonit në 

përfundim të luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Por, hartuesit e Deklaratës 

u kujdesën që për shkak të ekuilibrave të brishta brenda Grupit të 

Kontaktit e sidomos për të mbajtur Rusinë në proces, për shkak të 

mospajtimeve të tyre me frymën revolucionare të luftës së UÇK-së, të 

hartonin një dokument të balancuar. Ndaj edhe në Deklaratë gjetën 

vend edhe frazat se dënimi i veprimeve të policisë serbe “nuk duhet të 

merret në asnjë rast si përkrahje ndaj terrorizmit, nga ana tjetër... Ne 

dënojmë tërësisht veprimet terroriste nga Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës... Ne këmbëngulim në të njëjtën kohë që të ndërpritet 

menjëherë çdo mbështetje financiare, me armatim apo përgatitje për 

aktivitete terroriste nga jashtë RFJ”.17 

Deklarata përfundonte me nënvizimin e qëndrimit të unifikuar të 

komunitetit ndërkombëtar për thelbin e konfliktit shqiptaro-serb e të 

ardhmen e Kosovës. Shprehimisht aty thuhej se “ne nuk mbështesim as 

 
16AMPJ, Viti 1998, Deklarata për Kosovën në takimin e Grupit të Kontaktit, Londër, 

9 mars 1998. 
17Po aty. 
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pavarësinë as gjendjen e status quo-së... Ne mbështesim një status të 

avancuar për Kosovën brenda RFJ...”.18 

Në dritën e zhvillimeve dramatike në Kosovë e të Deklaratës së 

Grupit të Kontaktit, Tirana u kthye në një qytet “pelegrinazhi 

diplomatik”. Zyrtarë e diplomatë të nivelit të lartë, ministra e ushtarakë 

të NATO-s vizituan kryeqytetin shqiptar. Më 12 mars, Sekretari i 

Përgjithshëm i NATO-s, Havier Solana, i shoqëruar nga komandanti 

suprem i Forcave Aleate në Evropë, Wesli Clark, erdhi në Tiranë. Një 

vizitë që qartazi dëshmoi interesimin e NATO-s për krizën në Kosovë 

e për rreziqet që e shoqëronin atë si dhe mbështetje e siguri të tij për 

Shqipërinë. Veçse, Solana shprehu shqetësim për nivelin e kontrollit të 

kufijve shtetërorë dhe përshkueshmërinë e tyre.19 

Diplomacia shëtitëse e SHBA-së dy herë brenda muajve mars-

prill, risolli me porosi të presidentit Klinton e Sekretares së Shtetit, 

Ollbrajt, Strobe Talbott e Robert Gelbard, në Tiranë. Kërkesat e tyre 

ndaj Qeverisë shqiptare ishin bashkëpunim për të frenuar radikalizimin 

e situatës dhe ekstremizmin në Kosovë, mos furnizim të strukturave të 

UÇK-së me armë e municione nga depot e ushtrisë shqiptare, si dhe 

paralajmërimin e tyre se mbështetja amerikane për pavarësinë e 

Kosovës ishte zero.20 

Këmbëngulja amerikane e vuri në pozitë delikate qeverinë 

shqiptare. Nga njëra anë duhej të respektohej kërkesa e SHBA-së si 

vend mik e partner strategjik i Shqipërisë, por nga ana tjetër nuk mund 

 
18Po aty. 
19AMPJ, Informacion për vizitën e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Havier 

Solana, Tiranë, 12 mars 1998. 
20AMPJ, Informacione mbi vizitën e zëvendëssekretarit amerikan të Shtetit, Strobe 

Talbott, në Tiranë, 16 mars e 18 prill 1998; Informacion mbi vizitën e Robert 

Gelbard, në Tiranë, 18 mars 1998. 
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të mos mbështeteshin shqiptarët kryengritës të Kosovës në luftën e tyre 

kundër zgjedhës serbe. Për të dalë nga kjo pozitë “sandwich”, në Tiranë 

u bë një ndarje detyrash: Qeveria shqiptare dhe diplomacia e saj do të 

qëndronin në mbështetje të luftës së shqiptarëve si akt vetëmbrojtjeje 

kundër politikës e dhunës shfarosëse të regjimit të Millosheviqit, por 

edhe do të sinkronizoheshin me qëndrimet amerikane, britanike e më 

pak me ato të Grupit të Kontaktit në tërësi. Nëse Qeveria shqiptare 

hezitoi përsëri të takonte në nivel të lartë një grup përfaqësuesish të 

LPK-UÇK-së, ajo lejoi nga ana tjetër që shërbimi sekret shtetëror 

shqiptar dhe struktura të posaçme të ushtrisë shqiptare, në heshtje të 

koordinonin ndihmën dhe mbështetjen për UÇK-në.  

 Ky qëndrim i dyzuar i Qeverisë shqiptare nuk mbeti pa u vënë 

re nga Departamenti i Shtetit. Riçard Hollbruk, “buldozeri” i 

diplomacisë amerikane, negociatori i Dejtonit, i sapo emëruar si 

ambasador i SHBA-së në OKB, morri përsipër një projekt që do të 

synonte të realizonte një Dejton të ri për Kosovën, por në kuadër të 

Jugosllavisë. Misioni i tij ishte të ulte në tavolinën e negocimit, 

Millosheviqin me Ibrahim Rugovën. Për këtë qëllim në maj 1998 

ndërmori një turne që e çoi në fillim në Tiranë e pastaj në Prishtinë e 

Beograd. 

 Qeveria shqiptare, kur Hollbruk, më 10-11 maj, erdhi në 

Tiranë, i shoqëruar nga Gelbard, Swigert, Kristofer Hill, ambasador i 

SHBA-së në Shkup, nuk e dinte se ai do të shkonte në Beograd e në 

Prishtinë. As edhe Hollbruku nuk i njoftoi. Ai nuk donte në ato 

momente që Qeveria shqiptare me deklaratat e qëndrimet e saj t’u 

ngatërronin amerikanëve letrat e lojës që ishin duke luajtur. Në 

qëndrimin e Hollbrukut u ndjenë shenja të lehta qortimi e presioni ndaj 
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Qeverisë shqiptare që në disa raste kishte bërë deklarata e kishte 

toleruar veprime në mbështetje të UÇK-së. 

 Vërejtjet e përfaqësisë së lartë diplomatike amerikane se nga 

Shqipëria vazhdonte trafiku i armëve, i njerëzve dhe i parave, u 

shoqëruan me kritika për Qeverinë shqiptare, se kjo dobësonte pozitën 

e Rugovës. Hollbruku u tha padrejtësisht bashkëbiseduesve të tij 

shqiptarë se “ju nuk po bëni asgjë për ta ndihmuar atë”.21 Amerikanët 

donin të dinin burimin e trafikut të armëve, i shqetësonte mundësia e 

ngritjes së kampeve të rezistencës nga ana e UÇK-së në Shqipëri, 

ndërhyrja e grupeve islamike dhe ardhja e muxhahedinëve. Nëse 

vërtetoheshin këto fakte, paralajmëruan ata, do të komplikohej shumë 

çështja e reagimit ndërkombëtar, do të ndryshonte çdo gjë në 

marrëdhëniet e SHBA-së me Shqipërinë si dhe pozicioni evropian.22 

Qeveria shqiptare nuk i pranoi kritikat e Hollbrukut. Madje edhe 

mbeti disi e zhgënjyer prej tij. Por, vetëm katër ditë më vonë, ajo e 

kuptoi thelbin e kritikave të tij kur, më 15 maj u njoftua takimi në 

Beograd i Sllobodan Milosheviqit me Ibrahim Rugovën. Për këtë 

takim, Ibrahim Rugova në shoqërinë e Bujar Bukoshit, Fehmi Aganit 

e Veton Surroit u shpërblye më 29 maj me një pritje në Uashington nga 

presidenti Klinton e Sekretarja e Shtetit, Ollbrajt. 

Administrata amerikane u investua shumë për Rugovën dhe pas 

tyre edhe qeveritë e vendeve anëtare të BE-së. Ajo shpresoi se me këtë 

mbështetje të gjerë do të rriteshin kredencialet e tij politike në rënie 

para shqiptarëve dhe do të pranohej edhe nga UÇK-ja si udhëheqës 

politik i saj. Madje edhe Rugova e pretendoi këtë rol në mënyrë 

 
21AMPJ, Viti 1998, Informacion për vizitën e Riçard Hollbrukut, në Tiranë, 10-11 

maj 1998. 
22AMPJ, Informacion për vizitën e Riçard Hollbrukut, në Tiranë, 10-11 maj 1998. 
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publike. Uashingtoni gaboi në këto llogari. UÇK-ja e hodhi poshtë këtë 

pretendim dhe së bashku me faktorët e tjerë politikë në Kosovë e 

kritikoi ashpër takimin Millosheviq-Rugova, në Beograd. 

Në këto rrethana, SHBA bënë një rishikim të politikës së tyre 

ndaj Kosovës. Ajo e kuptoi mirë se UÇK nuk ishte një grup 

nacionalistësh radikalë shqiptarë që i kishin hyrë një aventure të 

dhunshme, por një lëvizje që po rritej dita-ditës e që po gjente 

mbështetje të gjerë nga shqiptarët brenda dhe jashtë Kosovës. Ajo po 

bëhej një realitet politik dhe ushtarak i paneglizhueshëm në të gjitha 

kombinacionet e mundshme të një zgjidhjeje për çështjen e Kosovës. 

Në Uashington u vendos që në sekret të plotë të vendosej kontakti i 

parë me UÇK-në. Terrenin e përgatit K. Hill së bashku me strukturat e 

posaçme amerikane në rajon. 

 Më 23 qershor, Riçard Hollbruk, në kuadrin e një turneu rajonal 

e në shoqërinë e Gelbard e Hill, mori takim me dy përfaqësues lokalë 

të UÇK-së në zonën e Drenicës. Të nesërmen, Departamenti i Shtetit 

deklaroi se nuk e konsideronte UÇK-në si terroriste. Kjo kthesë e beftë 

amerikane e pakonsultuar me qeveritë e vendeve anëtare të BE-së, 

ngjalli nervozizëm e kundërshtime. Amerikanët u shpjeguan se synimi 

i tyre ishte që në kushtet e një realiteti të dukshëm, UÇK të vendosej 

nën kontrollin politik dhe të përfshihej në bisedime. Formula e 

përfshirjes do të ishte krijimi i një këshilli ose autoriteti koordinues nga 

të gjithë faktorët politikë e ushtarakë shqiptarë të Kosovës. Kjo 

strategji ishte biseduar me Rugovën në Uashington dhe ishte marrë 

pëlqimi i tij. Misionin për të udhëhequr punën në terren për krijimin e 

këtij këshilli dhe për hartimin e një platforme bisedimesh me regjimin 

e Millosheviqit e morri përsipër Kristofer Hill. 
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 Qasja e re amerikane ndaj UÇK-së u prit mirë në Tiranë. Ajo i 

dha frymëmarrje edhe qëndrimit të Qeverisë shqiptare ndaj UÇK-së, 

në njëfarë mënyre gjysmëzyrtarizoi marrëdhëniet me të. Amerikanët i 

qartësuan Qeverisë shqiptare synimet e tyre për të bërë “përpjekje për 

vendosjen e UÇK-së nën kontroll politik”, se ajo “duhet marrë në 

konsideratë si realitet, sepse është zgjeruar”. Por, duke theksuar se “ne 

kemi vendosur të mbajmë konfidenciale rezultatet etakimeve tona me 

UÇK-në”, ata paralajmëruan përsëri “se pika fokale është dr. 

Rugova”.23Madje në gusht 1998, u duk sikur u tërhoqën përsëri kur 

mesazhet e përcjella nga Departamenti i Shtetit në Ministrinë e Jashtme 

shqiptare, nënvizonin se: “pala amerikane është e prerë në opozitën e 

saj ndaj veprimtarisë së UÇK-së duke e konsideruar atë të pashpresë”, 

se “ne nuk e mbështesim UÇK-në. Ne kemi qenë gjithnjë të mendimit 

se situata në Kosovë nuk mund të zgjidhet ushtarakisht”. Departamenti 

i Shtetit vazhdonte t’i kërkonte Qeverisë shqiptare edhe në gusht 1998 

“ndalimin e trafikut të armëve nga jugu i Shqipërisë drejt Veriut e më 

tej në Kosovë”, pasi “mund të ndikojë në përpjekjet tona për zgjidhjen 

diplomatike në Kosovë”.24 

Në Tiranë ishin në dijeni të përpjekjeve amerikane për të krijuar 

një këshill koordinues shqiptar me pjesëmarrjen edhe të UÇK-së, por 

që të ishte nën kryesinë e Rugovës. Megjithatë, Qeveria shqiptare 

tashmë ishte e bindur për të mos dëgjuar gjithçka që i servirej. Kishte 

ardhur koha që ajo të shfaqej hapur në vendosjen e kontakteve me 

UÇK-në. Në fillim të muajit korrik, krerët më të lartë të shtetit shqiptar, 

 
23 Informacione të Ambasadës shqiptare në Uashington për Ministrinë e Jashtme në 

Tiranë, 29 qershor 1998; 10 korrik 1998. 
24AMPJ, Informacion mbi vizitën e drejtorit të Evropës Juglindore të Departamentit 

të Shtetit L. Rossin, në Tiranë, 3 gusht 1998. 
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presidenti Rexhep Meidani dhe kryeministri Fatos Nano, veç e veç 

pritën në takime disa drejtues të LPK-së dhe anëtarë të Shtabit të 

Përgjithshëm të UÇK-së.25 

Njohja e pjesshme e realitetit të UÇK-së nga ana amerikane dhe 

drita gjysmëjeshile që administrata e Uashingtonit i hapi Qeverisë 

shqiptare në marrëdhëniet me UÇK-në, shënoi një fazë të re 

bashkëpunimi trekëndor, jo publik, me ulje-ngritje, me elemente 

mosbesimi të ndërsjellët në funksion të objektivave të gjithsecilit. Ky 

bashkëpunim e mirëkuptim minimal do të vijë në rritje me gjithë 

kthesat nganjëherë edhe prapa për të arritur një trajektore të 

pakthyeshme pas Konferencës së Rambujesë e ndërhyrjes së NATO-s, 

që çoi në çlirimin historik të Kosovës në qershor 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Bedri Islami, I vërteti(Ali Ahmeti)..., f. 41-44. 
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Motivimi i luftës së Jasharajve përmes tregimit të ngjarjes 

 

Për të filluar prezantimin, së pari, një rrëfimi i shkurtër: disa vjet 

më parë, isha në Prekaz. Ciceroni Rifat Bejta po fliste me vizitorë të 

huaj që nuk flisnin shqip dhe më kërkoi të përktheja, por shpejt e humbi 

durimin me mua. Ndoshta sepse shqipja ime nuk ishte emirë, apo unë 

isha shumë e ngadalshme. Nuk e di! Kështu që, zoti Bejta më tha: “Ju 

tregojeni historinë drejtpërdrejt në anglisht”. Ai e dinte mirë që unë 

shkova në Prekaz të paktën një herë në vit, që e kisha intervistuar atë 

dhe ciceronët e tjerë shumë herë, Xhevat Imerin për shembull, dhe që 

i kisha regjistruar prezantimet e tyre shumë herë. 

Vërtet, unë e njoh Prekazin dhe Kosovën mirë, sepse kam kaluar 

tetëmbëdhjetë vitet e fundit duke punuar në Kosovë, duke gjurmuar 

politikën dhe kulturën e Kosovës, duke qenë e pranishme në shpalljen 

e Kosovës dhe pavarësisë së saj.  

Në Kosovë unë kam më shumë miq sesa në Itali, aty ku edhe u 

linda, dhe në Nju Jork, ku tani unë jetoj dhe punoj si profesoreshë e 

politikës në Universitetin NYU. Këtu jam kumbare e vajzës 

pesëvjeçare e cila është më e njohur se unë në Facebook, Dalia Qena. 

Por, atë ditë në Prekaz, më e rëndësishmja për mua ishte që, zoti Bejta 

më besoi të tregoja historinë e Jasharajve siç duhet.Unë u ndjeva e 

nderuar nga kërkesa e tij. 

Por këtu, sot, dua t’ju tregoj diçka tjetër. Sot, dua t’ju tregoj si 

kuptova dhe interpretova masakrën e Prekazit si një akademike 

amerikan e pavarur. Pse më interesonte historia e Jasharajve? 
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Masakra e familjes luftarake të Jasharajve, të vrarë në fshatin 

Prekaz në luftë me trupat serbe, nuk ishte masakra e vetme apo më e 

madhe gjatë konfliktit të fundit. Gjatë vitit1998, më shumë se treqind 

civilë shqiptarë u vranë nga forcat serbe. Në përgjithësi, mesmarsit 

dhebombardimeve të NATO-s, u vranë rreth shtatëqind vetë, shumica 

civilë, dhe në fund të kësaj lufte u vranë më shumë se dhjetëmijë civilë 

dhe njëmijë luftëtarë të UÇK-së. 

Të gjitha masakra janë “masakra të zakonshme” - kështu 

historianët i quajnë masakrat nga nazistët gjermanë gjatë Luftës së 

Dytë Botërore, sepse ishin të shpeshta dhe nuk kishin ndonjë shkak të 

qartë apo ishin pjesë e një strategjie të terrorizmit shtetëror -në Kosovë 

edhe të spastrimit etnik. 

Por, pavarësisht këtyre numrave të mëdhenj, në kontekstin e 

kohës, Prekazi qëndron si një rast i jashtëzakonshëm. Pse?! Doja të dija 

pse dhe e kam hulumtuar dhe shkruar për këtë dy ese me kolegen 

Stephany Schwandner-Sievers. 

Në fund kam arritur të kuptoj pse masakra e Prekazit është e 

jashtëzakonshme. Prekazi është vendi ku u ndërtuan shumë rrëfime. 

Interpretimi im është që: e para, rrëfimi i Jasharajve, të lindur dhe të 

rritur në rajonin kryengritës të Drenicës, nuk fillon në Prekaz në mars 

të vitit 1998. Jasharajt janë të fundit në vazhdën e gjatë të heronjve 

lokalë. Së dyti, as vdekja dhe shkatërrimi i shtëpive të tyre nuk është 

përfundimi i rrëfimit: menjëherë pas asaj masakre lufta u intensifikua 

edhe filloi një fushatë në media, letërsi, art, historiografi dhe në 

ceremonitë publike për të prodhuar kuptimi dhe kujtime të masakrës si 

simbol i çlirimit kombëtar shqiptar.  

Më interesonte shumë: që ky simbolizëm ka mbështetje të fortë 

në imagjinatën shqiptare në komunitetet në Kosovë, dhe në rajonin e 
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Ballkanit, dhe në mesin e diasporës; që Adem Jashari është i njohur si 

komandant legjendar; që vendi ku ai u vra me familjen e tij është vendi 

popullor për të vizituar; dhe vizitat kanë marrë karakter të 

pelegrinazhit. 

Për studiuesit vendorë dhe ndërkombëtarë, fenomeni i Prekazit 

është shumë interesant për këtë arsye: 1) Ky është fenomen i cili 

ndihmon për studimin e nacionalizmit nga “një perspektivë ngjarjeje”, 

[event fulness of nationalism] si e ka definuar sociologu shumë i njohur 

amerikan, Rogers Brubaker. Masakrae Prekazit na ofroi një mundësi 

unike për të kuptuar marrëdhënien midis kujtesës, historisë dhe kombit, 

ashtu siç përjetohet dhe negociohet. 2)Ky fenomen tregon rëndësinë e 

tregimit dhe traditës në mobilizimin e njerëzve për të luftuar. Këto dy 

çështje janë të lidhura. Jasharajt u vranë dhe, edhe pse ka pasur fëmijë 

në mes e tyre, nuk konsiderohen viktima, por heronj që nuk pranojnë 

të dorëzohen. Ata janë konsideruar “dëshmorë të kombit” që nuk është 

e njëjta me Shahitin (martirin islamik të xhihadit). Ata janë dëshmorë 

në kuptimin burimor të “dëshmisë së kauzës”, që është e pranishme në 

teologjitë e krishtera dhe islame: ata dëshmojnë me martirizimin e vet 

se kombi ekziston. Komandanti legjendari është figurë mitike, sepse ai 

lidhë brezat e kaluar dhe të ardhshëm me kombin. 

Figura e Adem Jasharit i kishte të gjitha elementet për t’u 

transformuar në legjendë. Manifestimi i Adem Jasharit si komandant 

legjendar filloi menjëherë pas ngjarjes, kur ai u shndërrua në thirrje për 

rekrutimin e UÇK-së në Kosovë dhe jashtë. Legjenda u ndërtua nga 

vetë luftëtarët. Në fillim, kishte një konfuzion lidhur me lajmin e 

masakrës. Duke kapitalizuar në këtë, pjesëtarët e UÇK-së, veçanërisht 

Rexhep Selimi, përhapën fjalë mbi ikjen dhe shpëtimin e Adem 

Jasharit. Ata krijuan imazhin e komandantit më të madh se jeta, dhe i 
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ndihmuan mitit të jetës pas vdekjes së heroit, duke e lidhur atë me 

luftëtarë shqiptarë në fillimin e shekullit XX, Azem Galicën, i cili 

besohej se ishte gjallë edhe pas vdekjes së tij aktuale.  

Besarta, e vetmja vajzë e mbijetuar, ofroi dëshminë e vetme të 

këtyre ngjarjeve, të cilat shpejt u konsoliduan si rrëfim koherent 

heroizmi përball një armiku shumë më të fuqishëm. Ajo rrëfente se të 

gjithë Jasharajt morën pjesë në betejë, përderisa “axha Adem” 

këndonte këngë patriotike.  

Rrëfimi mbi masakrën u shërbeu si material mësuesve dhe 

gazetarëve, të cilët brenda natës u bën historian kombëtarë dhe pa 

humbur kohë artikuluan temat e mitit - qëndresa deri në vdekje, 

sakrificë për dashurinë ndaj atdheut, dhe pavdekësi - përmes një 

prodhimi të pasur të rrëfimeve gojore dhe letërsisë së shkruar. Nga 

lajmet e hershme të gazetës Zëri, Adem Jashari doli si “ndërtues i një 

epoke të re,” kurse masakra u bë “kthesa e madhe” që ndryshonte 

drejtimin e historisë nga shtypja në liri. 

Adem Jashari identifikohet lehtë nga figurat e tjera heroike 

vendore. Ai është mishërim i imazhit të “patriotit të vërtetë shqiptar” 

në kundërshtim me “korruptimin jugosllav” të qytetarëve përmes 

përfitimeve politike dhe financiare nga ana e shtetit. Në një mënyrë 

fare moderne, ai e kishte ndërtuar veten si figurë legjendare. Thuhet se 

stili i tij ishte ai i kryengritësit kundër osmanëve, Çerçiz Topullit. Nipi 

i komandantit, Bashkimi, rikujton se në mëngjes Adem Jashari 

këndonte këngë patriotike, një prej tyre nga filmi Liri a vdekje, një 

biografi filmike popullore mbi Topullin.  

Dëshmi të tjera e kujtojnë atë si njeri që fliste shumë pak, apo kur 

fliste nganjëherë përdorte fjali teatrale, si në fjalimin mbajtur para 

shokëve të tij pas sulmit policor në Likoshan: “ju sot jeni plagosur që 



Motivimi i luftës së Jasharajve përmes tregimit të ngjarjes                                      57 

 

ne të jemi nesër të lirë”. Nuk është e rëndësishme nëse këto janë fjalë 

të sakta, është e rëndësishme që njerëzit ta kujtojnë atë në këtë mënyrë. 

Zhvillimi i legjendës së Adem Jasharit pas vdekjes shpalos fatin 

individual të heroit në kornizën e një leksikoni kulturor dhe politik të 

veriut të Shqipërisë dhe Kosovës, që rrezonin në veçanti me popullatën 

nga viset rurale. Tiparet rurale tradicionale janë të ndërthurura me 

vetëdije në një rrëfim thelbësor, në mënyrë që legjenda të tregohet dhe 

ritregohet në zhanrin vendor të këngëve folklorike epike. Ata këndojnë 

për vendin, Drenicën, “malet,” dhe karakteristikat tipike të heronjve 

luftëtarë shqiptarë: pushkën, çiftelinë, kullën dhe odën, ku pleqtë 

recitojnë epikën heroike të patriotëve kryengritës shqiptarë. Të gjitha 

këto tema, të cilat janë me bollëk në folklorin shqiptar, përbënin një 

përvojë jetësore për Jasharajt. Patriarku Shaban i dinte përmendësh 

vargjet prej Lahutës së Malcisë. Unë e mësova këtë nga Avni Spahiu, 

babai i të cilit ishte mësues, e solli këtë tekst në Drenicë në vitet e 

pesëdhjeta, kohë kur librat në shqip ishin ende ilegal; si shumë të tjerë 

në atë kohë, e mësoi përmendësh këtë poemë për ta recituar në odë. 

Për studiuesit e nacionalizmit është e qartë se nuk ka asgjë unike 

në Kosovë në këtë konstruktim të legjendës kombëtare. Për të 

mbështetur kërkesën e tyre për shtetësi, shumë grupe të tjera kanë 

krijuar lidhje mes ngjarjeve të vona historike me një të kaluar më të 

largët, por dhe më të veçantë.  

Ashtu si miti themelues i betejës së Tel Hait dhe heroi legjendar 

Trumpeldor i viteve të njëzeta të Shoqërisë Hebraike të Palestinës dhe 

ashtu si rrethimi dhe beteja e Alamos në vitin 1836, në Teksas, me epin 

e vdekjes së Deivid Croket, historia e Prekazit dhe Adem Jasharit sjellë 

një rrëfimin shumë të fuqishëm dhe lidhje me kujtesën. 
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Murat Jashari, nipi i Adem Jasharit, interpreton gjatë një 

interviste me mua, në mënyrë shumë të qartë, përpjesëtimin mitik të 

rrëfimit të familjes së tij: “Çdo komb ka një shenjtor dhe një histori që 

është themeli që formon shoqërinë, bazën e saj. Rrëfimi i familjes sime 

është një hallkë e zinxhirit, një lëvizje historike. Historia është një 

zinxhir që i ka rrënjët tek lufta e shqiptarëve: Azem Galica, Shaban 

Polluzha dhe të tjerët. Shqiptarët kanë qenë përherë nën shtypjen e 

huaj, qoftë nga Turqia, Austria, Serbia dhe ka pasur shumë momente 

të luftës për liri: kjo është çështja shqiptare në Ballkan”. 

Si studiuese e nacionalizmit, unë kuptova pse për një numër të 

madh shqiptarësh nga rajoni dhe jashtë tij, Prekazi është një altar dhe 

shenjtëria e komandantit është e përcaktuar, në kuptimin dhënë nga 

sociologu klasik, Emile Durhkeim, nga fakti i thjeshtë se ky vend dhe 

njerëzit e tij dallohen nga e zakonshmja, profania. 

Jasharajt nuk u pushkatuan, ata iu përgjigjën zjarrit me zjarr. 

Adem Jashari u bë simboli i parë i një lloji tjetër të shqiptarit, nga ai 

paqësor, që dominonte gjatë viteve nëntëdhjetë; ai shënoi një ndryshim 

të rëndësishëm në qëndrimet popullore, sepse, shqiptarët ndoqën 

shembullin e tij dhe u bashkuan me mijëra si vullnetarë në UÇK. 

Legjenda e Adem Jasharit paraqet kështu një kundërrëfim ndaj rrëfimit 

të viktimizimit.  

Ka një tjetër rrëfim në legjendë të Jasharajve që mbetet pak e 

varrosur dhe që unë dua ta kujtoj këtu në fund të prezantimit im.  

Duke hulumtuar historinë e Jasharajve, unë mësova edhe që gratë 

e familjes Jashari nuk kanë qenë viktima. Ato kanë qenë luftëtare. E 

mësova se Adilja, gruaja e komandantit, ishte e para që vdiq derisa po 

u sillte municion luftëtarëve. Mësova edhe - dhe me befasi të madhe - 

se ndërsa ajo dhe të tjetra gra jetojnë përgjithmonë në zemrat e familjes 



Motivimi i luftës së Jasharajve përmes tregimit të ngjarjes                                      59 

 

dhe rrethit, shumë pak në shoqëri i kujtojnë ato: Adilen, apo edhe 

Zahiden, Feriden, Zarifen; vajzat: Hidajeten (18), Valdeten (14), 

Selveten (20), Lirien (14), Igballen (13) Afeten (17); dhe fëmijët: 

Fatimen (8), Blerinen (7). Të gjitha ato duhet të kenë më shumë peshë 

në përkujtimoret zyrtare që u kushtohen dëshmorëve të luftës me të 

gjitha gratë të cilat kanë luftuar në Kosovë. Një numër i caktuar igrave 

iu bashkua UÇK-së si luftëtare dhemë shumë të tjetra padyshim kanë 

luajtur një rol mbështetës në rezistencën e armatosur. Gratë shërbenin, 

si: postiere, ndihmëse, kuzhiniere dhe infermiere, detyra këto që nuk 

gëzojnë lavd pas përfundimit të luftës. Nëse Adilja dhe të tjerat do të 

ishin gjallë sot, besoj se do të mbështesin gratë e mbijetuara nga dhuna 

dhe tortura nga forcat serbe, sepse edhe ato gra meritojnë të kujtohen. 

Zoti Rifat Jashari, mbështeti instalacionin artistik “Mendoj për Ty”, 

dedikuar të mbijetuarave, dhe ai i ndihmoi shumë, sepse, i bëri ato të 

ndiheshin krenare. 

Është fakt se rrëfimi i masakrës së Jasharajve sjellë një 

simbolizëm të fortë mbi një vuajtjeje të madhe, që prek të gjithë dhe që 

i bashkon ata në një bashkësi kombëtare. Shumica nga të anketuarit në 

Kosovë ma thanë se sakrifica e jashtëzakonshme e Jasharajve, që është 

e pamundur të shpaguhet në atë masë, i bën ata mirënjohës. Ata 

pohojnë se pa Jasharajt dhe vullnetin për të luftuar, Kosova ende do të 

ishte shoqëri e shtypur.  

Mijëra familje shqiptare kanë përjetuar vdekje të dhunshme, 

burgosje dhe humbje të pasurisë private nga politika shtetërore serbe. 

Rrëfimi i Jasharajve, siç është ndërtuar, ka krijuar një lidhje të 

fuqishme midis këtij pësimi dhe shpëtimit prej tij. 
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Beqir META 

 

Lufta e Kosovës në kancelaritë perëndimore dhe vendi që zë 

familja Jashari në këtë luftë 

 

Konflikti në Kosovë në fund të viteve ‘90 ishte një konflikt 

shekullor midis shqiptarëve dhe serbëve, i cili e kishte fillesën qysh 

prej luftërave ballkanike (tetor 1912), kur Serbia pushtoi Kosovën, 

pushtim i cili u sanksionua me vendimet e Konferencës së 

Ambasadorëve në Londër (korrik 1913). Shqiptarët rezistuan përreth 

një shekull dhe mbetën gjithmonë shumicë dërrmuese në Kosovë. Në 

vitet ‘90, thelbin e konfliktit e përbënin kërkesat e pakthyeshme të 

shqiptarëve për pavarësi dhe dhuna e ashpër e Serbisë kundër tyre. 

Konflikti dhe kriza në Kosovë, sipas tipareve që kishte, dhe analizave 

që bënin ekspertët ndërkombëtarë, mund të shndërrohej lehtë në një 

krizë dhe konflikt ballkanik e më gjerë, pra, përmbante të gjithë 

elementët e destabilizimit të paqes e stabilitetit në Evropë e përtej saj.  

Në gjysmën e parë të viteve ‘90 shqiptarët organizuan një 

rezistencë të gjerë paqësore kundër sundimit serb. Mirëpo, simpatia e 

krijuar për rezistencën civile nuk u shndërrua asnjëherë në mbështetje 

politike konkrete për ta zgjidhur këtë çështje. Luftëra të përgjakshme 

zhvilloheshin në Kroaci dhe Bosnjë, ndërsa bashkësia ndërkombëtare 

ishte e paqartë se si do të dukej fundi i Jugosllavisë. Bashkësia 

ndërkombëtare, për dallim nga qasja më serioze në vendet ku luftohej 

dhe kryheshin masakra, në Kosovë mjaftohej me retorikë mbështetëse. 

Natyrisht që diplomacia perëndimore mundohej t’i menaxhonte pritjet 

e shoqërisë kosovare. Disa rezoluta ndërkombëtare dhe qëndrime të 
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miratuara në forume të ndryshme jo vetëm që e dënonin dhunën e 

regjimit serb, por politikisht synonin t’i jepnin sinjale shpresëdhënëse 

durimit të shoqërisë në Kosovë. Rezistenca kosovare u stërzgjat me vite 

dhe nuk po prodhonte rezultatet e pritura. Veçmas, në dy konferenca 

ndërkombëtare në vitet ‘90, u dëshmua qartë se rezistenca paqësore për 

arritjen e qëllimeve politike me metodat e saj po rezultonte si një pritje 

naive. E para ishte Konferenca e Londrës, e cila u përjetua si fyerje dhe 

injorim nga ana kosovare. E dyta ishte Dayton, i cili shkaktoi zemërim 

më të madh se sa mendohej. Kjo e fundit, do të bëhet dhe kthesë 

historike. A ka qenë një situatë reale historike mundësia e pjesëmarrjes 

së Kosovës në Dayton, apo vetëm një pritje e gabuar? Kjo mbetet një 

çështje debati ende edhe sot. 

Deri në verën e vitit 1992 Kosova kishte një vëmendje 

sipërfaqësore të opinionit publik ndërkombëtar dhe të disa politikanëve 

perëndimorë. Kjo dukej mirë në formë, por asgjë nuk ndodhte në 

substancë. Në fakt ajo ishte përjashtuar qëllimisht nga mekanizmat 

ndërkombëtarë që merreshin me procesin e shpërbërjes së Jugosllavisë. 

Ajo nuk ishte fare pjesë e një procesi ndërkombëtar. Mirëpo, në 

vitin 1992 u formësua bindja se Kosova do të ftohej në Konferencën 

për Jugosllavinë, e cila do të mbahej në Londër, në muajin gusht.1Ftesa 

erdhi për Ibrahim Rugovën, që në atë kohë ishte zgjedhur kryetar i 

Kosovës. Mirëpo, siç thotë Marc Weller, ishte “një letër, që me siguri 

do të jetë unikale në historinë diplomatike”.2 Në fakt, delegacioni i 

Kosovës nuk mori pjesë në punimet e konferencës, meqë nuk ishte i 

ftuar i barabartë me të tjerët. Me gjithë mospjesëmarrjen e 

 
1 Për konferencat e para për t’i zgjidhur çështjet e shpërbërjes së Jugosllavisë dhe 

Kosovës, shih: Marc Weller, Shtetësia e kontestuar, f. 93-127.  
2 Marc Weller, Shtetësia e kontestuar, f.103. 
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drejtpërdrejtë në Konferencë, për delegacionin e Kosovës ishte 

organizuar një dhomë e veçantë, e emëruar si “sallë dëgjimi” (salla 

d’ecoute).3Nga aty, nëpërmjet televizorit, mund të përcilleshin punimet 

e Konferencës. Delegacioni kishte rastin të bisedonte herë pas here me 

Lordin Carrington, i cili ishte udhëheqës i Konferencës së Londrës, dhe 

me diplomatë të tjerë, duke shtruar kërkesat e tij. Mirëpo, Kosova nuk 

ishte temë në këtë ngjarje diplomatike. Një trajtim serioz i saj nuk 

ndodhi. 

Ngjarja tjetër e dytë ishte Konferenca e Daytonit e cila do të 

merrej me përfundimin e luftës së përgjakshme në Bosnjë-

Hercegovinë. Në të gjitha konferencat dhe mekanizmat, bashkësia 

ndërkombëtare do të merrej me temat e pavarësimit të Sllovenisë, 

Kroacisë, Bosnjës dhe Maqedonisë. Por Bosnja, e cila ishte pavarësuar 

dhe njohur ndërkombëtarisht, përballej me një luftë të përgjakshme. 

Kështu Dayton do të fokusohej vetëm në ndaljen e luftës dhe 

përcaktimin e arkitekturës së ardhshme politike të Bosnjës. Në Dayton, 

Kosova nuk u ftua fare. Regjimi serb vazhdonte të bënte shkelje masive 

kundër popullatës civile, të konfirmuara nga Asambleja e Përgjithshme 

e OKB-së dhe mekanizma të tjera ndërkombëtare. Por se në Dayton 

Millosheviqi u pa si faktor paqeje dhe stabiliteti rajonal. Diplomatët 

perëndimorë ishin mirënjohës për angazhimin e tij në “paqebërjen” dhe 

për qasje “konstruktive” karshi rajonit. Kjo gjë e forcoi më shumë 

regjimin e tij.4 Mirëpo, fundi i luftës që u arrit në Bosnjë nuk do të 

thoshte edhe fundi i konfliktit në Kosovë. Përkundrazi, do të shënonte 

 
3 Po aty, f. 104. 

4
Noel Malcolm, Kosovo: A short History, f. 353. 
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përshkallëzimin e tij. Shpejt kriza e Kosovës u shndërrua në një luftë 

të re dhe të përgjakshme.  

 

Lufta dhe ndërhyrja ndërkombëtare 

 

Rezistenca paqësore bazohej në premisën se shoqëria kosovare 

duhet të ishte e durueshme, derisa bashkësia ndërkombëtare të 

siguronte një zgjidhje të favorshme për Kosovën. Pas Dayton-it, kjo 

rezultoi të ishte iluzion, sepse askush nuk merrej me këtë çështje. 

Vlerave të kësaj rezistence, si vetëpërmbajtja dhe durimi, gradualisht u 

erdhi fundi. Pritja në pakufi për shmangien e konfliktit të armatosur u 

tregua jo mirë e menduar. Pamundësia për të përfshirë Kosovën në 

Marrëveshjen e Dayton-it shërbeu si një moment kthese për zhvillimet 

e brendshme.5 Diplomati amerikan, Richard Holbrooke, arkitekti i 

kësaj marrëveshjeje, nuk thotë asgjë thelbësore në kujtimet e tij mbi 

mospërfshirjen e Kosovës në këtë Konferencë.6 Supozohet se një nga 

arsyet pse Kosova u përjashtua nga tryeza e negociatave ishte frika se 

Millosheviqi nuk do të bashkëpunonte për përfundimin e luftës në 

Bosnjë, si dhe mund të tërhiqej nga tavolina e bisedimeve. Sidoqë të 

jetë, mospjesëmarrja në këtë konferencë ishte mesazhi më i qartë që 

rezistenca paqësore dhe civile për të siguruar mbështetje 

ndërkombëtare në zgjidhjen e çështjes së Kosovës nuk kishte më 

kredibilitet.7 

 
5 Wesley Clark, Civil Resistance, f. 112-151. 
6 Richard Holbrooke përmend Kosovën vetëm në rastin e fillimit të luftës në vitet 

1998-1999, shih: Richard Holbrooke, To End a War, New York: Random House, 

1999, f. 234, 358-359. 
7 M. Weller, Shtetësia e kontestuar, f.143. 
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Pas kësaj, rezistenca e armatosur, e cila vepronte edhe më parë 

në Kosovë, por që filloi të marrë formën nën udhëheqjen e Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës (UÇK), u shfaq si një aktor i ri në skenën 

politike. Në fakt UÇK-ja ishte themeluar në fillim të viteve ‘90, duke 

ndërmarrë disa aksione të herëpashershme, por publikisht ajo do të 

paraqitej për herë të parë më 28 nëntor 1997.8Në mars të vitit 1998 

forcat serbe sulmuan “zonën e lirë të Drenicës” dhe ekzekutuan 

familjen Jashari në Prekaz, ku shumica ishin gra dhe fëmijë. Pas këtyre 

ngjarjeve, lëvizja e UÇK-së vazhdoi kryengritjen e armatosur me një 

përkrahje të gjerë popullore. Adem Jashari u shndërrua në simbolin e 

saj.  

Ndodhi ajo çfarë ishte përsëritur në historinë e Kosovës: dështimi 

i një lëvizjeje të moderuar për të arritur qëllimet politike dhe 

zëvendësimi i saj me krahun dhe konceptin e luftës së armatosur. Kjo 

lëvizje fitoi shpejt vëmendjen ndërkombëtare dhe u bë vendimtare në 

proceset politike. Ajo vendosi komunikim të drejtpërdrejtë me 

përfaqësuesit kryesorë të bashkësisë ndërkombëtare dhe angazhohej 

për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Ishte një përsëritje e asaj çfarë 

kishte ndodhur shpeshherë gjatë historisë në botë. Ndryshimi i madh 

ndodh vetëm nëpërmjet dhunës si mjet politik dhe luftës çlirimtare. 

Vetëm forca mund të përmbysë sisteme të padrejta dhe të largojë 

regjime shtypëse. Nxitja e një angazhimi ushtarako-humanitar 

ndërkombëtar ishte pjesë e platformës së saj politike. Që në fillim të 

luftës, Serbia shkeli të gjitha konventat ndërkombëtare të të drejtave të 

njeriut dhe normat humanitare, duke rrezikuar kështu paqen dhe 

sigurinë rajonale. Vrasjet sistematike të civilëve nuk ishin pasoja 

 
8 Tim Judah, Kosovo: Warandrevenge, New Havenand London: Yale University 

Press, 2000, f. 99-163. 
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anësore të luftës, por qëllimi i saj. Kështu gjatë vitit 1998 Kosova u 

përqendrua në koordinimin me bashkësinë ndërkombëtare për të dhënë 

alarmin mbi vrasjet e shumta dhe aktet çnjerëzore të pushtetit serb në 

Kosovë, si dhe të kërkohej me ngulm parandalimi i spastrimit etnik i 

1998. Këshilli i Sigurimit i OKS-së miratoi Rezolutën 1199 dhe e 

konstatoi gjendjen në Kosovë si një kërcënim të paqes dhe sigurisë 

rajonale. Në të thuhej se: në Kosovë po shkeleshin në mënyrë masive 

të drejtat e njeriut. Po ashtu, Grupi i Kontaktit i përbërë nga SHBA-ja, 

Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Italia dhe Rusia, në takimet e 

shkurtit dhe të korrikut 1998, shprehu shqetësimin për përkeqësimin 

dramatik të gjendjes. Lufta e armatosur në mes të UÇK-së dhe forcave 

të regjimit serb ishte gjendja faktike në terren. Askush nuk mund të 

parashihte fundin dhe pasojat e saj. 

Dalja në skenë e UÇK-së dhe shndërrimi i konfliktit në luftë 

midis palëve, për shkak të potencialit të madh të rrezikut që 

përmendëm më lart, justifikonte ndërhyrjen e Fuqive të Mëdha dhe 

organizmave ndërkombëtare. Kjo ndërhyrje, politikisht e ushtarakisht 

mund të gjente bazueshmëri logjike, ligjore e politike në parashikimet 

e Kartës së OKB-së. Megjithëkëtë debatet e forta kundërthënëse për sa 

i përket respektimit të procedurave vendimmarrëse ndërkombëtare 

arritën në pika kritike. 

Lufta e Kosovës u analizua nga shumica e fuqive perëndimore në 

kuadrin e masave dhe diplomacisë preventive që ata duhej të 

ndërmerrnin për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit. Së dyti, 

Lufta e Kosovës u analizua prej fuqive perëndimore me në krye SHBA-

në si një hallkë e përpjekjeve për demokratizimin e Evropës, dhe më 

gjerë akoma të demokratizimit të marrëdhënieve ndërkombëtare. 

Demokratizimi është parë nga shumë studiues dhe politikanë të lartë 
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perëndimorë, jo vetëm si rruga e sigurt e progresit të shoqërisë 

njerëzore, por edhe si një bazë për të ndërmarrë masa më të efektshme 

preventive për krizat dhe konfliktet që mund të lindin dhe për të 

parandaluar eskalimin e luftës dhe të dhunës.9 

Konflikti në Kosovë po zhvillohej në një kohë kur procesi i 

globalizimit ishte në ngjitje dhe institucionet ndërkombëtare të sigurisë 

po diskutonin për një skemë të re strukturimi në përputhje me procesin 

demokratizues të mbarë botës, i cili ishte kthyer tashmë në ideologji 

globale. Por, ky proces ishte në vetvete kundërthënës, sepse ai po 

ndeshej me praktikat e vjetra të vendimmarrjes, të cilat 

konsideroheshin si një pengesë kryesore për zbatimin efikas të 

diplomacisë që e mbështeste këtë proces. 

Një nga këta elementë revolucionarë në konceptet e sigurisë 

globale ishte legalizimi në të drejtën ndërkombëtare i “ndërhyrjes 

humanitare” nëpërmjet përdorimit të forcave ushtarake ndërkombëtare. 

Përdorimi i të drejtës për ndërhyrjen humanitare gjeti mishërimin si një 

rast tipik me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Kjo vijë ka përshkruar 

njërin nga aspektet e diplomacisë së Fuqive të Mëdha për të diskutuar 

krizën e Kosovës. Ndërhyrja humanitare u bë domosdoshmëri vetëm 

pas fillimit të luftës nga UÇK-ja. Në këtë mënyrë, kjo luftë, e cila pati 

si një pikë reference dhe si një ngjarje epope luftën vetësakrifikuese të 

familjes Jashari, u bë gjenerues i problemeve të tilla që ndikuan 

thellësisht në diplomacinë preventive të SHBA-së e fuqive evropiane. 

 
9 Stephen J. Stedma, Alchemyfor a New World Order, in Foreign Affairs, 1995, p.18; 

Boutros Boutros Ghali, An Agendafor Peace, p. 45. 
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Këtë diplomaci të re studiuesit e kanë quajtur edhe si plotësim të 

“erozionit të së drejtës ndërkombëtare”10ekzistuese. Por, gjithsesi 

evolucioni i të drejtës ndërkombëtare është një fenomen i njohur 

historik dhe plotësimi i këtij “erozioni” nuk është gjë tjetër veçse një 

aspekt i këtij evolucioni pozitiv që pajton dy fenomene: sigurinë 

evropiane e globale me avancimin e demokracisë, ku e drejta e popujve 

për t’u vetëqeverisur e vetëvendosur është një element thelbësor i saj.  

Në terma më konkretë, ishte plotësimi i mospërputhjes që 

ekzistonte midis parimit të ndalimit të dhunës dhe detyrimit që kanë 

shtetet për zgjidhjen me mjete paqësore të konflikteve të jashtme e të 

brendshme. 

Ndonëse ishte e drejtë dhe progresive, ndërhyrja që projektohej 

në Kosovë nuk kishte legjitimitet ndërkombëtar për shkak të mungesës 

së një mandati nga Këshilli i Sigurimit. Por, në dallim me ndërhyrjen 

amerikane në Irak, për Kosovën nuk janë kontestuar shkaqet e 

ndërhyrjes, pasi dhuna dhe terrori serb dhe shpërngulja e 1 milion 

shqiptarëve ishin fakte evidente. 

Kohezioni i NATO-s për ndërhyrjen në Kosovë ishte nga më të 

lartët në historinë e saj. Vendimi i saj ishte unanim dhe, nëse do të 

krahasohet me Irakun, ku ndërhyrja u kundërshtua nga Gjermania dhe 

Franca, del qartë në pah diferenca midis dy rasteve.  

Karta e OKB, neni 1, paragrafi 2, parashikonte përdorimin e 

mjeteve paqësore përmes paralajmërimeve të autorizuara me votën e 

barabartë të të gjitha shteteve anëtare.11Por, ajo parashikonte dhe 

 
10 Helgavon Horn,“Auf dem Wegzuneuen Krieg? Der UN -Sicherheitstat und die 

ErosiondesVoelkerrechts”, in Ralf M. Leudicke/ Peter Strytynski (Hg), Permanenter 

Kriegodernachaltiger Frieden?, Verlag Wilfried Junior, Kassel: 2005, Seite, 151. 
11 Karta e OKB-së, neni 1, paragrafi 2. 



Lufta e Kosovës në kancelaritë perëndimore dhe vendi ....                                      69 

 

përjashtimet, duke lejuar përdorimin e dhunës në raste kur një konflikt 

i shkaktuar kërcënonte paqen botërore, si dhe në rastin e vetëmbrojtjes. 

Në fakt edhe më parë Këshilli i Sigurimit kishte intervenuar si në vitin 

1991, kur e vlerësoi gjendjen në Kroaci si një situatë kërcënuese për 

paqen, duke treguar për herë të parë gatishmërinë për të ndërhyrë 

ushtarakisht në rastin e një lufte civile edhe pa vullnetin e shteteve të 

përfshira në këtë konflikt. Kjo situatë u përsërit në vitin 1993 e 1994 

kur KS autorizoi ndërhyrjen ushtarake për të ndaluar luftën civile në 

Somali e Ruanda.  

Duke u gjendur përballë vetos ruse, vendet perëndimore, anëtare 

të përhershme të KS, ngulmuan dhe sponsorizuan një sërë rezolutash 

të cilat përgatitën shtratin për justifikimin e legjitimimin relativ të 

ndërhyrjes, e cila po konfigurohej se do të bazohej në dy shtylla: 

shkaqet humanitare; rreziku i zgjerimit të konfliktit dhe i cenimit të 

paqes e sigurisë në botë. Shumica e këtyre rezolutave u miratuan në 

Këshillin e Sigurimit, prandaj fuqitë perëndimore arritën të justifikonin 

ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë si një akt moral e politik, i 

detyrueshëm por pa legjitimitetin e duhur për shkak të mungesës së 

autorizimit të KS. Por, ndonëse vetoja ruse cenoi legjitimitetin e 

ndërhyrjes së NATO-s, ajo gjithashtu ishte një provë tjetër se Rusia po 

dëshmonte hapur synimin e hegjemonisë në Evropën Juglindore. 

Dështimi i fuqive perëndimore në Konferencën e Dayton-it për ta 

zgjidhur krizën e Kosovës shkaktoi zhgënjimin e shqiptarëve dhe rriti 

e fuqizoi rrymën politike që mendonte se format civile e paqësore të 

rezistencës nuk qenë të mjaftueshme.12 Por, ky dështim ndryshoi edhe 

kursin politik të SHBA-së, të cilët filluan gradualisht të toleronin e më 

 
12 Timothy Garton Ash, Cry, the dismembered Country, The NewYork Reviewof 

Books: 1999. 
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tej të përkrahnin radikalizmin e situatës në Kosovë. Në Uashington po 

rritej ndjenja dhe po forcohej gjykimi se po afrohej momenti kur 

Millosheviqi duhej të përballej me një kryengritje të armatosur të 

shqiptarëve, e cila mund t’i lëvizte gjërat përpara.13 

Amerikanët po lëviznin në këtë drejtim edhe për faktin se mesa 

duket nuk po gjenin përkrahjen e duhur të BE për rezistencën paqësore 

të shqiptarëve. Në fillim të viteve ‘90 disa kancelari evropiane i kishin 

bërë presion qeverisë shqiptare që të mbyllte dy kampe të stërvitjes së 

paraushtarakëve nga Kosova, të cilat funksiononin me kërkesën dhe 

dijeninë e udhëheqësit të Kosovës, Ibrahim Rugova. 

Masakrimi më 1 mars 1998 i 29 anëtarëve të familjes Ahmeti në 

Qirez të Drenicës nga njësitë speciale serbe ishte pararendës i një 

gjenocidi të egër serb, por që kaloi pa u popullarizuar siç duhej në 

opinionin publik. Këtë opinion do ta shokonte dhe zgjonte pak ditë më 

vonë rezistenca heroike e Jasharajve të prirë nga Ademi dhe masakrimi 

i 26 pjesëtarëve të kësaj familje. Kjo u shoqërua me marshimin nga 

Prishtina drejt Drenicës të 5 000 shqiptarëve, shumica gra, në 

mbështetje të familjeve të masakruara. 

Ndërsa, UÇK-jau rrit dhe e intensifikoi luftën e saj, vëzhguesit e 

huaj po konstatonin se aksionet ushtarake të Serbisë ishin drejtuar 

kundër popullsisë civile shqiptare në Kosovë14,çka ishte në fakt 

praktikë e vjetër 100-vjeçare e sjelljes së saj kundër shqiptarëve. 

Madje, që nga pranvera e vitit 1998, qeveria serbe po zbatonte 

strategjinë e tokës së djegur dhe spastrimit etnik.15 

 
13 Jenz Reuter, Zur Geschichteder UÇK: in Der Kosovo Konflikt, Ursachen, Verlauf, 

Perspektiven, Seite 171. 
14 Erich Rathfelder, Kosovo-Geschichteeines Konflikts, Suhrkamp Verlag, Berlin: 

2010, f. 176, 186. 
15Po aty.  
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Takimi i Richard Holbrooke në qershor 1998 me drejtuesit e 

UÇK-së ishte një deklarim i evoluimit të politikës së Aleatëve 

Perëndimorë. Ai deklaroi se shqiptarët kishin të drejtë të mbroheshin 

nga dhuna e terrori serb në Kosovë, por ende nuk premtoi se NATO do 

të ndërhynte për të mbrojtur e shpëtuar popullsinë civile. Ndërsa, 

nënshkrimi i marrëveshjes për armëpushim i ndërmjetësuar nga 

Holbrooke në tetor 1998 midis UÇK-së dhe ushtrisë serbe, përforcoi 

lidhjet e saj me komunitetin ndërkombëtar dhe autoritetin e saj. 

Në fillim të vitit 1999 UÇK-ja u unifikua dhe njësoi komandën e 

saj të vetme. Prej këtij momenti fillon edhe përkrahja e NATO-s për 

forcimin e saj. Në Rambuje UÇK-ja u njoh si faktor dhe subjekt i së 

drejtës ndërkombëtare, ndërsa zgjedhja e Hashim Thaçit si kryetar i 

Delegacionit Shqiptar në këtë Konferencë dhe pranimi i tij me këtë 

cilësi nga Grupi i Kontaktit, legjitimonte luftën e shqiptarëve për çlirim 

nga sundimi serb. 

Më parë në vjeshtën e vitit 1997, BE ishte përpjekur ta zgjidhë 

konfliktin në një mënyrë të moderuar, duke propozuar rikthimin e 

autonomisë. Iniciativa gjermano-franceze u shpreh kundër synimeve 

për një shtet të pavarur të Kosovës, por vetëm për përmirësimin e 

situatës ekzistuese, duke u dhënë shqiptarëve autonominë dhe 

mundësuar respektimin e të drejtave njerëzore e kombëtare.16Qeveria 

jugosllave e hodhi poshtë këtë kërkesë, duke e quajtur ndërhyrje në 

punët e brendshme. Kjo do të thoshte se ky shtet nuk pranonte kurrfarë 

zgjidhjeje të ndërmjetme: o nënshtrimin e plotë dhe zhdukjen e të 

 
16 Jens Reuter, Die Kosovo-Politik derinternationalen Gerneinchaft in denneunziger 

Jahren. In Der Kosovo-konflikt, Ursachen, Verlauf, Perspektiven, Wieser Verlag, 

Klagenfurt, Celovec: 2000, f. 323. 
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drejtave më themelore të shqiptarëve, o konfliktin me ta dhe spastrimin 

etnik. 

Pas kësaj, Perëndimi filloi të zbatojë diplomacinë preventive, e 

cila u kryesua nga SHBA-ja. Me nismën amerikane, në këtë proces u 

përfshinë shumë faktorë e organizata ndërkombëtare, NATO, OSBE, 

si dhe disa qeveri evropiane me të cilat amerikanët kishin një strategji 

të përbashkët në politikat globale, si Britania e Madhe dhe Gjermania.  

Ndryshe nga vendet e Evropës, SHBA nuk e njohu Republikën 

Federale Jugosllave pas marrëveshjes së Dayton, duke qëndruar në 

pritje të reflektimit të Beogradit për zgjidhjen e konfliktit në 

Kosovë.17SHBA-ja mori nismën për miratimin e Rezolutës së KS të 31 

marsit 1998, e cila dënonte shkeljen e rëndë të të drejtave të njeriut në 

Kosovë dhe kërkonte zgjidhjen e konflikti përmes dialogut me 

shqiptarët. Palët (shqiptarët e serbët) u detyruan të uleshin në bisedime 

në maj 1998, por pa kurrfarë rezultati. KS ndërkohë kërkoi që pala 

shqiptare t’i përmbahej zgjidhjes memjete paqësore, dhe gjithashtu 

theksoi nevojën e ekzaminimit nga Gjykata Ndërkombëtare për krime 

lufte në Kosovë. Qeveria serbe nuk pranoi ta zbatonte këtë kërkesë.  

Rezoluta 1199 e 23 shtatorit 1998 e KS, i kërkoi me vendosmëri 

Jugosllavisë (Serbisë) ndalimin e menjëhershëm të armiqësive, 

tërheqjen e menjëhershme të forcave serbe të sigurisë nga pozicionet e 

fituara gjatë ofensivës së saj kundër UÇK, dhe fillimin e dialogut për 

zgjidhjen e konfliktit në rrugë paqësore. Një ditë më pas, NATO 

paralajmëroi dhe kërcënoi Serbinë me goditje ajrore, nëse ajo nuk do 

të zbatonte kërkesat e kësaj rezolute. Kërcënimet e NATO-s u miratuan 

nga Këshilli i Atlantikut në mbledhjen e datës 8 tetor, madje Këshilli i 

 
17 Enver Bytyçi, Diplomacia imponuese e NATO-s në Kosovë, Tiranë: Instituti i 

Studimeve të Evropës Juglindore, 2012, f. 160. 
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Atlantikut autorizoi përdorimin e kufizuar të operacioneve nga ajri dhe 

i kërkoi sekretarit të Përgjithshëm që, në kushte të caktuara, të 

urdhëronte përdorimin e forcës. Përdorimi i forcës nga ana e NATO-s 

u justifikua me dy faktorë: me krizën e rëndë të jashtëzakonshme 

humanitare që Serbia kishte krijuar në Kosovë, çka u cilësua pasojë e 

refuzimit të Beogradit për ta zgjidhur konfliktin përmes dialogut e 

mjeteve paqësore; dhe me argumentin se përkeqësimi i kësaj situate 

përbënte rrezik për paqen e sigurinë në të gjithë rajonin. Më 10 tetor 

1998, Havier Solana deklaroi se “Aleanca është e vendosur që të 

evitojë me forcën e armëve një katastrofë humanitare në Kosovë”.18 

SHBA dhe NATO i qëndruan deri në fund strategjisë së zgjidhjes 

së konfliktit në rrugë paqësore, por duke përdorur shtrëngimin ndaj të 

dyja palëve. Beogradi po përpiqej të manovronte e të testonte 

vendosmërinë e Aleancës, e pse jo edhe t’i përçante aleatët e saj. Pas 

kërcënimeve të NATO-s, Millosheviqi bëri një “tërheqje” duke 

firmosur një marrëveshje me Richard Holbrooke, që parashikonte 

vendosjen e një misioni të OSBE në Kosovë, i cili mbështetej nga 

rezoluta 1199 e 23 shtatorit. Kjo marrëveshje diktoi miratimin e një 

rezolute tjetër në KS më 24 tetor 1998 (nr. 1204), e cila ritheksonte 

kërkesat e rezolutave të mëparshme dhe theksoi që Millosheviqi duhej 

të tërhiqte trupat shtesë nga Kosova.  

Komandanti i NATO-s, Wesley Clark, i cili shkoi në Beograd 

dhe takoi Millosheviqin, mbeti i shokuar nga deklarata e tij “për të 

qëruar hesapet”19 njëherë e mirë me shqiptarët, çka nënkuptonte 

vendosmërinë e tij për të realizuar spastrimin etnik. Perëndimi kuptoi 

se Serbia kishte vendosur të luante o për gjithçka, o për asgjë. 

 
18 Po aty, f. 162-163. 
19 Wesley Clark, Të bësh luftë moderne, Prishtinë: Zëri, 2003, f. 182-187. 
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Misioni faktmbledhës i OSBE me 1 800 anëtarë, i kryesuar nga 

ambasadori amerikan, William Walker, zhvilloi aktivitetin e tij në 

Kosovë nga fundi i nëntorit 1998 dhe u largua më 23 mars 1999. 

Ndonëse ndikoi disi për të penguar acarimin e mëtejshëm të konfliktit, 

nuk mundi ta ndalojë atë. Në janarin e vitit 1999 ushtria dhe policia 

serbe filluan ofensivën e planifikuar për spastrimin e dhunshëm e të 

përgjakshëm të shqiptarëve. Pas kësaj erdhën bombardimet e NATO-s 

të 24 marsit 1999. 

Si një instrument diplomatik preventues u përdor edhe Grupi i 

Kontaktit (me pjesëmarrjen e SHBA-së, Rusisë, Gjermanisë, Britanisë 

së Madhe, Francës dhe Italisë). Në vitin 1996 kur filluan bisedimet për 

statusin e Kosovës, Grupi i Kontaktit vuri tre kushte themelore, të cilat 

nuk mund të viheshin në tavolinën e bisedimeve midis shqiptarëve dhe 

serbëve.201. Nuk do të diskutohej për bashkimin e Kosovës me 

Shqipërinë; 2. Nuk do të vihej në diskutim ndarja e Kosovës; 3. Statusi 

e pozita e shqiptarëve nuk do të rikthehej në atë që ishte para vitit 1999, 

d.m.th. të heqjes së autonomisë së vitit 1989. Ky instrument dëshmonte 

për përkushtimin e një zgjidhje paqësore; provonte juridikisht se 

Kosova ishte një problem ndërkombëtar, duke djegur kartën e 

Millosheviqit se ajo ishte problem i brendshëm i Serbisë; synonte 

shmangien e një konflikti botëror, Perëndim-Rusi. 

Presidenti rus, Boris Jelcin kishte paralajmëruar një “Jo” të fortë 

kundër ndërhyrjes ushtarake, madje paralajmëronte se një ndarje e 

Kosovës nga Serbia do tëçonte në një gjakderdhje të paparë.21 

 
20 Kondrad Clewing, Oliver Jens Schmitt,Geschichte Südosteuropeas_Vonfrühen 

Mittelalter bis zu Gegenwart, Verlag, Friedrich Puster, Regensburg: 2011, f. 748. 
21 Jens Reuter, Die Kosovo- Politik derinternationalen Gemeinschaft in denneunziger 

Jahten. In Der Kosovo-Konflikt, f. 325. 
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Me Grupin e Kontaktit vendet perëndimore donin të zbusnin 

agresivitetin e Rusisë në kundërshtimet e saja për zgjidhjen e krizës në 

Kosovë. Kjo do të realizohej edhe përmes disa lëshimeve ndaj 

Jugosllavisë, sa i përket sanksioneve. 

Ndërkohë diplomacia amerikane punoi fort dhe arriti, jo pa 

vështirësi, të unifikojë qëndrimin e vendeve evropiane, anëtare të 

Aleancës Atlantike por edhe të neutralizojë reagimin agresiv të 

Rusisë.22Grupi i Kontaktit dëshmonte për efektin e madh që pati UÇK 

në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës dhe përcaktimin e saj si 

një konflikt i nxehtë në Evropë. Dalja e UÇK-së në skenë, në vjeshtën 

e vitit 1997 dhe aksionet e saj kundër stacioneve policore serbe, u pasua 

me riaktivizimin e Grupit të Kontaktit, i cili e zhvilloi mbledhjen e parë 

në Nju Jork, më 24 shtator 1997. Debatet në Grupin e Kontaktit 

shërbyen për të bindur Rusinë të pranonte me disa korrektime që të 

rivendosej embargo e armëve për ushtrinë serbe, Moska bllokoi për një 

kohë të gjatë vendosjen e sanksioneve financiare dhe e shtyu miratimin 

e saj për to deri më 9 mars 1998. 

Presioni amerikan brenda Grupit të Kontaktit u shtua përballë 

sabotimit të sanksioneve efektive kundër Serbisë nga Rusia, aq sa 

SHBA kërcënuan se do të tërhiqeshin nga Grupi i Kontaktit. Ky presion 

i fortë ndihmoi për të thyer kundërshtimin rus. Në maj 1998 presidenti 

Klinton deklaroi se SHBA-ja nuk do të lejonte që Kosova të bëhej një 

Bosnjë e dytë. Në qershor, anëtarët e Aleancës, si Britania e Madhe, 

Holanda, paralajmëruan për një ndërhyrje ushtarake të Aleancës, edhe 

nëse nuk do të merrej një autorizim nga Këshilli i Sigurimit.  

Në qershor 1998 ndodhi manovra ushtarake kërcënuese ajrore e 

Aleancës si paralajmërim për Millosheviqin. Grupi i Kontaktit përsëriti 

 
22 James Rubin, Një luftë shumë personale, Klan: 2000. 



76                                                                                                   Beqir META  

 

kërkesat e mëparshme, por Jelcin refuzoi vendimin për tërheqjen e 

forcave ushtarake policore serbe nga Kosova. Në qeverinë gjermane 

kishte ndarje për sa i përket autorizimit për bombardime kundër 

Serbisë. Në verën e vitit 1998 ushtria serbe filloi ofensivën e saj e cila 

prodhoi 270 mijë refugjatë. Grupi i Kontaktit provoi se nuk mund ta 

zgjidhte problemin, por po shërbente për të shmangur agravimin e 

konfliktit me Rusinë. Grupi i Kontaktit funksionoi edhe pas fillimit të 

bombardimeve. Rusia e ashpërsoi gjuhën kundër ndërhyrjes, por nuk 

doli nga Grupi i Kontaktitçka provonte që ajo nuk donte t’i shkëpuste 

të gjitha urat me Perëndimin dhe të mos humbiste shansin të ishte 

prezente në zgjidhjen përfundimtare të konfliktit, i cili si çdo konflikt 

tjetër do të përfundohet në tryezën e bisedimeve. 

Ndërsa, operacionet ajrore vijonin, BE, G8 dhe GK më 14 prill 

1999 paraqitën në Bon një plan paqeje që parashikonte: tërheqjen e 

forcave ushtarake serbe; në bazë të kapitullit të VII të kartës së OKB, 

marrjen e kontrollit të sigurisë në Kosovë nga një trupë ndërkombëtare; 

rikthimi i të gjithë refugjatëve; vendosja e Kosovës nën protektorat 

ndërkombëtar përmes një administrate civile të OKB. 

Grupi i Kontaktit u riaktivizua përsëri në fund të konfliktit, 

ndonëse kontradiktat brenda tij (me Rusinë) ishin të mprehta. 

Megjithatë ai pati disa anë pozitive: Formuloi disa nga rezolutat e KS, 

para dhe pas sulmeve të NATO-s, përmes lehtësimit të debatit rreth 

tyre. Këto rezultate shërbyen si instrumente ligjore të ndërhyrjes së 

NATO-s në Kosovë. Grupi i Kontaktit shërbeu pra për të hulumtuar 

pikat e përbashkëta dhe limitet e tolerueshme midis Perëndimit dhe 

Rusisë dhe për ta tërhequr këtë të fundit sa më gjerësisht të ishte e 

mundur në vendimmarrje.  
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Konferenca e Rambujesë më 6-23 shkurt dhe 15-18 mars1999, 

ishte akti më madhor i diplomacisë ndërkombëtare për Kosovën para 

ndërhyrjes së NATO-s. Konferenca drejtohej nga ministrat e Jashtëm 

të Britanisë së Madhe e të Francës, gjest që kishte disa domethënie: 

rishfaqja e reminishencave të blloqeve të vjetra në vendimmarrje (dy 

fuqitë drejtuese të ish-Antantës); shmangia e polarizimit (SHBA-Rusi) 

në drejtim etj. Interesant ishte se më 1995, kancelari gjerman Helmut 

Kohl, me rastin e dislokimit të NATO-s në Bosnjë-Hercegovinë, kishte 

deklaruar: “Gjermania kurrë më në luftë”, por për krizën e Kosovës më 

16 tetor 1998 u mor vendimi për përfshirjen e ushtrisë gjermane në 

veprimet e NATO-s në këtë vend.23 

Aq i vendosur ishte regjimi i Millosheviqit kundër çdo 

kompromisi, saqë ndonëse kishte arritur një marrëveshje me Aleatin e 

vetëm Rusinë në qershor 1998 për pranimin e Kryqit të Kuq 

Ndërkombëtar dhe UNCHR në Kosovë, Millosheviqi nuk e zbatoi as 

këtë marrëveshje.24 

Në Konferencën e Rambujesë konflikti midis Rusisë dhe 

shteteve të NATO-s arriti në kufijtë e papajtueshmërisë. Kremlini filloi 

ta shikonte Kosovën si një pretekst për rikthimin e konfliktit me 

Perëndimin, për të ruajtur sa më shumë të ishte e mundur zonat ruse të 

influencës, për të penguar prirjet e reja në planin global. 

Gjithsesi projekti final perëndimor, i cili përmbante dy elementë: 

dislokimin e trupave të NATO-s në Kosovë për një periudhë kalimtare, 

dhe referendumin për statusin, nuk u kundërshtua nga Rusia. 

Përfundimisht Serbia e cila, mesa duket, gjykoi më mirë një shtet 

 
23 Erich Rachfelder: Kosovo-Geschichteeines Konflikts, Suhrakamp, Verlag, Berlin: 

2010, f. 228. 
24 Po aty, f. 219. 
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homogjen kombëtar sesa një Kosovë si njësi e pavarur, qoftë edhe 

brenda një Federate Jugosllave, vendosi të ballafaqohej me NATO-n 

dhe ta humbiste Kosovën ushtarakisht. 

Angazhimi i vendosur i Adem Jasharit, drejtësia e sakrificës së 

tij sublime dhe e familjes së tij, do të vërtetoheshin plotësisht në 

qershor 1999. Drejtësinë e luftës sublime të tij dhe të UÇK-së do ta 

shprehte shumë bukur dhe saktë William Walker: “Serbët mund të 

luftojnë me UÇK-në, por kurrë nuk mund ta shkatërrojnë atë. Nuk 

mund ta fitosh luftën aty ku je i rrethuar me 90% të popullsisë që 

përkrah UÇK-në. Jam i sigurt se këtë e di edhe vetë Millosheviqi, siç e 

dinë edhe ekspertët ushtarakë serbë, por edha ata të vendeve të tjera”.25 

Rolin e luftës së UÇK-së në avancimin e çështjes së Kosovës e 

ka përcaktuar qartë edhe ish-ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver 

Hoxhaj, i cili theksonte: “Bashkësia ndërkombëtare dhe opinioni 

publik kanë ndryshuar mënyrën e reagimit ndaj Kosovës sa herë, dhe 

vetëm kur gjendja ka ndryshuar brenda në vend. Ndryshimi rrënjësor i 

kontekstit të brendshëm të zhvillimeve ka sjellë ndryshim fondamental 

të jashtëm, si dhe qasje të re të diplomacisë së shteteve kryesore 

perëndimore.26 

 

 

 

 

 

 

 
25 Intervistë në radion Deutsche Welle, 26 shkurt 1999. 
26 Enver Hoxhaj, Ngritja e një shteti -Politika e Jashtme e Kosovës, Tiranë: Botimet 

Dudaj, 2016, f. 29. 
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Alternativat për zgjidhjen e çështjes së Kosovës në 

dhjetëvjeçarin e fundit të shekullit XX 

 

Dekada e fundit e shekullit XX paraqet një pikë kthese në 

historinë e popullit shqiptar në Kosovë. Rënia e Murit të Berlinit që u 

shoqërua me rënien e sistemit komunist dhe shpërbërjen e Jugosllavisë, 

vuri popullin shqiptar të Kosovës para një udhëkryqi historik. 

Revokimi i autonomisë së Kosovës, më 1989, dhe uzurpimi i 

institucioneve dhe kompetencave legjislative e ekzekutive të 

shoqëruara me dhunën policore, vuri shqiptarët e Kosovës para një 

dileme - si të vazhdohej më tutje? Fillimisht, shqiptarët u organizuan 

rreth një lëvizjeje paqësore, duke e parë atë si një alternativë të vetme, 

kurse ndryshimi i rrethanave vuri në skenë një lëvizje të re, e cila 

përmes rezistencës së armatosur u bë bazament në përpjekjet sublime 

të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Prandaj, në vazhdën e këtyre 

përpjekjeve dallojmë dy alternativa: paqësore dhe lufta e armatosur.  

 

Alternativa paqësore 

 

Me rënien e regjimeve komuniste të Evropës Juglindore dhe në 

momentet e shpërbërjes së Republikës Socialiste Federative të 

Jugosllavisë, të cilat u përcollën me braktisjen në masë të Lidhjes 

Komuniste Jugosllave e organizatave të tjera politike legale, skena 

politike në Kosovë reflektoi ndaj pluralizmit politik duke pësuar 

ndryshim të shpejtë e dramatik me daljen në skenë të organizimeve të 
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ardhshme politike që do të kenë për qëllim mbrojtjen e të drejtave të 

ligjshme demokratike të popullit shqiptar të Kosovës dhe zgjidhjen e 

statusit të saj politik.1Një nga alternativat që fitoi terren në Kosovë, për 

mbrojtjen e të drejtave e drejtimin e vendit, qe alternativa paqësore e 

drejtuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës (më tej: LDK). Në krye të 

kësaj alternative, e cila përbënte njëherazi edhe bashkimin numerikisht 

më të madh unik ndër shqiptarët nën ish-Jugosllavinë e pas Luftës se 

Dytë Botërore, u vu inteligjenca me të cilën u solidarizua edhe masa e 

popullit, me gjithë kushtet e rënda të represionit shtetëror serb. 

Alternativa paqësore e fillimviteve ‘90, solli në pushtet ekip të ri 

qeverisës, të cilës i atribuohet Deklarata Kushtetuese e 2 korrikut 1990, 

për “Kosovën Republikë brenda kuadrit të Jugosllavisë”2, Kushtetuta e 

Kaçanikut e shpallur, më 7 shtator 1990, si referendumi për Kosovën 

si Shtet të Pavarur e Sovran3, i shtatorit 1991, që shënonte një avancim 

në kërkesat e shqiptarëve të Kosovës nga mundësia e bashkëjetesës me 

kombet e mbetura në Jugosllavi në opsionin e pavarësisë. 

Lidhja Demokratike e Kosovës, me alternativë kruciale të rrugës 

paqësore, do të organizojë rezistencën gjithëpopullore për të përballuar 

situata tejet të vështira që ishin krijuar nga masat e dhunës e terrorit 

serb, si dhe me një orientim të tillë t’i jepte zgjidhje statusit politik të 

vendit. Lideri i LDK-së, Ibrahim Rugova, në një intervistë dhënë në 

 
1 Ana Lalaj, “Dhuna antikushtetuese dhe i ashtuquajturi shtet juridik në Kosovë”, 

Kosova, revistë historiko-politike 7/1999, Prishtinë: “Instituti i Historisë-Prishtinë & 

Instituti i Historisë-Tiranë”, 2001, f. 64. 
2 Udhërrëfyes i Fondeve dhe Koleksioneve Arkivore, Vëllimi I, Arkivi Kombëtar i 

Kosovës, Prishtinë, 2002, f. 113. 
3 Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, Siprint, Prishtinë, 2001, f. 386; The Truth 

on Kosova, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Instituti i Historisë, 

Tiranë, 1993, f. 345. 
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gusht të vitit 1990, shpjegoi edhe strategjinë e tij: “Duhet të jetë e qartë 

se rruga e politikës paqësore është më e gjatë, por një zgjidhje e matur 

dhe e menduar mirë e këtij lloji është më e qëndrueshme... Për ne është 

e rëndësishme të mbrojmë popullin nga ata që duan ta provokojnë, 

sepse të gjithë e dimë se në situata të tjera të mëparshme vuajtëm 

shumë dhe patëm mjaft të vrarë për shkak të provokacioneve..., 

konfrontimi në kushtet e tanishme nuk do të ishte në favorin tonë. Do 

ta mësojmë këtë mësim, sepse kemi humbur shumë viktima gjatë 

historisë sonë e kemi fituar pak. Çdo sukses do të ngjante me fitoren e 

Pirros”.4 Me këtë strategji, LDK-ja do të punojë në planin demokratik 

kombëtar e në afirmimin dhe sensibilizimin e çështjes së Kosovës.  

Në planin e brendshëm, periudha e qeverisjes paqësore pas 

revokimit të autonomisë u karakterizua me ndërtimin e institucioneve 

paralele si në nivel komunal po ashtu edhe në atë qendror. U vazhdua 

puna në arsim, shkencë, kulturë, sport, shëndetësi etj., me gjithë sfidën 

nga pushtuesi serb. Me gjithë të arriturat në këto fusha, diskriminimi, 

dhuna e represioni shtetëror serb vazhdoi duke keqësuar tej mase 

gjendjen e popullit shqiptar të Kosovës. Shqiptarët iu nënshtruan një 

shtypjeje të egër në të gjitha segmentet, e Kosova do të kthehet në një 

koloni klasike të Serbisë. Si rezultat i një politike të tillë të ndjekur nga 

pushteti serb, gjendja e shqiptarëve të Kosovës u keqësua tej mase 

(1990-1997). Ekonomia e Kosovës u plaçkit dhe çdo gjë me vlerë u 

transferua për Serbi. Si rezultat i dhunës e represionit ekonomiko-

politik, shqiptarët morën rrugën e Evropës, deri në vitin 1997 numri i 

të mërguarve në botë arriti rreth 700 mijë.5 Në këtë mënyrë, përmes 

 
4 Elez Biberaj, Kosova fuqi baroti e Ballkanit, Tiranë, 1994, f. 29. 
5 Marenglen Verli, Kosova në fokusin e historisë, Vëllimi i dytë, Botimpex, Tiranë, 

2003, f. 98. 
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dhunës e terrorit në Kosovë, zbatohej politika e spastrimit etnik e në 

anën tjetër vinin kolonë serbë, duke përfituar atribute e favore 

materiale, e shqiptarët e këtushëm ishin kthyer në qytetarë të dorës së 

dytë përderisa u mohoheshin të gjitha të drejtat dhe liritë themelore 

individuale e kolektive. Në këtë gjendje, LDK-ja ishte në stadin më të 

lartë të rezistencës së saj me thirrjen “durim, durim”, fitorja është e 

jona. Në këtë situatë të gjendjes ekzistuese populli mbahej në një qetësi 

e nën dhunën e presionit e terrorit serb. 

Në planin ndërkombëtar, LDK-ja në një masë arriti ta sensibilizoi 

çështjen e Kosovës duke vendosur lidhje me parti politike dhe me 

mekanizma e asociacione të ndryshme evropiane e amerikane, 

njëherazi duke punuar në krijimin e miqve të Kosovës, si në Evropë, 

Shtete të Bashkuara të Amerikës (më tej: SHBA) e në vende tjera. 

Padyshim, në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës një 

kontribut të veçantë dha Tirana. Në sesionin e 44-të të Asamblesë së 

Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Ministri i Jashtëm i 

Shqipërisë, Reis Malile, përveç se kishte vënë në dukje ngjarjet e 

pranverës së vitit 1989 në Kosovë, duke përmendur represionin ndaj 

shqiptarëve, të drejtat e tyre kombëtare që ishin në kundërshtim të çdo 

norme të lirisë, të demokracisë e të emancipimit kulturor e shoqëror, 

duke dënuar vrasjet dhe burgosjet e shqiptarëve, kishte kërkuar edhe 

normalizimin e gjendjes në Kosovë.6 Në vazhdën e këtyre përpjekjeve 

ministri në fjalë, në shkurt 1990, i dërgoi Sekretarit të Përgjithshëm të 

Organizatës së Kombeve të Bashkuara (më tej: OKB), Javier Perez De 

Cullar, një telegram duke e njoftuar atë se pas fjalimit në sesionin e 44-

 
6Arkivi i Ministrisë për Evropën dhe Punë të Jashtme (më tej: AMEPJ), viti 1990, 

dosja 968, Nga fjalimi i Reis Malile në sesionin e 44-të, të AP të OKB-së, 1989, f. 1-

4. 
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të gjendja në Kosovë fatkeqësisht ishte acaruar edhe më tej dhe se një 

gjendje e tillë përbënte rrezik për paqen e sigurinë jo vetëm për 

Kosovën e Jugosllavinë, por edhe për gjithë rajonin. Më tej, ai kërkonte 

që OKB ta ngrinte zërin e të kërkonte dhënien fund të dhunës, terrorit 

policor e të vrasjeve.7Ndërkohë, Bashkim Pitarka, ambasador dhe 

përfaqësues i përhershëm i Shqipërisë pranë OKB-së, i përcolli 

Sekretarit të Përgjithshëm mesazhin e ministrit të Jashtëm shqiptar, 

duke kërkuar që letrën dhe aneksin e saj, në përputhje me praktikën në 

fuqi, ta shpërndante si dokument të Asamblesë së Përgjithshme të 

Këshillit Ekonomik e Shoqëror dhe të Komisionit për të Drejtat e 

Njeriut.8Për gjendjen e vështirë të krijuar në Kosovë, Lidhja 

Demokratike e Kosovës, më 3 korrik 1991, i kishte dërguar një Thirrje 

shtetit shqiptar, në të cilin ndër të tjera thuhej: “Kosova është mbushur 

me forca ushtarake dhe policore si dhe me civilë të mobilizuar nga 

Serbia, të cilët sollën me autobusë dhe makina ushtarake dhe 

parakalojnë nëpër Kosovë, duke kërcënuar hapur shqiptarët për 

masakrim. Njëkohësisht, kryhet mobilizimi me forcë i shqiptarëve të 

cilët dërgohen jashtë Kosovës. Duke shfrytëzuar gjendjen e luftës në 

Slloveni dhe Kroaci, regjimi serb dhe ushtria, dëshirojnë të 

 
7AMEPJ, viti 1990, Projekt - letër e Reis Malile, drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm 

të OKB-së, mbi gjendjen në Kosovë, f. 14-15; Sipas një raporti të Human Rights 

Watch për Jugosllavinë: “...shqiptarët etnikë po arrestohen në masë, po rrahën e 

torturohen në burgje, po dëbohen nga vendet e tyre të punës vetëm për shkak të 

përkatësisë kombëtare. Policia serbe po përdor dhunë të tepruar kundër 

demonstruesve shqiptarë duke i vrarë më tepër se 50 shqiptarë vetëm gjatë vitit 

1990”, për më tepër shih: Human Rights Watch World Report 1990 - Yugoslavia, 1 

January 1991, https://www.refworld.org/docid/467fca3a1d.html, qasja 23 dhjetor 

2019. 
8AMEPJ, viti 1990, Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i RPS të Shqipërisë 

pranë OKB-së, Bashkim Pitarka, f. 33. 

https://www.refworld.org/docid/467fca3a1d.html
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shkatërrojnë shqiptarët, duke llogaritur që i gjithë aksioni do të mbetet 

në hije të ngjarjeve në Slloveni. Meqenëse populli shqiptar në Kosovë 

është plotësisht i pambrojtur dhe pa asnjë lloj institucioni të sistemit, 

me të drejtë kemi frikë nga masakrat e paralajmëruara dhe ju apelojmë 

Juve që sa më urgjentisht të arbitroni. Kërkojmë mbrojtjen Tuaj sa nuk 

do të jetë tepër vonë”.9 

Si rezultat i sensibilizimit, ku një rol të veçantë në këtë drejtim 

padyshim ka dhënë diaspora shqiptare, shumë delegacione nga Kosova 

u pranuan në institucione të ndryshme ndërkombëtare në Evropë e 

SHBA, si dhe u organizuan një varg tryezash të rrumbullakëta, duke u 

sqaruar delegacioneve të huaja gjendjen e shqiptarëve të Kosovës, si 

dhe parashtruan ide të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së saj. Po 

ashtu, në Kosovë erdhën delegacione qeveritare e humane të dërguara 

prej partive e qeverive të Bashkimit Evropian (më tej: BE) e SHBA-së, 

të cilat u interesuan për shkeljen dhe liritë themelore të njeriut e për 

mundësit e zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Pra, në fillim të viteve ‘90 

me Kosovën filluan të merren, si: BE, SHBA-ja etj. 

Krahas punës rreth sensibilizimit të faktorit ndërkombëtar për 

çështjen e shqiptarëve në Kosovë, një nga prioritetet e klasës politike 

shqiptare të kohës ishte edhe angazhimi për zgjidhjen e statusit politik 

të Kosovës. Shpallja e Republikës së Kosovës nuk kishte zënë vendin 

e duhur të trajtimit objektiv për një zgjidhje sa më reale e të drejtë të 

saj. Në radhë të parë, asnjë subjekt shtetëror në Jugosllavi nuk e njohu 

Republikën e Kosovës. Vetëm Kuvendi i Republikës së Shqipërisë 

përmes një Deklarate, më 21 tetor 1991, njohu Republikën e Kosovës, 

si shtet sovran e të pavarur, mbi bazën e lirisë dhe barazisë të plotë me 

 
9AMEPJ, viti 1991, Dosja 1598, Thirrje, Lidhja Demokratike e Kosovës, dr. Ibrahim 

Rugova, kryetar, Prishtinë, më 02.07.1991. 
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të gjithë popujt tjerë.10 

Shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte bërë në rrethana të 

ndërlikuara ndërkombëtare e aspak të përshtatshme për shqiptarët e 

Kosovës. Shpërbërja e Jugosllavisë, si një shtet i larmishëm në aspektin 

etnik, religjioz e kulturor dhe me një pozitë strategjike gjeopolitike 

paraqiti një sfidë tepër specifike për komunitetin ndërkombëtar, 

sidomos për BE-në dhe SHBA-të, pasi ky proces u zhvillua mu në 

kohën e përfundimit të Luftës së Ftohtë dhe krijimit të një sistemi të ri 

ndërkombëtar. Në këtë periudhë, SHBA e BE ishin në vazhdën e 

përcaktimit të prioriteteve të tyre në politikën e jashtme, kurse kjo e 

fundit kishte probleme të brendshme sikurse ishte mosuniteti i shteteve 

rreth orientimit të politikës së jashtme. Bashkimi i Gjermanisë nuk 

shihej favorshëm nga Franca e Britania e Madhe, pasi një unifikim i 

tillë rrezikonte pozitat e tyre dominuese në Evropë. Përplasja e 

interesave të tyre u reflektua edhe në rastin e Jugosllavisë, ku 

Gjermania mbështeti shkëputjen e Sllovenisë e Kroacisë, kurse Franca 

e Britania nuk favorizuan krijimin e shteteve të reja.11 

Në anën tjetër, SHBA-ja kishte pasur raporte të shkëlqyeshme 

me Jugosllavinë komuniste, duke mbështetur ekonominë dhe unitetin 

e përgjithshëm të këtij shteti. Por, me rënien e Murit të Berlinit filloi 

edhe ndryshimi gradual i qëndrimit të SHBA-ve ndaj Jugosllavisë, pasi 

që Jugosllavia nuk e kishte më tej rëndësinë strategjike që kishte luajtur 

gjatë Luftës së Ftohtë si balancë midis Lindjes e Perëndimit. Tani 

 
10AMEPJ, viti 1991, Dosja 1598, Deklaratë e Kuvendit Popullor të Republikës së 

Shqipërisë, f. 141-142.  
11 Dejan Maralov, “The Policy of the USA and EU towards the Desintegration of 

Yugoslavia”, International Journal of Social Science Tomorrow, Vol. 1, No. 2, 2012, 

f. 1-3. 
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SHBA filloi t’i shprehë pakënaqësitë e akumuluara nga e kaluara, të 

cilat i kishte heshtur atëherë, lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut 

në Jugosllavi. Një faktor tjetër në formësimin e politikës së jashtme 

amerikane në raport me Jugosllavinë ishte edhe një raport i agjencisë 

amerikane të zbulimit - CIA, i nëntorit 1990, që parashikonte trazira, 

dhunë etnike e civile. Në bazë të këtyre rrethanave, në shkurt të vitit 

1990, SHBA-ja publikoi politikën e saj të jashtme amerikane ndaj 

Jugosllavisë që mbështetej në: “demokraci, dialog, të drejta të njeriut, 

ekonomi tregu dhe unitetin”.12 

Në rrethana të tilla ndërkombëtare zgjidhja e statusit politik të 

Kosovës jo vetëm që nuk mori vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare, 

por ajo mbeti në nivel të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Një qëndrim 

i tillë dëshmohet nga rezoluta e Parlamentit Evropian, e miratuar më 

15 shkurt 1990, për gjendjen në Kosovë dhe respektimin e të drejtave 

të njeriut13, si dhe nga Rezoluta e Përbashkët e Senatit dhe Kongresit 

Amerikan që përmbante disa pika prej të cilave më të rëndësishmet 

ishin: (1) Shprehja e brengës së rëndë mbi shkeljen e të drejtave të 

njeriut nga Qeveria e Jugosllavisë dhe nga Qeveria e Republikës së 

Serbisë; (2) Inkurajimi i Qeverisë së Jugosllavisë dhe të Republikës së 

Serbisë për të ndalur përdorimin e forcës në Krahinën e Kosovës dhe 

për të mbrojtur të drejtat themelore të njeriut; (3) Inkurajimi i Qeverisë 

së Jugosllavisë dhe të Republikës së Serbisë që të rivendosë statusin e 

plotë autonom të Krahinës Socialiste të Kosovës; (4) Inkurajimi i 

 
12Po aty, f. 9. 
13AMEPJ, viti 1990, Dosja 1098, Rezolutë mbi gjendjen në Kosovë,f. 5-7; 12-14.  
 Concurrent Resolution - Rezoluta e Përbashkët është një rezolutë që aprovohet nga 

dy dhomat e legjislativit dhe për të nuk kërkohet nënshkrimi i shefit ekzekutiv dhe 

nuk e përmban fuqinë e ligjit. 
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Qeverisë së Republikës së Serbisë që të fillojë një dialog të mirëfilltë 

me lëvizjen e formuar Demokratike dhe me forcat tjera demokratike në 

Krahinën e Kosovës në interes të zgjidhjes politike dhe 

ekonomike...etj.14 

Orientimi i komunitetit ndërkombëtar për ta anashkaluar 

zgjidhjen e statusit politik të Kosovës dhe trajtimin e kësaj çështjeje në 

suaza të së drejtave të njeriut u shoqërua nga disa akte të karakterit 

politik dhe juridik që do ta vështirësonin edhe më tej zgjidhjen e drejtë 

të çështjes së Kosovës. Në vazhdën e përpjekjeve për zgjidhjen e 

problemeve në Jugosllavi, BE formoi më 1991, një komision 

arbitrazhi, i njohur si Komisioni i Badinterit, sipas emrit të udhëheqësit 

të këtij komisioni, juristit Robert Badinter, kryetar i Gjykatës 

Kushtetuese të Francës. Komisioni kishte për detyrë të lehtësonte 

dallimet që mund të paraqiteshin në bisedimet paqësore midis 

subjekteve jugosllave që së shpejti do të fillonin në Hagë, por po ashtu 

lëshoi edhe një numër opinionesh juridike lidhur me statusin e 

Jugosllavisë e të njësive të saja konstituive. Ndonëse nuk kishin 

karakter obligues, këto opinione kishin rëndësi specifike për Kosovën, 

sidomos ato që kishin të bënin me kufijtë në momentin e pavarësimit. 

Opinioni nr. 2 dhe nr. 3, përkujton se, pavarësisht rrethanave “e drejta 

e vetëvendosjes nuk duhet të përfshijë ndryshimin e kufijve 

ekzistues”.15 

Por, Kosova nuk njihej si republikë, dhe nuk trajtohej sikurse 

 
14AMEPJ, viti 1990, Dosja 957/1, Rezolutë e Senatit Amerikan për Kosovën, dërguar 

Ministrisë së Jashtme në Tiranë nga përfaqësuesi i përhershëm i RPS të Shqipërisë 

pranë OKB-së, Bashkim Pitarka, Nju Jork, më 4. 7. 1990, f. 11-16. 
15Allain Pellet,"The Opinions of the Badinter Arbitration Committee: A Second 

Breath for the Self-Determination of Peoples". European Journal of International 

Law. 3 (1), 1992, f. 180. 

https://web.archive.org/web/20110529223410/http:/207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art12-13.pdf
https://web.archive.org/web/20110529223410/http:/207.57.19.226/journal/Vol3/No1/art12-13.pdf
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Sllovenia e Kroacia, kurse autonomia e saj me elemente të republikës 

sikurse kushtetuta, qeveria, banka, e drejta në presidencën jugosllave 

etj., ishin revokuar nga Serbia në mars të vitit 1989. Prandaj, duke 

tentuar të parandalojë ndonjë krizë që do të mund ta rrezikonte situatën 

e sigurisë në rajon, komuniteti ndërkombëtar hartoi propozime të 

ndryshme të cilat u shtjelluan në Konferencën e Hagës gjatë vitit 1991, 

sikurse “statusi special” apo një lloj autonomie e zgjeruar për banorët 

e minoritetit që formonin shumicën në hapësirën ku ata jetonin. Këto 

minoritete duhej të gëzonin të drejtat si: sistem arsimor i veçantë, 

organe të veçanta legjislative, strukturë administrative e gjyqësore etj.16 

Ishte e qartë se komuniteti ndërkombëtar dëshironte t’i avanconte 

disa të drejta për shqiptarët në këmbim të qetësimit të situatës, por kjo 

në anën tjetër nënkuptonte njohjen e juridiksionit të Serbisë mbi 

Kosovën. Kjo dëshmohet nga deklarimet e Lordit Oven, përfaqësues i 

kësaj Konference, në fjalimin për shtyp të mbajtur në Prishtinë ku iu 

drejtua shqiptarëve e serbëve: “Serbët duhet të pajtohen me 

autonominë e Kosovës, kurse shqiptarët - vazhdonte ai - duhet ta 

pranojnë Serbinë”.17 Edhe zëvendësi i ministrit të Punëve të Jashtme 

të Britanisë së Madhe, Dagllas Hog, me rastin e hapjes së Ambasadës 

britanike në Shkup, në dhjetor 1993, ndër të tjera deklaroi: “Brengosja 

për Kosovën është në rend të ditës dhe për të bisedohet shpesh”. 

Qëndrimi është ky: “Ajo është pjesë e shtetit tashëm të Serbisë. Nuk 

synojmë ta shkatërrojmë integritetin e Serbisë, problemi do të zgjidhet 

brenda saj, Serbia do të jetë e detyruar që Kosovës t’i japë të drejtat 

 
16 Richard Caplan, “International Diplomacy and the Crisis in Kosovo”, International 

Affairs, Volume 74, Issue 4, October 1998, f. 748-749; Rexhep Qosja, “Faktorët 

ndërkombëtarë dhe trajtimi i çështjes shqiptare”, Kombi, Rrugët e Bashkimit 

Kombëtar, Onufri, Nju Jork, 1997, f. 400. 
17 Rexhep Qosja, Çështja shqiptare, historia dhe politika, Toena, Tiranë, 1998, f. 260. 
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politike më të gjera deri në autonomi”.18 Edhe kryetari i Italisë, Luigji 

Skalfaro, në fjalimin e mbajtur në Parlamentin e Shqipërisë, deklaroi 

se Kosovës duhej t’i jepet autonomi sa më e gjerë. Ndërkaq, ministrat 

e punëve të jashtme, të Gjermanisë e Francës, Zhype e Kinkel, 

parashikuan po ashtu një autonomi të zgjeruar. Qëndrim të ngjashëm 

ndaj çështjes së Kosovës vazhdoi të mbante edhe administrata e Bill 

Klintonit, e cila për Kosovën parashikonte autonominë e gjerë nën 

sovranitetin e Serbisë.19 Pra, komuniteti ndërkombëtar, u tregua i 

njëanshëm dhe si rrjedhojë insistonte në ruajtjen e Federatës 

Jugosllave. 

Për të arritur një gjë të tillë, komuniteti ndërkombëtar veproi në 

dy mënyra. Së pari paralajmëroi Serbinë të hiqte dorë nga dhuna. Më 

24 dhjetor 1992, presidenti Bush i dërgoi një letër Sllobodan 

Millosheviqit, që u bë e njohur si “Paralajmërimi i Kërshëndellave”, 

që theksonte se: “Në rast konflikti në Kosovë të shkaktuar nga veprimet 

serbe, SHBA do të përgatitet ta përdor forcën ushtarake kundër 

serbëve në Kosovë e në Serbi”.20 Së dyti, komuniteti ndërkombëtar 

tentoi t’i bindte liderët e shqiptarëve të Kosovës të riintegroheshin në 

sistemin politik të Serbisë, me shpresën se do të ndikonin në 

ndryshimin e pushtetit e me këtë edhe të fitimit të të drejtave të tyre. 

Në vazhdën e këtij synimi, lideri opozitar serb Milan Paniq, ishte takuar 

në Londër me Ibrahim Rugovën dhe i kishte ofruar këtij të fundit 

rivendosjen e të drejtave të njeriut dhe të një autonomie për Kosovën 

 
18Po aty, f. 261. 
19Po aty. 
20 Tim Judah, Kosovo What everone needs to know, Oxford University Press, 2008, 

f. 71. 



90                                                                                                   Sabit SYLA  

 

nëse shqiptarët do të dilnin në zgjedhje.21Por, shqiptarët e Kosovës nuk 

kishin marr pjesë në zgjedhjet serbe pasi që konsideronin se Republika 

e Kosovës nuk është pjesë përbërëse e Jugosllavisë. Në kujtimet e tij, 

ambasadori amerikan në Beograd vinte në pah këmbënguljen e 

udhëheqjes së shqiptarëve të Kosovës për të mos njohur autoritetin e 

Serbisë.22 Qëndrimi i tillë i udhëheqjes kosovare i bëri të ditur 

komunitetit ndërkombëtar se shqiptarët ishin të vendosur në rrugën 

drejt lirisë e pavarësisë dhe se nuk do të kishte kthim prapa në aspiratat 

kombëtare. Ky qëndrim vendosi bazën e kërkesës për pavarësi që do të 

parashtrohet në rrethana krejt tjera disa vite më pas.  

Gjatë viteve 1992-1995 çështja e Kosovës nuk kishte prioritetin 

e diskutimit në arenën ndërkombëtare ngase komuniteti ndërkombëtar 

ishte orientuar në ndaljen e konflikteve të armatosura në Kroaci e 

Bosnjë-Hercegovinë. Por, derisa komuniteti ndërkombëtar kishte 

drejtuar vëmendjen nga shtetet e cekura më lart, autoritetet policore 

serbe në Kosovë kishin rritur shkallën e represionit ndaj shqiptarëve. 

Sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut, të burgosurit po rriheshin e po 

torturoheshin. Këshilli për të Drejtat e Njeriut në Kosovë 

paralajmëronte për mundësinë e shpërthimit të një konflikti të gjerë 

nëse vazhdon vendosja e refugjatëve serbë nga Kroacia në Kosovë.23 

 

 

 
21Bűlent Sarper Ağir, “Transformation of K-Albanians’ Struggle from Parallelism to 

Armed Conflict: Why is Violence Necessary?”, The Turkish Yearbook of 

International Relations, Vol. 43, 2012, f. 112. 
22 Warren Zimmermann, Origins of a catastrophe, with an updated Preface and 

Epilogue on Bosnia and Kosovo, 1999, f. 81. 
23 Minorities at Risk Project, Chronology for Kosovo Albanians in Yugoslavia, 

2004,https://www.refworld.org/docid/469f38f51e.html, qasja 22 dhjetor 2019. 

https://www.refworld.org/docid/469f38f51e.html
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Venitja e rezistencës paqësore 

 

Politika e rezistencës paqësore ishte ndjekur me bindje nga 

shumica e shqiptarëve në Kosovë deri në fund të vitit 1995. Fundi i 

vitit 1995, respektivisht Konferenca e Dejtonit dhe ngjarjet në Shqipëri 

më 1997, janë dy faktorë që shënuan një pikë kthese në zhvillimet 

politike në Kosovë dhe rreth saj. Ndryshe nga Bushi, administrata e 

demokratit Bill Klinton kishte paralajmëruar një qasje proaktive në 

angazhimin për ndaljen e luftimeve të tmerrshme në Bosnjë-

Hercegovinë. Angazhimi amerikan në këtë çështje kishte dy synime: 

përmes arritjes së një marrëveshjeje paqësore të pengonte përhapjen e 

luftës në rajon dhe përfshirjen e Turqisë, Greqisë, Shqipërisë e 

Maqedonisë, pra të pengonte përsëritjen e historisë së luftërave 

ballkanike të viteve 1912-1913, dhe të demonstronte superioritetin 

amerikan ndaj Evropës, e cila nuk kishte qenë në gjendje ta zgjidhte 

një konflikt të tillë.24 

Përqendrimi i komunitetit ndërkombëtar për t’i dhënë fund luftës 

në Bosnjë-Hercegovinë bëri që Kosova të mos përfshihet në bisedimet 

e Dejtonit, pasi që një përfshirje e tillë apo diskutimi i problemeve më 

të gjera do t’i reduktonte dukshëm gjasat për arritjen e paqes. Një 

argument tjetër ishte ndikimi i Millosheviqit tek serbët e Bosnjës, që 

shihej si figurë kyçe në arritjen e marrëveshjes, prandaj ndërkombëtarët 

nuk dëshironin që ta provokonin gatishmërinë e tij për arritjen e 

 
24 D. Maralov, “The Policy of the USA and EU towards the Desintegration ....”, f. 

13-14. 
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paqes.25 

Përkushtimi i komunitetit ndërkombëtar tek figura dhe roli i 

Millosheviqit për një marrëveshje paqësore mund të dëshmohet përmes 

shpërblimeve që komuniteti ndërkombëtar ia akordoi Republikës 

Federale të Jugosllavisë (më tej: RFJ), respektivisht Serbisë e Malit të 

Zi. Së pari, u anuluan pjesa më e madhe e sanksioneve kundër këtij 

shteti, kurse më pas Bashkimi Evropian njohu zyrtarisht RFJ-në, të 

themeluar më 1992, si pasardhëse e Jugosllavisë së vjetër me gjashtë 

republika.26 

Refuzimi i faktorit ndërkombëtar për ta trajtuar çështjen e 

Kosovës në Dejton shkaktoi një zhgënjim dhe pakënaqësi të 

përgjithshme në Kosovë. Perëndimi nuk e kishte shpërblyer punën e 

Ibrahim Rugovës dhe durimin e popullit, pavarësisht vlerësimeve 

pozitive për rezistencë paqësore. BE vazhdonte të mendonte se raportet 

e përmirësuara midis BE-së dhe RFJ-së mund të çonin deri tek një qasje 

“konstruktive” e RFJ-së në akordimin e një lloj autonomie për 

Kosovën.27Kjo jep të kuptohet se komuniteti ndërkombëtar përsëri u 

shpreh për mbetjen e Kosovës në suaza të Serbisë. Një tjetër argument 

që e vërteton këtë konstatim është se komuniteti ndërkombëtar tani 

filloi të angazhohej për zgjidhjen e çështjes së arsimit në Kosovë, me 

shpresën se një gjë e tillë do ta qetësonte situatën e do t’i hapte rrugë 

dialogut të mëtejshëm midis Serbisë dhe shqiptarëve në Kosovë.28 Me 

ndërmjetësimin e komunitetit katolik Shën Exhidio u arrit marrëveshja 

 
25Peter Russell, “The Exclusion of Kosovo from the Dayton Negotiations”, Journal 

of Genocide Research, Vol. 11, Issue 4 (2009), f. 12-15. 
26 T. Judah, Kosovo What everone needs...., f. 79. 
27 R. Caplan, “International Diplomacy ...”, f. 750. 
28 Sylë Ukshini, Kosova në politikën e jashtme të BE-së 1991-1997, Logos A, 

Prishtinë, 2000, f. 150. 
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midis Ibrahim Rugovës e Sllobodan Millosheviqit për kthimin e 

nxënësve dhe studentëve në objektet e tyre duke filluar nga shtatori 

1996.29Sigurisht, një marrëveshje e tillë nuk u zbatua, sepse ajo kishte 

qenë vetëm një lojë e Millosheviqit për ta hequr nga vetja presionin e 

komunitetit ndërkombëtar e njëkohësisht edhe për ta goditur 

rezistencën aktive shqiptare që kishte filluar t’i jepte shenjat e para në 

Kosovë. Në anën tjetër, një marrëveshje e tillë ishte e nevojshme edhe 

për Ibrahim Rugovën, pozitat politike të së cilit kishin filluar të veniten 

në Kosovë. Marrëveshja perceptohej nga LDK-ja si një hap para drejt 

zgjidhjes së çështjes së Kosovës. Por, kështu nuk mendonin edhe të 

tjerët. Përveç se e kritikonte këtë marrëveshje, Rexhep Qosja 

deklaronte: “nuk mund të shkohet në pavarësi me zgjedhjen hap pas 

hapi të problemeve”.30 

Qëndrimi i tillë i komunitetit ndërkombëtar ndaj Kosovës, bëri 

që qarqe të ndryshme politike në Kosovë të mendonin për gjetjen e 

formave të tjera të rezistencës kombëtare. Deri tek një pikë e tillë çonin 

analizat që iu bënë vendimeve të Dejtonit. Pavarësisht kostos së 

izolimit ndërkombëtar, dënimeve për spastrimit etnik dhe gjenocid, 

serbët e Bosnjës kishin përfituar më shumë se sa kishin kërkuar.31 

Me fjalë tjera, marrëveshja e Dejtonit bëri të ditur se 

marrëveshjet territoriale në baza etnike në Ballkan, gëzonin legjitimitet 

në sytë e Perëndimit dhe se vetëm përdorimi i forcës në tentativat për 

arritjen e vetëvendosjes mund ta sigurojë vëmendjen e Perëndimit.32Në 

 
29 Bajram Shatri, Arsimi shqip në Kosovë 1990-1999, Libri Shkollor, Prishtinë, 2010, 

f. 97. 
30 Gazeta Bujku, Prishtinë, 6 shtator 1996, f. 10.  
31P. Russell, “The Exclusion of Kosovo from the Dayton…”, f. 22. 
32B. S. Ağir, “Transformation of K-Albanians’ Struggle...”,f. 132. 
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këtë kontekst, shumica e shqiptarëve në Kosovë tani u bindën se ishin 

shteruar mjetet politike dhe diplomatike për zgjidhjen e problemit, pasi 

komuniteti ndërkombëtar nuk e konsideronte Kosovën si problem 

serioz. Në anën tjetër, gjatë viteve 1997-1998 shtypja serbe vazhdonte 

ende më ritmin e vjetër, duke privuar shqiptarët nga të drejtat e tyre më 

elementare, në të gjitha segmentet e jetës ekonomike, shoqërore, 

arsimore, kulturore e politike.   

Rruga e LDK-së, duke u parë si një alternativë me një strategji e 

kohëzgjatje e cila do të zgjidhte çështjen e Kosovës, shumë politikanë 

vendas e të huaj, filluan ta quanin atë edhe me emrin gandizëm. 

Ndoshta nuk është e tepërt që këtu të përmendim faktin se, alternativa 

paqësore në Kosovë nuk qe model i formës gandiane për faktin se: duke 

qenë “themelore në platformën e Gandit, organizimi i masave të gjera 

të popullit në fushatat e “mosbindjes civile” ose të “rezistencës 

pasive”, si mjete të tyre Gandi shpallte kundërshtimet e demonstrimet 

paqësore të masave të gjera popullore kundër sundimit britanik të 

shprehura në: bojkotimin e institucioneve zyrtare e të shkollave 

britanike; mosblerjen e mallrave të huaja; refuzimin e pagesave të 

taksave etj.”.33Në Kosovë edhe pse u sfiduan institucionet serbe, prapë 

se prapë ato jo vetëm që punonin e vepronin, por shqiptarët megjithëse 

jo me dashje pranë atyre institucioneve pajiseshin me dokumentacione 

të ndryshme, si ato të gjendjes civile, gjyqësore etj. Sa i përket 

mallrave, ato ishin të ardhura nga Serbia e shqiptarët i blinin ato. Po 

kështu, taksat jo vetëm që paguheshin, por madje dyfish. Në anën tjetër 

sunduesit në këto dy vende, Kosovë-Indi ishin të ndryshëm. Britania si 

sunduese kishte një stad më të lartë kulturor-demokratik, e në Indi 

 
33 Llambro Filo & Ilira Çaushi, Historia botëroreshek. XX (Azi, Afrikë, Amerikë 

Latine), Albin, Tiranë, 1995, f. 7. 
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manifestimet popullore ishin zinxhirë-zinxhirë, e në Kosovë u ruajt 

strategjia “as luftë as paqe”34, përderisa ndërmjet viteve 1992-1996, 

mungonin në masë të madhe edhe manifestimet.  

Alternativa paqësore e parë në prizmin e strategjisë së saj, “ta 

fitojmë lirinë pa derdhur gjak” e mirë do të ishte, por historia ka 

vërtetuar të kundërtën se “liria nuk dhurohet, por fitohet”. Megjithatë, 

mbështetur në një dokument të Ministrisë së Punëve të Jashtme të 

Shqipërisë, në fillim të viteve ‘90, ishte një grup i djemve të rinj nga 

Kosova dhe viset tjera shqiptare, që numri i tyre i përgjithshëm ishte i 

ndryshueshëm, por nuk arrijnë më shume se 43 veta, të cilët kishin 

shkuar për stërvitje ushtarake në një bazë të Ushtrisë shqiptare, në 

Labinot të Elbasanit. Nga ta, 11 veta kishin pasur rekomandimin e 

përfaqësisë së Qeverisë së Kosovës në Tiranë, e 3 prej këtyre 

rekomandime nga degët e LDK-së, në Kosovë.35 Por, më 1993-1997, 

stërvitja ushtarake e grupeve në territorin e Shqipërisë u kufizua 

ndjeshëm dhe lufta çlirimtare ra ndesh me filozofinë dhe politikën e 

kohës, këndej dhe andej kufirit. Më vonë gjërat ndryshuan, dalja 

publike e UÇK-së, dhe rritja e aksioneve të saj luftarake prishen status 

quo-në.36 Kësisoj, kjo alternativë ishte e destinuar të dështonte në 

rrugën e çlirimit tonë, pavarësisht disa rezultateve që pati në aspektin 

kombëtar e ndërkombëtar. Duke pasur parasysh të arriturat e saj, 

mendoj që ajo për momentin dhe kohën e atyre ndryshimeve që 

ndodhen në Evropën Lindore e Ballkan, qe një alternativë tejet e 

 
34 Mahmut Bakalli, “Bashkimi i shqiptarëve kërkon strategji dhe qasje të re politike”, 

Kombi, Rrugët e Bashkimit Kombëtar, Onufri, Nju Jork, 1997, f. 306. 
35AMEPJ, viti 1992, dosja 1102, Informacion lidhur me dislokimin e disa kosovarëve 

në një repart të Divizionit të Elbasanit, Drejtoria e Diasporës, Informacion, f. 3. 
36 Sabit Syla, Fjalë rasti në Akademinë Përkujtimorepër rënien e dëshmorëve Zahir 

Pajaziti, Edmond Hoxhës dhe Hakif Zejnullahu, Prishtinë, 31.01.2019. 
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qëlluar, por me kalimin e kohës ajo, ishte e harxhuar dhe larg aspiratave 

të popullit tonë për çlirim, duke pasur parasysh regjimin e ashpër serb. 

Gradualisht, përpjekjet kombëtare shqiptare filluan t’i 

nënshtrohen një transformimi të pjesshëm, pasi një pjesë mbeti me 

ideologjinë e Rugovës e një pjesë tjetër filloi t’i bashkohej rrymave të 

reja. Filloi një lëvizje aktive që u manifestua me demonstrata në rrugë 

e cila shënoi edhe rënien e lëvizjes paqësore që kishte funksionuar deri 

atëherë. Një faktor tjetër që përshpejtoi organizimin e rezistencës 

aktive ishin ngjarjet e pranverës së vitit 1997 në Shqipëri. Skemat 

piramidale financiare që i kishte lejuar Qeveria shqiptare kishin arritur 

fundin e tyre të natyrshëm. Shqipëria ra në anarki. Qeveria e Sali 

Berishës humbi kontrollin, kurse armatimet e braktisura nga forcat e 

sigurisë u vodhën. Qindra mijëra armë ishin  në dispozicion të 

qytetarëve, sidomos pushkët automatike.37Kjo ngjarje lehtësoi 

organizimin e rezistencës së armatosur. Një faktor tjetër që intensifikoi 

transformimin e rezistencës pasive në atë aktive ishte edhe Lëvizja 

Studentore, respektivisht demonstratat studentore të tetorit 1997.38 

Dhuna e shfrenuar serbe kundrejt demonstruesve paqësorë bindi 

komunitetin ndërkombëtar për vështirësitë në demokratizimin e 

Serbisë, kurse ishte edhe një moment kthese, sepse ktheu vëmendjen e 

Perëndimit përsëri nga Kosova. Rritja e interesimit të diplomacisë së 

vendeve të Bashkimit Evropian dhe të SHBA-së, vërtetoi edhe njëherë 

se përfshirja ndërkombëtare ndodh vetëm pas eskalimit të situatës.39 Në 

aspektin e brendshëm, protesta po ashtu bindi popullatën shqiptare në 

Kosovë se me Serbinë është e pamundur marrëveshja në kushte 

 
37 T. Judah, Kosovo What everone needs...., f. 81.  
38 Gazeta Bujku, Prishtinë, 2 tetor 1997, f. 1. 
39 S. Ukshini, Kosova në politikën e jashtme të BE-së ... , f. 152. 
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paqësore, sidomos kur pas paqes në Bosnjë, Serbia i kishte duart e lira 

të merrej me Kosovën e në këtë mënyrë ta shtonte dhunën e 

represionin. Andaj, në kushtet e intensifikimit të dhunës dhe shtypjes 

së policisë serbe ndaj civilëve të pafajshëm, politikës së brendshme të 

vendit dhe indiferencës së faktorit ndërkombëtar, në Kosovë i erdhi 

fundi durimit dhe status quo-së.40 

 

Alternativa e luftës çlirimtare 

 

“Unë, ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, betohem se do të 

luftoj për çlirimin e tokave të pushtuara shqiptare dhe bashkimin e tyre. 

Do të jem përherë ushtar besnik, luftëtar i denjë i lirisë, vigjilent, guximtar 

dhe i disiplinuar, i gatshëm që në çdo kohë pa kursyer as jetën time të luftoj 

për t`i mbrojtur interesat e shenjta të atdheut. Nëse e shkel këtë betim, le të 

ndëshkohem me ligjet më të ashpra dhe nëse tradhtoj, qoftë i humbur gjaku 

im, betohem, betohem, betohem”.41 Tekstit të mësipërm i nënshtrohej çdo 

ushtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, prandaj është e qartë se alternativa 

e UÇK-së konsistonte në çlirimin e tokave të pushtuara, sikurse 

perceptoheshin tokat shqiptare jashtë Shqipërisë londineze, dhe bashkimin 

e tyre me shtetin amë.   

Ndonëse celulat e para të organizimit ushtarak të UÇK-së i hasim 

qysh në pjesën e parë të viteve 1990, me kohën ato ishin strukturuar derisa 

në nëntor të vitit 1998 kemi një strukturë më të qartë që përbëhej nga një 

 
40 Në fillim të viteve ‘90, kishin filluar organizimet e grupeve dhe celulave të para të 

luftës çlirimtare në Kosovë, të cilat paraprinë dhe çuan deri të formimi i Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës. 
41 Betimi i ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, datë 28.11.1998, Prekaz. 

https://www.youtube.com/watch?v=1tRjHlOH5Us, min 02:45-04:00, qasja 2 janar 

2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=1tRjHlOH5Us
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zonë operative e strukturuar në shtatë nënzona operative (më tej NZO): 

NZO e Drenicës, NZO e Pashtrikut, NZO Dukagjinit, NZO e Shalës, NZO 

e Llapit, NZO e Nerodimës dhe NZO e Karadakut. Por, për shkak të 

nevojave operative, të ngritjes dhe të komandimit, Shtabi i Përgjithshëm i 

UÇK-së, në mbledhjen e mbajtur më 12.11.1998, vendosi për ngritjen 

e këtyre nënzonave në zona operative.42 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës iu kundërvu agresionit serb duke u 

mbështetur në të drejtën që kanë popujt për t’u mbrojtur nga dhuna e 

agresioni si dhe për t’i sjellë atij çlirimin kombëtar. Rruga e luftës së 

armatosur në formë të organizimit u pa si e vetmja alternativë për 

çlirimin e Kosovës dhe zgjidhjen e çështjes së saj, nga që regjimi serb 

i Millosheviqit vazhdonte të ishte shkaktari kryesor i përkeqësimit dhe 

i radikalizmit të situatës në vend. Në situatën e terrorit dhe dhunës, 

shqiptarët u detyruan të organizohen për vetëmbrojtje e luftë të 

armatosur, me qëllim që të mbrojnë vatrat e tyre, tokën, ekzistencën e 

për të çliruar Kosovën duke i sjellë popullit të saj lirinë. UÇK hyri në 

skenë në kohën e duhur, pasi ishte sosur durimi i shqiptarëve dhe ishte 

lëkundur besimi në politiken e kohës, për t’i sjellë vendit çlirimin. Siç 

dihet, ajo doli në skenë, më 28 nëntor 1997, në fshatin Llaushë të 

komunës së Skenderajt. Fillimisht, Drenica vazhdoi të ishte çerdhe e 

UÇK-së, në krye me familjen Jashari, për t’u zgjeruar më pas në gjithë 

vendin. 

Alternativa e luftës së armatosur, preku ndjenjat e të gjithë atyre 

shqiptarëve që kishin vuajtur historikisht nga sundimi serb, si brenda 

po ashtu jashtë vendit. Po ashtu, kjo alternativë, do të ushtrojë një 

 
42 Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Shtabi i Përgjithshëm, Nr. 442-7/661, Sekret 

ushtarak, Prishtinë, më 19.11.1998, Jakup Krasniqi, Instituti i Historisë-Prishtinë, 

2017. 
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influencë pozitive edhe në spektrin politik shqiptar. Partitë politike 

filluan të lëvizin e të reflektojnë ndaj politikave të ndjekura deri tani, 

me qëllim që ato të përshtaten më mirë në situatën e krijuar. Në anën 

tjetër, shumë shqiptarë që kishin qenë të angazhuar me politikën jo të 

dhunshme në Kosovë apo lëvizje e shoqata të ndryshme paqësore, 

vendosen të bashkoheshin me UÇK-në, sepse shikonin luftën e 

armatosur si mjetin e vetëm mbrojtës e cila një ditë do ta buzëqeshte 

lirinë. 

Në anën tjetër, pavarësisht konflikteve të armatosura midis UÇK-

së dhe forcave policore/ushtarake serbe, sidomos kur këto të fundit po 

shkaktonin një dhunë të paparë ndaj civilëve të paarmatosur, 

komuniteti ndërkombëtar ende e konsideronte Kosovën si një çështje 

të brendshme të Serbisë dhe në nivel të mbrojtjes së të drejtave të 

njeriut dhe të sigurimit të një lloj autonomie. Robert Gelbard, emisar 

special i presidentit Klinton, kishte deklaruar në mars 1998, se 

“Rugova duhet ta dijë se pavarësia nuk është opsion”, një qëndrim që 

u mbështet nga zyrtarët evropianë. Po i njëjti diplomat kishte deklaruar 

se “Padyshim, UÇK është një organizatë terroriste” dhe se “Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës i dënojnë fuqishëm aktivitetet terroriste në 

Kosovë”.43 Një deklarim i tillë i dha pretekst të qartë Millosheviqit që 

të fillojë serinë e parë të sulmeve të shkallës së gjerë kundër popullatës 

civile, duke vrarë një numër civilësh të paarmatosur në atë çfarë u 

përshkrua si fushatë kundër terrorizmit.44 

Pavarësisht deklarimeve të Gelbardit dhe të 

bashkëmendimtarëve të tij, UÇK ishte ushtri tipike çlirimtare, për 

faktin se: sulmet e UÇK-së, nuk qenë të drejtuar kundër popullsisë së 

 
43 R. Caplan, “International Diplomacy ...”, f. 751-753. 
44Po aty, f. 753. 
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pafajshme shqiptare; UÇK-ja ka goditur forcat serbe të cilat zbatonin 

dhunën në Kosovë, që ndiqnin, arrestonin, burgosnin, rrihnin, 

maltretonin e vrisnin popullsinë shqiptare; UÇK-ja ka goditur forcat 

ushtarake të cilat kontrollonin me forcë territorin e pushtuar, që nuk u 

përkiste atyre, por popullit autokton shqiptar.45 Pra, UÇK-ja nuk kishte 

të bënte me asnjë nga variantet e terrorizmit, ngaqë me këtë së fundi u 

bind edhe bashkësia ndërkombëtare se me të vërtetë është një palë 

serioze me mision të qartë, çlirimin e vendit të okupuar nga pushtimi 

serb e sjelljen e lirisë një populli të shumë përvuajtur gjatë historisë së 

tij. 

Sidoqoftë, ka të ngjarë se prapa një deklarate të tillë qëndron 

papërgjegjësia apo tejkalimi i kompetencave nga Gelbardi, pasi nuk 

besohet se SHBA të ketë dhënë dritën jeshile për një veprim të tillë. Po 

ashtu, ai mund të jetë ngatërruar me ide të ndryshme brenda 

komunitetit ndërkombëtar që mund të shkonin deri në atë shkallë sa të 

mendonin për eliminimin e UÇK-së, nënshtrimin e shqiptarëve dhe 

arritjen e asaj çfarë kërkonte komuniteti ndërkombëtar - 

mosndryshimin e kufijve.  

Por, vendosmëria e UÇK-së dhe shkalla e paarsyeshme e dhunës 

etnike të autoriteteve shtetërore serbe ndaj shqiptarëve, bëri që 

komuniteti ndërkombëtar në pjesën e parë të vitit 1998 ta ndryshojë 

qëndrimin rreth Kosovës. Përfaqësuesi i BE-së kishte deklaruar se BE 

refuzon të pranojë se Kosova është një çështje e brendshme e 

Jugosllavisë.46 

Tanimë ishte e qartë se rezistenca dhe lufta e armatosur e UÇK-

 
45 Gafurr Elshani, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Dokumente dhe artikuj (botim i 

dytë), “Zëri i Kosovës”, 1998, f. 248-249. 
46Minorities at Risk Project... 
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së nxiti diplomacinë euro-amerikane në hartimin e projekteve të 

ndryshme që për synim kishin arritjen e një marrëveshjeje paqësore në 

Kosovë. Më 5 mars, Organizata për Siguri e Bashkëpunim e Evropës 

(më tej: OSBE) kërkoi bashkëveprim me BE-në dhe me NATO-n, 

ndërkaq diplomatët britanikë e amerikanë e vizituan Kosovën e shumë 

përfaqësues tjerë diplomatikë u deklaruan rreth gjendjes në Kosovë. 

Kështu, me fillimin e marsit 1998 qe shënoi betejën heroike e sublime 

të Jasharajve në Prekaz47,çështja e Kosovës vetëm gjatë periudhës 7-14 

mars 1998, dominoi në gjitha forumet e larta evropiane si në: 

Bashkimin Evropian, Grupin e Kontaktit, Këshillin e Ministrave të 

Bashkimit Evropian, etj., në të cilat forume u përcaktuan disa zgjidhje 

për Kosovën. Në mesin e këtyre takimeve më i rëndësishmi ishte ai i 

Grupit të Kontaktit i datës 9 mars 1998. Esenca e këtij takimi qëndronte 

në faktin se Grupi i Kontaktit po merrej për herë të parë ekskluzivisht 

me Kosovën.48 Por, në anën tjetër, ky takim qe një hap i vogël për 

Kosovën pasi që vendet pjesëmarrëse të Grupit të Kontaktit dolën me 

një projekt sipas së cilës “Kosova duhet të fitonte një autonomi të 

rëndësishme, që shprehet me vetadministrimin e saj përmbajtjesor, 

duke funksionuar si njësi më vete brenda Serbisë, por jo në kuadër të 

Jugosllavisë”. Nuk ka asnjë dyshim se një ofertë e tillë paradoksale 

ishte e papranueshme për shqiptarët. 

Me vazhdimin e bisedimeve komuniteti ndërkombëtare kaloi në 

një nivel tjetër të propozimeve të tij. Për dallim nga qasja e mëhershme 

autonomiste, tani komuniteti ndërkombëtar filloi të kalkulojë projekte 

 
47Sabit Syla, Fjalë rasti në Akademinë përkujtimore me rastin e 20-vjetorit të rënies 

së Beqir Mehës, Ilir Lushtakut, Mustafë Qorrit dhe Avdullah Kodrës, Skënderaj, 26 

mars 2019. 
48 Blerim Shala, Vitet e Kosovës 1998-1999, Koha, Prishtinë, 2001, f. 33. 
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që parashihnin një avantazh të çështjes së Kosovës. Pasi opsioni i 

autonomisë kishte skaduar, në tavolinën ndërkombëtare tani u hodh 

karta e një republike të Kosovës në kuadër të Federatës Jugosllave. 

Përmes kësaj marrëveshjeje Kosova do ta kishte kushtetutën e saj, do 

t’i administronte çështjet e brendshme dhe do ta kishte të drejtën e 

vetos për çështje të rëndësishme në nivel federate. Niveli federativ do 

të kishte kompetenca në fushën e mbrojtjes, politikës financiare dhe të 

politikës së jashtme. Vëmendja ndaj kësaj ideje konsistonte në faktin 

se nuk kishte nevojë për ndryshimin e kufijve ndërkombëtar të 

Jugosllavisë, edhe pse sipas logjikës së Komisionit të Badinterit 

Republika e Kosovës do të ishte kandidate për njohje si një shtet i ri.49 

Ndonëse kundër një propozimi të tillë doli Mali i Zi, pasi që një 

republikë e tretë do ta zbehte ndikimin e saj në federatë, opsioni i 

republikës nuk ishte i pranueshëm as për serbët e as për shqiptarët. Si 

do të mund ta pranonin serbët shkëputjen e Kosovës kur aq shumë mite 

ishin thurur për të, aq shumë mund e propagandë ishte harxhuar për të, 

e mos të flasim për luftërat që janë bërë në emër të serbizmit që 

gjenezën e kishin tek miti mbi Kosovën. Po ashtu, a do të ishte e 

mundur që shqiptarët të jetojnë nën sigurinë e një ushtrie e cila kreu 

masakra, vrasje, depërtime, aq më tepër kur kauza e luftës çlirimtare i 

kishte themelet tek e drejta për pavarësi.   

Derisa po kalkuloheshin zgjidhje kompromisi, në mesin e 

serbëve gjithnjë e më tepër po përkrahej opsioni radikal: ndarja e 

Kosovës. Shumica e serbëve e kishin kuptuar se koha po punonte për 

shqiptarët në aspekt demografik. Serbët llogaritnin se do të bëheshin 

minoritet në mesin e shekullit të ardhshëm. Deri tek ky konkluzion 

 
49 R. Caplan, “International Diplomacy ...”, f. 757. 
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kishte ardhur akademiku serb Aleksandër Despiq, atëherë kryetar i 

Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Serbisë. Po të njëjtën ide e 

kishte shprehur edhe akademiku Dobrica Qosiq, ish-kryetar i 

Jugosllavisë, i cili kishte propozuar ndarjen në baza etnike. Duke marr 

shembull nga modeli i Dejtonit për Bosnjën, Qosiq kishte propozuar 

krijimin e dy subjekteve autonome dhe secila nga këto dy subjekte të 

kishte raporte speciale me shtetin amë.50 

Përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar vazhduan edhe më tej, 

ndonëse jo në ritme intensive sikurse në pjesën e parë të marsit.Më 21 

mars e 29 prill 1998, mbahen takimet e Grupit të Kontaktit në Bon e në 

Romë. Më 10 maj, në Prishtinë arriti delegacioni amerikan i prirë nga 

Richard Holbrok. Si rezultat i këtij angazhimi amerikan, më 15 dhe 22 

maj 1998, pati takime midis negociatorëve shqiptarë dhe serbë të cilat 

përfunduan pa asnjë rezultat.51Më 8 qershor, u mblodh Këshilli i 

Ministrave i Unionit Evropian, më 12 qershor, u mbajt takimi në 

nivelin më të lartë i shteteve anëtare të Paktit NATO, e po të njëjtën 

ditë sërish u tubua Grupi i Kontaktit. Intensitetet e tilla diplomatike 

vazhduan, në anën tjetër terrori, dhuna e katastrofa humanitare rritej e 

shtohej. 

Si përmbledhje, mund të thuhet se institucione politike e 

diplomatike euro-amerikane në të gjitha takimet e forumet e mbajtura 

si zgjidhje për çështjen e Kosovës parashikuan: “Të mbrohet vija e 

kuqe”në Kosovë në përputhje me premtimin e administratës 

amerikane, gjë që është kuptuar edhe si mundësi e krijimit të një 

“republike konvenciale dypjesëshe” sipas skemës në Bosnjë; autonomi 

e zgjeruar politike administrative; autonomi rajonale, në nivelin e 

 
50Po aty, f. 759. 
51 B. Shala, Vitet e Kosovës..., f. 34-56. 
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parashikuar në kushtetutën e vitit 1974; autonomi plus; republikë me 

kusht; republikë e ndërmjetme - jo aq sa ajo e Malit Zi, por jo më pak 

se “Srpska Republika” në konfederatën boshnjake; Republikë minus; 

Republikë në kuadër të ish-Jugosllavisë pas një prove transitive të 

vetëqeverisje së vetë suksesshme prej 3 vitesh, etj.52 Pra, shihet qartë 

se asnjë nga këto zgjidhje për Kosovën nuk ishin të kënaqshme, 

përderisa binin ndesh me qëllimet parimore të luftës çlirimtare të 

Kosovës për çlirim kombëtar. Derisa komuniteti ndërkombëtar po i 

diskutonte opsionet e mësipërme, numri i vullnetarëve në Ushtrinë 

Çlirimtare po shumëfishohej në gjitha rajonet e Kosovës. UÇK-ja do 

të faktorizohet në shkallën më të lartë. Kështu që asnjë zgjidhje për 

çështjen e Kosovës, nuk mund të merrej në konsideratë pa UÇK-në. 

Në anën tjetër, paralelisht me përpjekjet diplomatike vazhdonin 

në terren konfrontimet ushtarake midis UÇK-së dhe forcave 

policore/ushtarake serbe. Rezistenca aktive e UÇK-së ngriti edhe më 

tej interesimin e diplomacisë ndërkombëtare, e cila kishte filluar ta 

kalkulonte edhe opsionin e faktorit UÇK. Por, nga ana e saj, edhe 

UÇK-ja ishte e interesuar të promovohej para faktorit vendor e 

ndërkombëtar dhe të merrte përgjegjësinë në zgjidhjen e çështjes së 

Kosovës. Në vazhdën e kësaj UÇK-ja publikoi në shtypin vendor një 

deklaratë politike, 29 prill 1998, ku shpaloste programin e saj politik53, 

duke kërkuar njëkohësisht edhe mbështetje në luftën e saj kundër 

pushtetit të instaluar serb në Kosovë. 

Në pjesën e fundit të qershorit 1998 emisari special amerikan, 

Richard Holbrok, zhvilloi një takim me përfaqësuesit e UÇK-së në 

 
52 Shaban Sinani, Kosova në syrin e ciklonit, Dritëro, Tiranë, 1999, f. 10. 
53 J. Krasniqi: Kthesa e madhe - Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Prishtinë, “Gjon 

Buzuku”, 2006, f. 83. 
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Junik. Ndonëse deklarimi i Holbrokut se “... ishte një takim jozyrtar 

midis përfaqësuesve amerikanë dhe atyre të UÇK-së me qëllim të 

identifikimit të gjendjes reale në terren ...”,54megjithatë një akti i tillë 

mund të konsiderohet edhe si njohje e heshtur e UÇK-së nga SHBA. 

Sigurisht që, paraqitja dhe pranimi në arenën ndërkombëtare e 

bënte UÇK-në faktor të rëndësishëm në proceset politike e ushtarake 

lidhur me Kosovën, duke e vendosur atë në agjendën ndërkombëtare. 

Pas momentit të cekur më lart, faktori ndërkombëtar gjithnjë e më tepër 

do të orientohet tek Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së, pasi që UÇK-ja 

ishte forcë reale në terren, e cila nuk mund të anashkalohej nga faktori 

ndërkombëtar e as nga Jugosllavia në përpjekjet për ndaljen e luftimeve 

dhe vendosjen e paqes. Një konstatim i tillë ishte bërë nga vetë 

Holbroku në Crans Montana pas kthimit të tij nga Kosova.55Me 

konstatimet e Holbrokut u pajtuan dhe diplomatët si Uolfgang Petrisch 

dhe Christopher Hill. Petrich shprehej: “Deri në shpërthimin e 

kundërthënieve të armatosura midis ushtrisë ilegale shqiptare UÇK 

dhe njësiteve të Ministrisë së Brendshme serbe, nga ana e bashkësisë 

ndërkombëtare (BE dhe SHBA) çështja e Kosovës u trajtua si një 

çështje e brendshme e Jugosllavisë, përkatësisht Serbisë”56,kurse Hill 

shprehej: “....mendoja se Kosova ka rëndësi thelbësore në Ballkan, por 

kjo çështje nuk u bë urgjente, përderisa njerëzit nuk filluan të shkrepin 

 
54 Kosovo: US Envoy Richard Holbrook meets KLA, https: //www.youtube.com/ 

watch?v =n- mb4vX2gUk, 00:22-02:20, qasja 2 janar 2020.  
55 Surprise as US opens contacts with Albanian Guerrilla Force, 

https://www.independent.ie/world-news/surprise-as-us-opens-contacts-with-

albanian-guerrilla-force-26185338.html, qasja 2 janar 2020. 
56 Wolfgang Petrisch dhe Robert Pihler, Rruga e gjatë në luftë - Kosova dhe bashkësia 

ndërkombëtare 1989-1999, Prishtinë, “Koha”, 2002, f. 250.  

https://www.youtube.com/watch?v=n-mb4vX2gUk
https://www.youtube.com/watch?v=n-mb4vX2gUk
https://www.independent.ie/world-news/surprise-as-us-opens-contacts-with-albanian-guerrilla-force-26185338.html
https://www.independent.ie/world-news/surprise-as-us-opens-contacts-with-albanian-guerrilla-force-26185338.html
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armët kundër njëri-tjetrit”.57 

Në vazhdën e konstatimeve të mësipërme të Holbrokut u 

vendosën kontakte midis diplomatëve ndërkombëtarë dhe 

përfaqësuesve të UÇK-së. Këto kontakte u intensifikuan gjatë nëntorit 

1998. Duhet cekur takimet e përfaqësuesve të UÇK-së me Uolfgang 

Petrichin, e në veçanti edhe takimin e mbajtur në Dragobil, më 6 nëntor 

1998, në të cilën UÇK e përfaqësuar nga Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi 

e Ramë Buja e shtjelloi projektin e diplomatit amerikan Hill.58 Këto 

takime ishin një indikacion i qartë se adresa e bisedimeve me shqiptarët 

tanimë ishte zhvendosur nga Prishtina në selinë e Shtabit të 

Përgjithshëm dhe se UÇK tanimë ishte pranuar edhe zyrtarisht si faktor 

vendimtar për çështjen e Kosovës. 

Gjatë verës 1998, sidomos gjatë muajve qershor-korrik 1998, 

vërehet një intensifikim i luftimeve në terren. UÇK kishte shënuar 

suksese në terren dhe kishte arritur të kontrollonte rreth 40% të territorit 

të Kosovës, përfshirë edhe qytetin e Rahovecit. Një sukses i tillë kishte 

shkaktuar komplikime ndërkombëtare. Së pari qarqe të ndryshme 

ndërkombëtare të mendonin se një fushatë ushtarake e NATO-s kundër 

Beogradit do të ishte në fakt mbështetje për UÇK-në. Po ashtu, 

amerikanët filluan të anojnë gjithnjë e më tepër nga UÇK-ja. Një 

emisar amerikan deklaronte në fillim të korrikut se “...në këtë moment 

pala shqiptare nuk mund të flet me një zë të vetëm”. Për më tepër, një 

sukses i tillë kishte ngritur alarmin në Beograd. Deri në këtë moment, 

forcat policore serbe kishin qenë përgjegjëse për t’u ballafaquar me 

UÇK-në, kurse Ushtria jugosllave ishte përgjegjëse për kufijtë. 

 
57 B. Shala, Lufta diplomatike për Kosovën. Dialog me ambasadorin Christopher 

Hill, Prishtinë, “Zëri”, 2003, f. 43.  
58 J. Krasniqi: Kthesa e madhe..., f. 147. 
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Bashkërendimi i forcave policore me ato ushtarake jugosllave u 

shoqërua me bartjen e kompetencave operative tek Ushtria jugosllave, 

akt i shpallur më 25 korrik 1998.59Ky akt, obligonte Ushtrinë jugosllave 

të vendoste rendin dhe rregullin në Kosovë, respektivisht të 

ballafaqohej me UÇK-në. Gjatë muajit gusht filloi ofensiva e Ushtrisë 

jugosllave, e cila u manifestua me djegien dhe shkatërrimin e fshatrave 

dhe vendbanimeve shqiptare si dhe me vrasjen dhe dëbimin e 

popullsisë civile nga vendbanimet e tyre. Shkalla e dhunës e zbatuar 

nga forcat policore/ushtarake serbe kishte qenë aq e ashpër sa nxiti 

reagimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar, i cili kërkoi 

ndalimin e sulmeve dhe tërheqjen e forcave serbe nga Kosova. Më 23 

shtator, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara miratoi Rezolutën 

nr. 1199 që kërkonte nga Beogradi që të garantojë një qasje të 

pakufizuar të vëzhguesve ndërkombëtarë në Kosovë dhe të bëj progres 

të shpejtë drejt gjetjes së një zgjidhjeje, të mundësojë kthimin e 

personave të zhvendosur në pronat e tyre si dhe të shmangë katastrofën 

humanitare.60 

Në vazhdën e këtyre përpjekjeve në fillim të tetorit, emisari 

special amerikan Richard Holbrok, zhvilloi një seri bisedimesh 

intensive me Sllobodan Millosheviqin të cilat përfunduan me të 

ashtuquajturën Marrëveshje e Tetorit, e datës 13 tetor 1998, sipas së 

cilës ushtria dhe policia serbe do të ktheheshin në nivelet e paraluftës. 

Po kjo marrëveshje parashihte: (1) vendosjen e një misioni verifikues 

 
59 Tim Youngs, Kosovo: The Diplomatic and Military Options, Research Paper, No. 

98/93, International Affairs and Defense Section, House of Commons Library, 

London, 1998, f. 7-11. 
60 United Nations Security Council Resolution No. 1199, 23 September 1998, f. 2, 

http://unscr.com/en/resolutions?y=1998, qasja 2 janar 2020. 

http://unscr.com/en/resolutions?y=1998
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(Misioni Verifikues në Kosovë) prej 2000 vëzhguesve, nën 

mbikëqyrjen e OSBE-së në krye të së cilit u vendos diplomati amerikan 

Uilliam Uoker, dhe (2) fluturimet mbikëqyrëse të NATO-s mbi 

Jugosllavi për ta verifikuar tërheqjen e forcave jugosllave. Kjo 

marrëveshje u mbështet nga Këshilli i NATO-s përmes miratimit të 

Urdhër Aktivizimit, sipas të cilit nëse nuk zbatohej marrëveshja, 

bombardimi kundër Jugosllavisë do të fillonte brenda 96 orësh.61 

Ndonëse UÇK-ja nuk ishte pjesë e kësaj marrëveshjeje ajo deklaroi 

vetëpërmbajtjen62, kurse ndërprerjen e mundshme të luftimeve e 

shfrytëzoi për konsolidimin e radhëve dhe strukturimin e organeve 

komanduese. Ndonëse në Kosovë zbarkuan vëzhguesit ndërkombëtarë, 

sidoqoftë marrëveshja nuk u zbatua dhe pas një kohe të shkurtër 

rifilluan luftimet. Ushtria jugosllave filloi me zbatimin e planit 

ushtarak, të koduar si “Patkoi”, që për bazë e kishte ndryshimin e 

strukturës etnike në Kosovë63, dhe destabilizimin e rajonit duke 

provokuar konflikte me Shqipërinë në mënyrë që konflikti të 

zhvendosej në suaza të konfliktit midis dy shteteve sovrane. 

Gjatë periudhës janar-mars 1999 vazhdoi dhuna brutale e forcave 

serbe kundër civilëve. Mbi 200 000 njerëz u dëbuan nga vatrat e tyre, 

kurse nga Serbia gjithnjë e më tepër vinin përforcime ushtarake. Kulmi 

i dhunës serbe ishte masakra e Reçakut, 15 janar 1999, ku u masakruan 

mbi 45 civilë. Më 20 mars Misioni Verifikues u tërhoq nga 

 
61 T. Judah, Kosova luftë dhe hakmarrje, Prishtinë, “Koha” dhe Tiranë “Shlk”, 2002, 

f. 231; W. Petrisch dhe R. Pihler, Rruga e gjatë në luftë..., f. 129-130. 
62 J. Krasniqi: Kthesa e madhe..., f. 157. 
63 Enika Abazi, “The Role of International Community in Conflict Solution. Which 

way forwards?”, Balkanologie VIII (1), June 2004, f. 27. 
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Kosova.64Masakra e Reçakut dhe masakrat tjera kundër popullatës 

civile shqiptare,65e vunë komunitetin ndërkombëtar para një pozite 

tepër të vështirë, sidomos kur përpjekjet e tyre hasnin vazhdimisht në 

refuzimin dhe manovrimet diplomatike të Millosheviqit. Prandaj, 

bazuar në të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare faktori ndërkombëtar 

u detyrua t’i jap fund luftës para se veprimet e Millosheviqit ta çonin 

popullin shqiptar drejt fundit të tij fizik. Kështu, më 28 janar 1998, 

Këshilli i Përgjithshëm i NATO-s lëshon deklaratën përmes së cilës 

krizën e konsideron “të rrezikshme për paqen dhe sigurinë në botë”, 

duke dënuar aktet serbe dhe duke premtuar mbështetje për Grupin e 

Kontaktit në përpjekjet për ndaljen e dhunës.66 

Situata ishte komplikuar edhe më tej kur Qeveria jugosllave 

vendosi për dëbimin e Uilliam Uokerit nga Jugosllavia dhe shpalljen e 

dy gjeneralëve të NATO-s, Klaus Nouman, kryesues i Komitetit 

Ushtarak të NATO-s dhe Uesley Clark, komandant suprem i forcave të 

NATO-s për Evropë, si persona të padëshiruar për Beogradin. Këto 

akte lehtësuan ndërtimin e konsensusit në mesin e komunitetit 

ndërkombëtar se qasja ndaj Beogradit duhet të mbështetet në 

kërcënimin dhe forcën.67Në këto rrethana filloi një seri e re e 

përpjekjeve diplomatike të kombinuara me kërcënimin për përdorimin 

e forcës. Grupi i Kontaktit hartoi, më 22 janar 1999, një plan për 

imponimin e një zgjidhjeje politike, përfshirë edhe përdorimin e forcës 

 
64 P. Russel, “Humanitarian Intervention in Kosovo: Fact or Fiction”, Dublin 

Eurepean Institute, 2004, f. 30. 
65 Masakrat serbe në Kosovë, https://korrespodenti.com/op-ed/masakrat-serbe-ne-

kosove-gjate-vitit-1998-1999/, qasja 2 janar 2020.  
66Statement by North Atlantic Council on Kosovo, https://www.nato.int/ 

docu/pr/1999/p99-012e.htm, qasja 2 janar 2020. 
67 T. Judah, Kosova luftë dhe hakmarrje... f. 241. 

https://korrespodenti.com/op-ed/masakrat-serbe-ne-kosove-gjate-vitit-1998-1999/
https://korrespodenti.com/op-ed/masakrat-serbe-ne-kosove-gjate-vitit-1998-1999/
https://www.nato.int/%20docu/pr/1999/p99-012e.htm
https://www.nato.int/%20docu/pr/1999/p99-012e.htm
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nëse ndonjëra nga palët ndërluftuese, serbët apo UÇK, do të refuzonin 

marrëveshjen.68 

Ndërkohënë shkurt 1999 filloi Konferenca e Rambujesë që për 

detyrë kishte gjetjen e një zgjidhjeje paqësore për Kosovën. Bisedimet 

për bazë kishin projektpropozimet për të ardhmen e Kosovës, të 

hartuara nga Hill dhe Petrisch. Në përbërje të delegacionit të 

shqiptarëve të Kosovës ishin përfaqësues të UÇK-së: Hashim Thaçi, 

Jakup Krasniqi, Azem Syla, Xhavit Haliti dhe Ramë Buja; përfaqësues 

të LBD-së: Rexhep Qosja, Hydajet Hyseni, Bajram Kosumi dhe 

Mehmet Hajrizi; përfaqësues nga LDK-ja: Ibrahim Rugova, Bujar 

Bukoshi, Idriz Ajeti, Fehmi Agani dhe Edita Tahiri, kurse Veton Surroi 

e Blerim Shala si personalitete të pavarura. Pas mbërritjes në Rambuje, 

delegacionit të Kosovës i bashkëngjitet një ekip këshilltarësh ligjorë, 

si: Morton Abramowitz, një ish-funksionar i Departamentit Amerikan 

të Shtetit, Paul Uilliams, jurist i drejtësisë ndërkombëtare me qendër 

në Uashington, Mark Weller, specialist gjerman i së drejtës 

ndërkombëtare dhe Shinasi Rama, student doktorate në Universitetin e 

Kolumbias në Nju Jork.69Delegacionit i priu kryesia e përbërë nga 

Hashim Thaçi, Ibrahim Rugova dhe Rexhep Qosja. Kryesues i kryesisë 

ishte caktuar Hashim Thaçi, kurse zëdhënës Veton Surroi. 

Interesante ishte përbërja e delegacionit jugosllav, në të cilin 

përveç zyrtarëve të lartë jugosllavë e serbë kishte edhe nga një 

përfaqësues të minoriteteve që jetonin në Kosovë, si: boshnjak, turk, 

egjiptian, mysliman, goran, rom etj.70Përbërja e një delegacioni të tillë 

 
68 E. Abazi, “The Role of International Community...”, f. 27.  
69 T. Judah, Kosova luftë dhe hakmarrje..., f. 252. 
70 Ko su pregovorači, https://www.vreme.com/arhiva_html/434/3.html qasja 2 janar 

2020. 

https://www.vreme.com/arhiva_html/434/3.html
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nuk është e rastësishme apo vullnet i mirëfilltë i serbëve për t’i 

respektuar minoritetet. Kjo ishte në fakt një taktikë për t’i relativizuar 

kërkesat e shqiptarëve dhe për t’i treguan komunitetit ndërkombëtar 

kinse minoritetet dëshironin të jetonin në Jugosllavi.  

Teksti i parë i draft marrëveshjes që iu prezantua shqiptarëve dhe 

serbëve kishte pesë pika: ndërprerja e menjëhershme e dhunës; tërheqja 

e menjëhershme e forcave policore e ushtarake jugosllave nga Kosova; 

stacionimi në Kosovë i një force ushtarake të udhëhequr nga NATO; 

rikthimi i sigurt i refugjatëve dhe personave të zhvendosur; dhe një 

zgjidhje politike që përbëhet nga një autonomi e zgjeruar për 

Kosovën.71Por, propozimi nuk kishte qenë i pranueshëm për dyja palët. 

Jugosllavia refuzoi praninë e forcave ndërkombëtare, kurse shqiptarët 

opsionin e autonomisë së zgjeruar të cilin e kishin pasur edhe me 

Kushtetutën e vitit 1974. Kërkesa e spektrit politik shqiptar ishte 

pavarësia, pasi që dhuna brutale serbe prej një dekade nuk kishte lënë 

hapësirë për shqiptarët që të jetojnë nën ombrellën e shtetit serb. 

Në ndërkohë, në mbyllje të përkohshme të punimeve, 

delegacioni i Kosovës në Rambuje, pas konsultimeve të grupimeve 

politike dhe ushtarake vendosi, më 23 shkurt 1999, për formimin e 

Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, në krye të së cilit u emërua 

Hashim Thaçi.72 

Bisedimet rifilluan më 15 mars 1999, pasi që ishin ndërprerë për 

shkak të mospajtimeve. Teksti i ri i negociatave ofronte një autonomi 

të zgjeruar që përmbante një vetëqeverisje për gjitha çështjet e 

brendshme, si: arsimi, shëndetësia dhe ekonomia. Kosova do të kishte 

 
71 E. Abazi, “The Role of International Community...”, f. 28. 
72 Biografia e Hashim Thaçit, http://www.mfa-ks.net/subdomain/ oldwebsite/ 

?page=1,184, qasja 2 janar 2020. 

http://www.mfa-ks.net/subdomain/%20oldwebsite/%20?page=1,184
http://www.mfa-ks.net/subdomain/%20oldwebsite/%20?page=1,184
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presidentin dhe kuvendin, gjykatën supreme, qeverinë etj. Trupat dhe 

zyrtarët e huaj do ta garantonin zbatimin e marrëveshjes. Autonomia e 

zgjeruar do të ofrohej për një periudhë prej tre vitesh. Pas tre vitesh do 

të mbahej një konferencë ndërkombëtare për të vendosur mbi statusin 

final të Kosovës. Sidoqoftë, në esencë integriteti dhe sovraniteti i 

Serbisë do të ruheshin. Kompetencat e RFJ në Kosovë do të ishin: (a) 

integriteti territorial; (b) ruajtja e tregut të përbashkët brenda RFJ; (c) 

politika monetare; (d) mbrojtja; (e) politika  jashtme; (f) doganat; (g) 

sistemi tatimor federal; etj. Për më tepër, në Kosovë do të kishte tre 

nivele të autoriteteve të zbatimit të ligjit, kosovare, republikane dhe 

federale, kurse kufijtë ndërkombëtarë do të kontrolloheshin nga 

autoritetet jugosllave (rreth 1500 ushtarë). Në Kosovë do të zbarkonte 

edhe një forcë e NATO-s si garantuese e marrëveshjes.73Në fakt, oferta 

ndërkombëtare ishte hiç më shumë se sa autonomia që kishte Kosova 

me Kushtetutën e vitit 1974. Sidoqoftë, në përmbyllje të draft tekstit 

qëndronte dispozita që parashihte organizimin e një konference 

ndërkombëtare për të caktuar mekanizmat për zgjidhjen e statusit final 

të Kosovës bazuar në vullnetin e popullit, përpjekjeve të palëve për 

respektimin e marrëveshjes dhe Aktit Final të Helsinkit.74 

Pavarësisht se premtohej një konferencë për statusin e Kosovës, 

një formulim i tillë, ku theksohej ruajtja e integritetit territorial të RFJ 

dhe politikat e përbashkëta në sferat më të rëndësishme, ishte vështirë 

i pranueshëm për delegacionin shqiptar. Sekretarja amerikane e Shtetit, 

Madeline Albright, i dha garanci të qarta delegacionit shqiptar në 

 
73Rambouillet Accords, Interim Agreement for Peace and Self-Government in 

Kosovo, Security of United Nations, 7 June 1999, https://peacemaker.un. 

org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf, qasja 2 janar 

2020, f. 9-62. 
74Po aty, f. 85. 
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Rambuje se shprehja “vullnet i popullit” nënkupton vullnetin e 

popullsisë në Kosovë e jo të asaj në Serbi e Mal të Zi, që do të shprehet 

përmes referendumit.75 

Delegacioni shqiptar e nënshkroi marrëveshjen, kurse serbët e 

refuzuan. Edhe pse marrëveshja parashihte ruajtjen e integritetit të 

Jugosllavisë refuzimi i Jugosllavisë mund të lidhet me dy faktorë: 

vendosja e forcave të NATO- në Kosovë e jo të atyre të KB-ve, si dhe 

lëvizja e lirë e trupave të NATO-s në gjithë Serbinë.76 

Sidoqoftë, ky akt u konsiderua si casus belli për të nxitur 

intervenimin ushtarak pas përfundimit të bisedimeve. NATO ishte e 

vendosur për bombardimin e Jugosllavisë, prandaj edhe nuk 

funksionuan manovrimet jugosllave për t’iu shmangur bombardimeve 

sikurse propozimi i Kuvendit të Serbisë për një autonomi të gjerë për 

Kosovën dhe bisedime për shkallën e një pranie të huaj ndërkombëtare 

në Kosovë.77 

Më 24 mars 1999, filloi fushata e sulmeve ajrore të NATO-s 

kundër caqeve policore e ushtarake jugosllave. Fushata zgjati 78 ditë. 

Në qershor 1999 gjeneralët e Millosheviqit u detyruan ta nënshkruanin 

kapitullimin e Ushtrisë jugosllave dhe brenda një kohe të shkurtër 

forcat serbe u detyruan të tërhiqen nga Kosova, kurse në Kosovë u 

vendosën Administrata e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara 

(UNMIK), KFOR-i, si dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës.  

Në tërë Kosovën periudha para dhe gjatë bombardimeve të 

 
75 Eric Herring, “From Rambouillet to Kosovo accords: NATO War against Serbia 

and its aftermath”, The International Journal of Human Rights, No. 4:3-4, 2007, f. 

226. 
76 P. Russel, “Humanitarian Intervention....”, f. 44.  
77 E. Herring, “From Rambouillet to Kosovo accords...”, f. 227. 
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NATO-s ishte e shoqëruar me beteja të rrepta ndërmjet forcave 

ushtarake, policore e paramilitare serbe dhe forcave të UÇK-së. Por, 

serbët u hakmorën kundër popullsisë civile. Sipas raporteve të 

fillimviteve të pasluftës, janë vrarë 11 840 civilë, prej tyre 1 392 fëmijë 

deri në moshën 18-vjeçare, 296 fëmijë deri në moshën 5-vjeçare, 1 739 

femra dhe 1 882 të moshuar mbi moshën 65-vjeçare, dhe ende rreth 1 

600 banorë janë të pagjetur dhe janë dhunuar 20 400 femra shqiptare.78 

Shpesh diskutohet dhe spekulohet se kush në të vërtetë e çliroi 

Kosovën. Mirëpo, lidhur me këtë, me të drejtë mund të konstatojmë: 

nga të gjitha analizat del përfundimi se, faktori vendimtar për të gjitha 

të arriturat në Kosovë ishte Lufta  Çlirimtare e Kosovës, ishte UÇK-ja 

me dinamizmin, pjekurinë, operacionalitetin, zhdërvjelltësinë, 

largpamësinë, qëndrueshmërinë, unitetin, kompleksitetin dhe 

ndërveprueshmërinë.  

Të gjithë faktorët e tjerë kanë qenë faktorë ndihmës dhe 

mbështetës...79 Pra, është e qartë se pa Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës 

dhe pa luftën e saj, nuk do të kishte as ndërhyrje të NATO-s dhe as 

mbështetje të opinionit ndërkombëtar dhe organizmave evropiane e 

botërore. 

 

 

 

 

 

 
78Raporti i Fondit Ndërkombëtar i OKB-së për Popujt e Rrezikuar (FNUAP), 

Gjenevë, 25 maj 1999. 
79 Kudusi Lama, Kosova dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Tiranë, 2005, f. 361-362. 



Politika amerikane dhe ligjshmëria e ndërhyrjes së NATO-s...                             115 

 

 

Hamit KABA 

 

Politika amerikane dhe ligjshmëria e ndërhyrjes së NATO-s 

në Kosovë 

                                   Sfondi historik 

 

Kosova ishte hallka e fundit e zinxhirit të shpërbërjes së 

përgjakshme të Jugosllavisë, pas ndarjes prej saj të Sllovenisë e 

Kroacisë dhe banjave të gjakut në Bosnjë-Hercegovinë. Në krizën e 

Kosovës u përfshinë tri palë: forcat politike e ushtarake të Serbisë, 

shqiptarët e Kosovës dhe bota perëndimore e përfaqësuar nga NATO, 

“gjenerator” i së cilës ishin SHBA.  

Regjimi i Millosheviqit u përpoq të ruante gjendjen ekzistuese në 

Kosovë, të arritur në vitin 1989 pas anulimit të autonomisë së saj dhe 

shpalljes së “Serbisë unike”. Mbi Kosovën, pas kësaj, u ndërmorën 

masa të rënda shtypjeje përmes ushtrimit të dhunës së policisë serbe, 

vrasjeve e presioneve. Heqjen e autonomisë së Kosovës në vitin 1989 

dhe masat represive kundër saj, Millosheviqi u mundua që t’i 

justifikonte me “të drejtën e ushtrimit të sovranitetit” mbi këtë “pjesë 

të territorit jugosllav”, të njohur zyrtarisht nga Konferenca e Londrës e 

vitit 1913. Ndërsa, në Serbi festohej heqja e autonomisë, në Kosovë 

vriteshin shqiptarë dhe vendosej gjendja e jashtëzakonshme.  

Pala e dytë, dhe më e rëndësishmja në konflikt me forcat serbe, 

ishin shqiptarët e Kosovës, të cilët kërkonin pavarësinë, pra shkëputjen 

nga Republika Federale e Jugosllavisë (RFJ). Për arritjen e saj ishte 

përdorur fillimisht strategjia e rezistencës pasive nën udhëheqjen e 

Ibrahim Rugovës, gjatë së cilës u krijua Lidhja Demokratike e Kosovës 
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dhe parti të tjera politike jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni, 

Mali të Zi e në Preshevë. Më tej u shpall Deklarata Kushtetuese për 

barazinë e Kosovës me njësitë e tjera federative apo konfederative 

jugosllave, Kushtetuta e Kaçanikut më 7 shtator 1990, si dhe krijimi i 

qeverisë në muajin tetor 1991. Periudha e viteve 1990-1997 njihet si 

periudha e ndërtimit të institucioneve të pavarura në Kosovë, por të 

panjohura nga komuniteti ndërkombëtar1. Politika e Kosovës në këtë 

periudhë sipas Tim Judah udhëhiqej nga disa gjykime, së pari, të 

qëndronin mënjanë dhe të shmangnin dhënien e një shansi për serbët, 

që të kryenin spastrimin etnik të krahinës. Së dyti, për të mbajtur - ose 

më mirë për të vendosur Kosovën në një agjendë ndërkombëtare, dhe 

së treti, të arrihej të pranohej një legjitimitet i sigurt për “Republikën e 

Kosovës”. (Kosovar politics in this period were griven by several 

considerations. The firt was staying alive and avoiding giving the Serbs 

a chance to ethnically cleanse the province. The second was to keep-

or rather to put-Kosovo on the internacional agenda and the third was 

to built a certain legitimacy for the “Republic of Kosovo”).2 

Me daljen e parë publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 

[UÇK], më 28 nëntor 1997,3filloi një fazë e re për Kosovën: 

ndërkombëtarizimi i saj dhe ndarja përfundimtare me Serbinë. Me 

UÇK-në filloi faza e rezistencë së armatosur dhe e konfrontimit të 

madh të shqiptarëve me regjimin e Millosheviqit. Strategjia e UÇK-së, 

e cila tashmë kishte mbështetjen e popullit të Kosovës, ishte që të 

 
1 Sabit Syla, Arsimi shqip në Mitrovicë 1990-1999 (Mësimdhënës dhe luftëtarë të 

lirisë), Prishtinë: Libri Shkollor, 2013, f. 176. 
2 Tim Judah, Kosovo, Warand Revenge,s econdedition, U.S.:Yale University Press, 

2002, p. 74. 
3 Sabit Syla, Beteja e Klysyrës (26 nëntor 1997), Fjalori Enciklopedik i Kosovës, I, 

A-K, Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2008, f. 177. 
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siguronte edhe mbështetjen ndërkombëtare, veçanërisht atë të 

Perëndimit dhe SHBA-së, detyrë kjo jo e lehtë për kohën. Gjatë kësaj 

periudhe Kosova u fut në rrugën pa kthim drejt lirisë dhe pavarësisë së 

saj, por sigurisht me koston e lartë të bijve të saj më të mirë, me jetën 

e ushtarëve dhe komandantëve të UÇK-së dhe të popullit shqiptar, i cili 

iu nënshtrua masave të ashpra të spastrimit etnik, vrasjeve, djegieve e 

përdhunimeve, duke arritur përmasa të tilla që zgjuan interesin e 

opinionit ndërkombëtar, dhe sidomos të Perëndimit e SHBA. Kosova 

u shndërrua në një problem mbarëkombëtar dhe u vu, si asnjëherë tjetër 

në historinë kombëtare të shqiptarëve, në fokusin e vëmendjes 

botërore. 

Në luftën e Kosovës u përfshi edhe bota perëndimore, e 

veçanërisht SHBA, të cilat investuan për çështjen shqiptare, ndoshta 

më shumë se çdo herë tjetër në historinë e tyre, duke qenë në një masë 

të rëndësishme përcaktues në rrugën e vështirë të zgjidhjes së çështjes 

së Kosovës dhe të sigurisë në Ballkan. Sigurisht, përqasja e botës 

perëndimore dhe e SHBA-së ndaj çështjes shqiptare dhe zgjidhjes së 

saj pati evolucionin e vet të përcaktuar nga zhvillimet brenda dhe jashtë 

Kosovës. Për vendet anëtare të NATO-s dhe të Grupit të Kontaktit, 

çështja e Kosovës në fillimin e krizës ishte një problem që duhej 

zgjidhur me mjete diplomatike, pa përdorur forcën, me qëllim që 

Kosovës t’i rikthehej autonomia e anuluar nga Millosheviqi. Duhet të 

kujtojmë se politika amerikane në këtë fazë ishte ndërtuar mbi 

supozimin se agjenda e UÇK-së për pavarësi kombëtare ishte e 

papranueshme, ndërsa shtypja serbe disproporcionale. Si rrjedhojë, 

vazhdohej të mbështetej alternativa e rikthimit të autonomisë së 

Kosovës, ndërsa UÇK konsiderohej një forcë e dhunshme. Në 

Beograd, gjatë një konference shtypi, Robert Gelbard-përfaqësuesi 
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special amerikan i presidentit dhe i Sekretarit të Shtetit për zbatimin e 

Marrëveshjes së Paqes të Dejtonit e quajti UÇK-në organizatë 

“terroriste”, ndërkohë që SHBA-të nuk e kishin cilësuar zyrtarisht atë 

me këtë emërtim. Departamenti Amerikan i Shtetit u zu në befasi nga 

komentet e Gelbard.4“Ne, shkruan, ish-sekretarja amerikane e shtetit, 

Madelene Albright, në kujtimet e veta, dënuam dhunën e secilës palë”.5 

Politika amerikane do të ndryshonte pas 5 marsit të vitit 1998, 

menjëherë pas betejës dhe masakrës së policisë serbe mbi familjen 

Jashari dhe vrasjes në Drenicë të 58 njerëzve të pafajshëm. Madelene 

Albright pas kësaj ngjarje emëroi Richard Holdbrooke si të dërguarin 

e saj të posaçëm të qeverisë amerikane në Kosovë. Holdbrooke shkoi 

në Beograd dhe i kërkoi Millosheviqit me ngulm që të ndërpriste aktet 

e dhunës ndaj popullsisë civile në Kosovë, por ndeshi në refuzimin e 

tij. Shtimi i dhunës dhe përkeqësimi i gjendjes humanitare të popullsisë 

shqiptare të Kosovës e nxiti Këshillin e Sigurimit që të miratonte 

rezolutën 1199 për të penguar katastrofën humanitare dhe për të 

ndaluar menjëherë rritjen e dhunës në Kosovë.6 Por, as dy rezolutat e 

tjera të Këshilli të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën 

nuk sollën ndonjë përmirësim të situatës. Të pafrytshme ishin edhe 

përpjekjet e ambasadorit amerikan në OSCE [Organizationfor 

Securityand Cooperation in Europe] William Walker pranë 

Millosheviqit për të ndalur dhunën. Walker u shpall preson nongrata 

nga qeveria serbe e cila lëshoi një urdhër për largimin e tij nga territori 

 
4 David L. Phillips, Liberating Kosovo: Coercive Diplomacy and U.S Intervention 

(Cambridge: The Massachusetts, Institute of Technology Press, 2012), p. 75. 
5 Madeleine Albright, Milosevic is the Problem,in A Memoir: Madam Secretary,New 

York: Harper Collins, 2013, p. 388.  
6 Wesley K. Clark,Waging Modern War: Bosnia, Kosovoand the Future of the 

Combat, NewYork: Public Affairsbooks, 2001, p. 6-7. 
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serb, por që u injorua prej tij. Më 30 janar 1999 NAC aprovoi urdhrin 

për sulmet ajrore të NATO-s kundër Serbisë, nëse udhëheqësit e këtij 

vendi do të vazhdonin të refuzonin negociatat me palën kosovare.7 

Në këto rrethana, në funksion të rikthimit të autonomisë së 

Kosovës dhe parandalimit të spastrimit etnik, u organizua Konferenca 

e Rambujesë. Millosheviqi nuk mori pjesë vetë në këtë konferencë, por 

dërgoi një delegacion të nivelit më të ulët. Mosnjohja dhe mosfirmosja 

e deklaratës së Konferencës së Rambujesë nga delegacioni serb, solli 

reagimin e fortë të Perëndimit, dhe si rrjedhojë sulmet e ajrore të 

forcave të NATO-s mbi territorin e Kosovës e të Serbisë. Fushata e 

bombardimeve 78-ditore e NATO-s përfundoi më 9 qershor 1999, 

ndërsa një ditë më pas u nënshkrua deklarata ndërmjet dy palëve. 

Përfundimisht trupat ushtarake serbe u tërhoqën dhe në Kosovë u 

vendosën forcat ndërkombëtare. Rezultati final i ngjarjeve në Kosovë 

në vitet 1998-1999, falë kokëfortësisë së serbëve dhe metodave barbare 

të përdorura nga Millosheviqi, dukej se ishte diçka tjetër nga ajo që 

kishin projektuar fillimisht Perëndimi dhe SHBA. 

 

A ishte e legjitimuar dhe e justifikuar ndërhyrja e NATO-s 

në Kosovë? 

 

Ky problem ende edhe sot vazhdon të mbetet një çështje e 

debatueshme dhe e diskutueshme ndërmjet studiuesve, politikanëve 

dhe opinionit publik. Ata mbeten të ndarë për problemin e legjitimitetit 

apo paligjitimitetit të ndërhyrjes së armatosur të NATO-s në Kosovë, 

 
7 Wesley K. Clark,Waging Modern War: Bosnia, Kosovoand the Future of the 

Combat, NewYork: PublicAffairsbooks, 2001, p. 8. 
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pavarësisht nga vendet nga të cilët ata vijnë. Shumë prej tyre i 

konsiderojnë bombardimet e Traktatit të Atlantikut të Veriut mbi 

Republikën Federale të Jugosllavisë të motivuara e të justifikuara.8Të 

tjerë e quajnë ndërhyrjen e forcave të NATO-s të pajustifikuar, shkelje 

të së drejtës ndërkombëtare dhe dhunim të një vendi të pavarur.9 Debati 

dhe qëndrimet e ndryshme kanë lindur nga fakti se forcat e NATO-s 

për herë të parë u përfshinë në një aksion të madh ushtarak kundër një 

vendi tjetër, pa siguruar më parë miratimin e Këshillit të Sigurimit të 

Kombeve të Bashkuara.  

Sigurisht do të kishte qenë më mirë që NATO të kishte siguruar 

më parë miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, 

por kjo ishte e pamundur për shkak të sinjaleve të qarta kundërshtuese 

 
8 Tim Judah, Kosovo War and Revenge, Second Edition, (U.S.: Yale University Press, 

2002); Wesley K. Clark, Waging Modern War:Bosnia, Kosovo and the Future of 

Combat (New York: Public Affairs books, 2001); Ramë Buja, Kosovo in Yugoslav 

Crisis, (Prishtina: AAB-RIINVEST, 2011); Visar Xhambazi, The Kosovo Moment: 

The United States and the Post-Cold War Balkans, Master of Arts, International 

Studies, Old Dominion University, May 2018, p. 37; Shaqir Vukaj, “Albania in the 

Balkan context”, in: European Union-Russia: Balkan Situation, (Moscow: 

Interdialect+, 2000); Sylë Ukshini, “Roli i politikës gjermane në Konferencën e Paqes 

në Rambuje”, Studime historike, nr. 1-2, (Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, 

2016); Sylë Ukshini, Kosova në politikën e jashtme të BE-së 1991-2007, (Shkup: 

Logosa, 2008), etj.  
9 David N. Gibbs, “Was Kosovo the Good War”? Tikkun Magazine, July 07, 

2009;Daniel H. Joyner, “The Kosovo Intervention: Legal Analysis and a More 

Persuasive Paradigm”, EJIL, (2002), Vol. No.3, 597-619; Grigory B. Karasin, 

“Russia and the Balkan Situation”, in: European Union-Russia: Balkan Situation, 

(Moscow: Interdialect+, 2000); Nicolai P. Shmelev, “Russia and Europe on the 

threshold of the 21 st Century”, in: European Union-Russia: Balkan Situation, 

(Moscow: Interdialect+, 2000); Igor F. Maximytschev, “Crisis of Confidence: 

NATO’s Balkan adventure brought Europe to the threshold of a new Cold War”, in: 

European Union-Russia: Balkan Situation, (Moscow: Interdialect+, 2000), etj. 
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të dy prej anëtarëve të përhershëm të tij - Rusisë dhe Kinës, të cilat do 

të vendosnin veton, nëse ky version do të votohej në Këshillin e 

Sigurimit [KS]. Rusia dhe Kina e kundërshtuan fort metodën e 

ndërhyrjes së armatosur të NATO-s pa miratimin e KS, duke e quajtur 

veprimin e saj si shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare. 

Por, përpara ndërhyrjes ajrore të NATO-s ekzistonin diferenca e 

lëkundje edhe brenda shteteve përbërëse të saj. Jo të gjitha vendet 

anëtare mendonin se rruga më e mirë ishte ndërhyrja ushtarake e 

forcave të saj mbi Jugosllavinë e mbetur. Vende të tilla evropiane, si 

Franca, Gjermania e Italia prireshin drejt rrugës diplomatike të 

zgjidhjes së krizës, ndërsa SHBA dhe Britania e Madhe nuk e shihnin 

si oportune vazhdimin e mëtejshëm të dialogut me Millosheviqin. Por, 

refuzimi i Millosheviqit për të firmosur deklaratën e Konferencës së 

Rambujesë dhe shtimi i operacioneve policore në Kosovë i afroi 

qëndrimet e këtyre vendeve. Opsioni i ndërhyrjes ushtarake pas kësaj 

kohe, u konsiderua si e vetmja mënyrë për të zgjidhur krizën dhe për të 

shpëtuar popullin shqiptar të Kosovës nga spastrimi etnik. Në 

Gjermani, partitë në koalicion [Partia Socialdemokrate dhe Partia e 

Gjelbër] ndonëse me profil pacifist u pajtuan me versionin e ndërhyrjes 

së armatosur, me qëllim që të ndalonin dhunën dhe mizoritë e forcave 

serbe në Kosovë. Në Francë, forcat politike prireshin më shumë për një 

zgjidhje diplomatike se sa ushtarake. Qëndrim ekuivalent me të 

Francës mbante edhe Italia, ndërsa partitë e saj politike ishin të ndara 

në qëndrimet e tyre. Sidoqoftë, duhet theksuar se edhe qeveria italiane 

jo vetë që u bashkua me aksionin e NATO-s, por mbuloi një kosto 

shtesë me kontributin që dha për refugjatët kosovarë në Shqipëri. 

Greqia e ushqyer sidomos nga mediet antiamerikane, dhe nga opinioni 

publik brenda vendit, e kundërshtoi fillimisht ndërhyrjen e NATO-s. 
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Por, qëndrimi i saj ndryshoi, duke pasur në konsideratë interesat e saj 

afatgjata. Greqia vendosi t’i bashkohej kauzës së përbashkët të vendeve 

të NATO-s.10 Ndërmjet të gjitha shteteve mbrojtja më e fortë e 

versionit të ndërhyrjes ushtarake në Kosovë erdhi nga Britania e 

Madhe. Kryeministri Toni Blair e gjykoi ndërhyrjen si një kauzë të 

drejtë, duke kërkuar përgjigje unike ndaj agresionit serb në Kosovë. 

Me këtë qëndrim u bashkuan edhe Shqipëria, Kroacia, Sllovenia e 

Turqia. 

Padyshim qëndrimi i SHBA-së ishte më i rëndësishmi, për shkak 

të peshës së tyre brenda organizatës së Atlantikut të Veriut, brenda 

Grupit të Kontaktit, dhe në përgjithësi për shkak të forcës dhe 

autoritetit të tyre në arenën ndërkombëtare. Ithtarët e angazhimit 

amerikan në Kosovë mbronin idenë se destabiliteti i Kosovës do të 

ndikonte negativisht mbi stabilitetin e Ballkanit e të Evropës, e cila 

paraqiste interesa vitale për SHBA.11 Mungesa e stabilitetit në Ballkan 

do të shoqërohej me krijimin e kushteve të favorshme për krimin e 

organizuar, terrorizmin dhe do të minonte qëllimet afatgjata të 

Amerikës për integrimin evropian dhe bashkëpunimin e vendeve të 

rajonit. Por, rrethet kritike në të dy anët e Atlantikut mendonin se, roli 

i Evropës në Ballkan duhej të ishte dominues në krahasim me atë të 

SHBA-së, dhe se vendet evropiane duhej të udhëhiqnin përpjekjet 

ndërkombëtare për zgjidhjen e krizës në Kosovë. Megjithë kritikat e 

shfaqura brenda vendit nga disa rrethe të caktuara, ato nuk mundën të 

ndikonin mbi politikën e jashtme të qeverisë amerikane. Sekretarja 

 
10 Visar Xhambazi, “From Collective Defense to Collective Security: NATO 

Intervention in Kosovo”, Journal of Political Science & Public, Volume 5, Issue 2, 

U.S.: May 2017, p. 2.  
11 “Kosovo and U.S. Policy: Background to Independence”, CRS Reportfor 

Congress, June 2008, p.2-3. 
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amerikane e Shtetit, Madeline Allbright, u përpoq të largonte ngurrimin 

e vendeve perëndimore, duke sjellë në vëmendje katastrofën e ndodhur 

vite më parë në Bosnjë. Ajo foli për sigurimin kolektiv, si mjetin më 

efikas për të ndaluar përhapjen e krizave. Luftës së Kosovës i referohen 

shpesh edhe si “lufta e Madelinës”. Administrata e Klintonit nxiti në 

mënyrë konstante “sigurinë kolektive”, për të justifikuar ndërhyrjen në 

Kosovë. Presidenti Klinton në disa raste u është referuar parimeve 

uillsoniane, si e drejta e vetëvendosjes. Gjenerali Wesley Clark-

komandanti suprem i Forcave Aleate në Evropë, në kujtimet e tij 

fajëson Perëndimin, sepse nuk qe në gjendje të parandalonte katastrofat 

e mëparshme, duke nënkuptuar sidomos ngjarjet në Bosnjë, në Ruanda 

etj. “Kombet e tjera, shkruante ai, shihnin tek US rolin e lidershipit, 

dhe ne kishim nevojë të punonim ngushtë me ta, për të ndihmuar në 

ndarjen e barrës, e cila në të kundërt do të binte vetëm mbi ne”.12 

Shumica e shteteve mbështetën bombardimet e NATO-s mbi 

Serbinë. Legjitimiteti i ndërhyrjes së saj ishte logjik dhe i motivuar. 

Nuk mund të flitet për siguri dhe integritet të një vendi, pa respektuar 

të drejtat e njeriut dhe shoqërinë paqësore, siç parashikohej në Kartën 

e të Drejtave të Njeriut të miratuar nga Kombet e Bashkuara në vitin 

1948. Aksioni i ndërhyrjes në Kosovë u mbështet dhe u justifikua mbi 

dy argumente bazike të lidhura me njëra-tjetrën, tek doktrina e 

ndërhyrjes humanitare dhe tek zbatimi i tre rezolutave të miratuara 

nga Këshilli i Sigurimit për Serbinë, të cilat i kushtoheshin represionit 

serb në Kosovë.13Në muajt mars, shtator dhe tetor 1998, Këshilli i 

Sigurimit kishte miratuar 3 rezoluta të posaçme për Kosovën.  

 
12 Wesley K. Clark, Waging Modern War: Bosnia, Kosovoand the Future of Combat, 

New York: Public Affairsbooks, 2001. 
13 Visar Xhambazi, “Form Collective Defence.. f.2-3. 
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Periudha e shkuar dhe ngjarjet e përgjakshme në Ballkan e kishin 

bërë deri diku të qartë rolin negativ dhe fytyrën e vërtetë të 

Millosheviqit. Në Perëndim, para ndërmarrjes së fushatës ajrore në 

Serbi e Kosovë, ishin ndërgjegjësuar për rolin e Millosheviqit dhe 

përfshirjen e tij direkte apo indirekte në luftën me Kroacinë, dhe 

sidomos në përgjakjen e Bosnjë-Hercegovinës. Nuk ishin të panjohura 

metodat barbare të përdorura prej tij për krijimin e Serbisë së Madhe 

dhe ruajtjen e pushtetit personal. Ndonëse për një kohë ai u konsiderua 

ende si një aktor i vlefshëm në skenën ndërkombëtare, për të ekzistonin 

dyshime të forta si lojtar që luante “pisët” prapa skenës. “Për herë të 

tretë gjatë një dekade, shkruan Michael H. Armacost në parathënien e 

librit “Winning Ugly-NATO-s War to save Kosovo” të autorëve Ivo H. 

Daalder dhe Michael E. O’Hanlon, dhuna ishte shkaktuar nga politika 

nacionaliste e diktatorit jetëgjatë të Serbisë - Sllobodan Millosheviqit. 

Ndërsa, fillimisht ai kishte mbështetur serbët surrogat lokalë në luftërat 

kroate e boshnjake, dhuna ndaj Kosovës ishte kontrolluar direkt prej tij 

dhe se përfshiheshin territore brenda vetë Serbisë, të cilat kishin rëndësi 

të madhe historike, kulturore dhe fetare për të gjithë serbët.14 (“For the 

third time in a decade, the violence was caused by the nacionalist 

politics of Serbia’s long - standing dictator, Slobodan Milosevic. 

Wheras Milosevic had relied primarily on local Serb surrogates in the 

Croatian and Bosnian wars, the violence in Kosovo was directly 

controlled by him and involved land with in Serbia itself that was of 

grea thistorical, cultural, and religious importance to all Serbs)”. 

 
 
14 Ivo H. Daalderand Michael E. O’Hanlon, Winning Ugly-NATO-s War to save 

Kosovo, Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2000, p. vii. 



Politika amerikane dhe ligjshmëria e ndërhyrjes së NATO-s...                             125 

 

Kosova e zbuloi fytyrën e vërtetë të Millosheviqit ende pa nisur 

sulmet e NATO-s, sepse shteti serb i drejtuar prej tij ishte i përfshirë 

direkt në veprimet e dhunshme në Kosovë. Vrasjet dhe spastrimet e 

shqiptarëve nga Kosova deri në këtë kohë u kryen nën përgjegjësinë 

direkte të Sllobodan Millosheviqit, dhe për këtë nuk kishte më 

dyshime. Trupat policore e paramilitare serbe kishin nisur fushatën e 

spastrimeve etnike në Kosovë përpara fillimit të operacioneve ajrore të 

NATO-s. Vetëm gjatë vitit 1998, (sipas Leonard J. Cohen & John R. 

Lampe) nga Kosova ishin detyruar të largoheshin rreth 200 000 

shqiptarë, ndërsa numri i të shpërngulurve para fillimit të sulmeve të 

NATO-s [24 mars 1999] arrinte në 250-300 mijë vetë.15 Ishin vrarë me 

qindra luftëtarë të UÇK-s dhe ishte ushtruar dhunë e ashpër mbi 

popullsinë civile. Luftimet e ashpra kundër forcave serbe në Prekaz, 

më 5 mars 1998 dhe, si pasojë vrasjet deri në asgjësim të familjes së 

madhe të Jasharajve dhe masakra e Reçakut, më 15 janar 1999, bënë 

“xhiron e botës”. Ato dëshmuan për sjelljen barbare të forcave 

ushtarake serbe, dhe ushqyen idenë e pashmangshmërisë dhe të 

reagimit ushtarak të Perëndimit e SHBA-së.  

Disa qeveri në Perëndim, e veçanërisht ajo gjermane, kishin të 

dhëna nga shërbimet e tyre të fshehta për planet sekrete serbe të 

spastrimeve etnike në Kosovë, të njohur me emrin e koduar “plani 

patkoi”.16 Ky plan dëshmon se spastrimi etnik në Kosovë nuk ishte një 

veprim i çastit, i diktuar nga ndërhyrja e NATO-s, por një aksion i 

paramenduar dhe i planifikuar nga shteti serb.  

 
15 Tim Judah, Kosovo and Revenge, secondedition, (U.S.: Yale University Press, 

2002). 
16 Wesley K. Clark, Waging Modern War..., p. 9; Sylë Ukshini, Roli i politikës 

gjermane..., f. 226-227. 
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Përkundër tezave që mbrojnë dhe argumentojnë bombardimet e 

NATO- mbi Serbinë, ka jo pak studiues që mendojnë e shkruajnë 

ndryshe. Në përgjithësi ata i bashkon ideja se ndërhyrja e forcave 

ushtarake të NATO-s në Kosovë e Serbi ishte e paligjshme, dhe se ajo 

përbënte shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Nga ky grupim do të 

veçonim studimin e profesorit amerikan të historisë në Universitetin e 

Arizonës - David N. Gibbs, me titull “A ishte Kosova një luftë e 

mirë?”17Gibbs përpiqet të rrëzojë tezat kryesore mbështetëse që 

argumentojnë ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë, duke i quajtur ato mite 

të krijuara nga politika. Së pari, ai mbron idenë se vendet pjesëmarrëse 

në Konferencën e Rambujesë nuk i konsuamuan deri në fund mjetet 

diplomatike në dispozicion të tyre, dhe se Millosheviqi nuk ishte 

kundër tyre. Sipas tij, Millosheviqi ishte dakord me draftin e ofruar në 

atë konferencë, por nuk ishte dakord me një shtesë, që sipas tij ishte e 

papranueshme, dhe që u fut tinëzisht nga delegacioni i Britanisë së 

Madhe. Ai pretendon se ndërmjetësit perëndimorë mbështetën 

propozimin shtesë të delegacionit britanik, të titulluar “Aneks 

Ushtarak”, i cili, sipas tij, çoi në refuzimin përfundimtar të delegacionit 

serb. Thelbi i propozimit, shkruan Gibbs, kishte të bënte me vendosjen 

e trupave të NATO-s jo vetëm në Kosovë, por edhe në territoret e 

Jugosllavisë së mbetur të asaj kohe. Ky propozim i mbrapshtë dhe i 

papranueshëm gjykon Gibbs, hodhi në erë tërë strukturën reale apo 

virtuale që ishte ndërtuar deri në këtë kohë.  

Kjo tezë nuk duket e besueshme dhe e mbështetur për disa arsye: 

së pari, sepse nuk gjenden dëshmi që të mbështesin versionin e 

pretenduar nga autori, se forcat e NATO-s kërkuan të vendoseshin në 

 
17 David Gibbs, “Was Kosovo the Good War?,.. p.1- 9. 
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territorin serb. Përkundrazi, as draft-marrëveshja, as marrëveshja dhe 

as aneksi ushtarak që u firmosën nga delegacioni i Kosovës dhe nga 

anëtarët e Grupit të Kontaktit [përveç Rusisë] nuk e përmbante një 

klauzolë të tillë. Anëtarët e Grupit të Kontaktit [SHBA, Britania e 

Madhe, Franca, Gjermania, Italia e Rusia] me përjashtim të Rusisë e 

miratuan variantin e dërgimit në Kosovë të një trupe ndërkombëtare të 

udhëhequr nga NATO-ja18 e cila do të garantonte zbatimin e 

marrëveshjes së arritur. Problemi kishte të bënte me zgjidhjen e krizës 

së Kosovës dhe jo me Serbinë. Së dyti, nëse do të ekzistonte një kërkesë 

e tillë, ajo do të kishte gjetur vend në marrëveshjen e datës 10 qershor 

të arritur ndërmjet NATO-s dhe qeverisë së Jugosllavisë së mbetur, por 

një gjë e tillë nuk gjendet.  

Me Konferencën e Rambujesë, Perëndimi konsumoi mjetet 

politike e diplomatike për arritjen e qëllimit, të cilat nuk u pranuan nga 

Millosheviqi, duke i hapur rrugën të vetmit mjet që mbetej-përdorimit 

të forcës, që do ta detyronin Millosheviqin të pranonte zgjidhjet e 

rekomanduara në tryezën e bisedimeve. Por Millosheviqi, siç treguan 

ngjarjet, nuk e lexoi mirë mesazhin e Konferencës së Rambujesë. Ai e 

konsideroi atë një blof të vendeve perëndimore e SHBA-së. 

Millosheviqi i përmbahej arsyetimit të tij se Perëndimi thjesht po 

synonte të arrinte një marrëveshje në tavolinë, duke stimuluar një 

zgjidhje diplomatike, se sa të përdorte forcën, duke siguruar një 

pretekst për bombardim. Në fakt ai gaboi në llogaritë e tij, duke 

menduar se NATO nuk do të ndërhynte në Serbi e Kosovë pa miratimin 

e Këshillit të Sigurimit. “Sipas të gjitha gjasave, shkruan Wesley Clark, 

 
18 K. Kaser, W. Petritch, R. Pichler, Kosovo-Kosova..., f. 326-327, cituar nga artikulli 

i autorit Sylë Ukshinit, “Roli i politikës gjermane në Konferencën e Paqes në 

Rambuje”...Studime historike, nr. 1-2, 2016. 
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Millosheviqi nuk hyri në procesin e Rambujesë [Rambouillet] me 

ndonjë qëllim për të negociuar seriozisht. Përkundrazi, në të gjitha 

gjasat ai e pa atë si momentin perfekt që i paraqitej për të pozicionuar 

veten për të shpallur operacionin “patkoi” (Potkova), si fushatë 

embrionale të spastrimit etnik me emër të koduar.19 (By all indications, 

Milosevic did not enter the Rambouillet proces with any intent to 

negociate seriously. On the contraty, in all likelihood he saw it as 

presenting a perfectly timed apportunity to posient himself to launch 

Operation Horseshoe (Patkova), a his incipient ethnic cleansing 

campaign was code-named). 

Së dyti, Gibbs mendon se shqiptarët dhe sidomos UÇK, u 

viktimizuan tej mase në mënyrë të qëllimshme nga Perëndimi, për të 

justifikuar ndërhyrjen e tyre në Kosovë. Sipas tij, UÇK ishte dhe mbeti 

forcë terroriste, ndërsa spastrimi etnik, arsyeton ai, “ndonëse qe më i 

madh tek shqiptarët e Kosovës”, përfshiu edhe popullsinë serbe të 

Kosovës. Shifrat e tij për numrin e serbëve të zhvendosur nga lufta janë 

tejet të fryra dhe të pambështetura nga burimet të tjera. Raporti i 

shpërnguljes së serbëve nga Kosova ishte disproporcionale krahasuar 

me zhvendosjen “biblike” të popullsisë shqiptare të Kosovës.  

 Së fundi, Gibbs mbron idenë se sulmet e NATO-s nuk sollën 

rezultatin e pretenduar- parandalimin e dhunës serbe dhe spastrimin 

etnik të popullsisë shqiptare, por të kundërtën e asaj që u pretendua. 

Sipas tij, fenomeni i spastrimit etnik mori përmasa më të mëdha pas 

sulmeve të NATO-s, ndërsa numri i viktimave u shtua. Zhvendosja e 

detyruar e qindra mijërave shqiptarëve etnikë nga Kosova, si rezultat i 

përdorimit të forcës nga Millosheviqi nuk u arrit të ndalej gjatë kohës 

 
19 Wesley K. Clark, Waging Modern War:...,  p. 9. 
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që NATO bombardonte, por duhet nënvizuar se pa aksionet e saj 

ushtarake nuk do të ishte bërë e mundur që shumica dërmuese e 

refugjatëve të ktheheshin në Kosovë. Në këtë kuptim ato ishin të 

suksesshme dhe ia arritën qëllimit.  

Ndërhyrja ushtarake e NATO-s ishte akt i motivuar, pavarësisht 

nga rezervat e shprehura nga disa shtete dhe disa specialistë të së 

drejtës ndërkombëtare. Ndërhyrja e NATO-s nuk dhunoi ligjin 

ndërkombëtar, pavarësisht se nuk u sigurua autorizimi i Këshillit të 

Sigurimit, për shkak të kundërshtimit të llogaritur të Rusisë e të Kinës. 

Por, duhet të përmendim nga ana tjetër se Këshilli i Sigurimit nuk ia 

mbylli dyert ndërhyrjes së NATO-s, sepse ai nuk e miratoi 

projektrezolutën e propozuar nga tre shtete anëtare të tij, e cila kërkonte 

ta shpallte të jashtëligjshme ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë e Serbi. 

Projektrezoluta e paraqitur nga tre shtetet e mësipërme humbi me 

rezultatin e përgjithshëm 12 me 3.  

Por shumica dërmuese e studiuesve dhe e politikanëve kanë 

argumentuar e mbështetur idenë e legjitimitetit të bombardimeve të 

NATO-s mbi Jugosllavinë e mbetur të asaj kohe. Legjitimiteti i saj u 

mbështet tek “ndërhyrja për arsye humanitare”, tek Karta e Kombeve 

të Bashkuara për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut. Dëshmia më e mirë e 

ndërhyrjes së saj është shteti i sotëm i lirë e i pavarur i Kosovës, si dhe 

stabiliteti i krijuar në rajonin tonë. Përsiatjet teorike të disa studiuesve 

për mosgjetjen zbatim të kësaj teorie në vende me situata të ngjashme 

me atë të Kosovës, duke se janë probleme që kërkojnë studime të 

mëtejshme. Shpjegimi i tyre angazhon arsye gjeopolitike dhe teori të 

tjera, duke nënvizuar sidomos atë realiste.  
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A ishte spastrimi etnik dhe krimet serbe në Kosovë një 

motiv real për ndërhyrje? 

 

Shumë organizata ndërkombëtare, gazetarë e studiues të huaj, 

dhe jo pak autorë shqiptarë, kanë botuar të dhëna të pakontestueshme 

për krimet e luftës dhe për spastrimin etnik të gati 1.5 milionë 

shqiptarëve brenda dhe jashtë Kosovës. Veçanërisht me interes janë 

botimet e Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të saj si 

UNHCR,20Kryqi i Kuq Ndërkombëtar etj., por edhe botime 

dokumentare, si ai i Robert Elsie për rrënjët e spastrimit etnik në 

Kosovë.  

Ndër botimet e autorëve shqiptarë do të veçoja dy librat e Jusuf 

Osmanit, të botuar në vitin 2012, për krimet serbe në Kosovë në vitet 

1998-1999.21Botimet e Osmanit në fakt janë manuale të dëmeve të 

luftës që iu shkaktuan Kosovës nga Serbia, për shkak të kompleksitetit 

të tyre dhe metodikës së kërkimit në terren, qytet më qytet e fshat më 

fshat. Përveç dëmeve të drejtpërdrejta, në botimet e tij përmenden të 

vrarët, të plagosurit e të humburit nga lufta, varrezat masive të njohur 

deri tani, por edhe dëmet psikologjike dhe traumat që shkaktoi 

represioni serb mbi popullsinë e pafajshme civile, të mbetur gjallë nga 

golgota e dhunës serbe. Një rëndësi të veçantë e me vlera autentike 

 
20 Joanevan Selm, Kosovo’sRefugees in the European Uninon, (London: Biddles Ltd, 

Guild for dand King’Lynn, 2000). 
21 Jusuf Osmani, Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-1999, (Prishtinë: Agjencia 

Shtetërore e Arkivave të Kosovës, 2012).; J. Osmani, Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve 

në Kosovë 1998-1999, (Prishtinë: Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, 2012). 
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paraqesin 4 vëllimet me dokumente të përgatitura nga Berat Luzha, 

veprimtar dhe pjesëmarrës në luftën e UÇK-së.  

Të dhënat për spastrimin etnik dhe krimet serbe në Kosovë mund 

të kenë ndryshime e pjesshme në shifra, por në të tilla raste ato janë të 

pranueshme. Sidoqoftë, të gjitha botimet vënë në dukje se përmasat e 

dëbimit të popullsisë shqiptare nga Kosova ishin aq të mëdha sa mund 

t’i quajmë “biblike”, duke pasur në konsideratë numrin e popullsisë së 

përgjithshme në vitet 1998-1999 dhe shpërnguljen masive të tyre . Disa 

botime të autorëve të huaj japin të dhëna me interes, sepse pasqyrojnë 

mirë dinamikën e dhunës serbe, lëvizjet e detyruara të popullsisë 

shqiptare brenda Kosovës, dhe sidomos kuadrin teorik të ndërhyrjes së 

NATO-s në Kosovë e në Serbi. Të tjera botime hedhin dritë mbi rolin 

e madh të UÇK-së në Luftën e Kosovës, martirët e rënë nga radhët e 

saj në luftë dhe qëndresën e vendosur në mbrojtje të Kosovës.  

Në Kosovë ndodhën krime lufte të dënueshme nga ligjet 

ndërkombëtare dhe spastrime etnike në shkallë të gjerë, gjë që e 

justifikuan ndërhyrjen e NATO-s për të parandaluar këtë proces e për 

të rikthyer në shtëpitë e tyre qindra mijëra shqiptarë të shpërngulur me 

dhunë. NATO nga ana e vet, pavarësisht të ndonjë rasti aksidental, iu 

përmbajt me rigorozitet urdhrave për të bombarduar objektiva 

ushtarake e jo civile. Në planin teorik, shumë historianë dhe studiues 

të marrëdhënieve ndërkombëtare e konsiderojnë të motivuar fushatën 

ajrore të NATO-s në Kosovë e Serbi, duke u mbështetur tek “teoria 

humanitare”, e cila presupozon dënimin e fajtorit për fajin e kryer dhe 

parandalimin e tij nëse është e mundur.22Pra agresori, në rastin konkret 

Serbia, u dënua për një faj të kryer dhe jo të supozuar.  

 
22 C. S. Lewis, “The Humanitarian Theory of Punishment”, AMCAP Journal, Vol. 

13, No.1, 1987, p. 147-153. 
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Sidoqoftë, përdorimi i forcave të NATO-s pa miratimin e 

Këshillit të Sigurimit përbënte një precedent deri në atë kohë. Fushata 

e NATO-s në Kosovë në fakt përbënte një sfidë për vetë Aleancën jo 

thjesht në aspektin teorik, por edhe për të dëshmuar efektivitetit e 

sulmeve ajrore të saj. NATO goditi objektivat ushtarake dhe jo 

popullsinë civile, pavarësisht nga ndonjë rast sporadik dhe “efekt 

anësor”. Qëllimi kryesor i operacioneve të NATO-s dhe SHBA-së ishte 

të shmangnin skenarin e Bosnjës, largimin e popullsisë së pafajshme 

dhe kthimin e saj në Kosovë. Forcat e Aleancës falë teknologjisë së 

lartë dhe precizonit humbën vetëm dy aeroplanë; një helikopter 

“Apash” që u rrëzua aksidentalisht në Shqipëri dhe 2 ushtarakë të vrarë.  

Ngjarjet që ndodhën në Kosovë në vitet 1998-1999 do jenë temë 

me interes edhe për të ardhmen, për shkak se ajo që ndodhi në Kosovë 

nuk ishte një gjë e zakonshme dhe dilte nga kuadri ligjor e teorik i 

deriatëhershëm. Gjithashtu, derisa Kosova të pranohet në Kombet e 

Bashkuara e në Bashkimin Evropian, do të ketë pengesa të cilat nuk e 

bëjnë të lehtë procesin e njohjes dhe të integrimit të saj. Sidoqoftë, 

mund ta themi pa hezitim, se problemi i Kosovës është një sfidë e fituar 

nga shqiptarët dhe komuniteti ndërkombëtar, një “betejë” e humbur 

nga serbët dhe një çështje që s’kthehet më mbrapsht. 
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Qëndresa e grave të familjes Jashari, 1998 

 

Çlirimi i Kosovës është vepër e disa brezave të popullit shqiptar 

për çlirim dhe bashkim kombëtar, ndërsa heroizmi i gruas shqiptare 

është i njohur ndër shekuj.1Pra, sipas burimeve historike, qëndresa dhe 

sakrifica e gruas shqiptare, si formë e rezistencës se saj, dëshmohet si 

vazhdimësi.2Megjithatë, pjesëmarrja e gruas në jetën shoqërore në 

Kosovë në përgjithësi e sidomos pjesëmarrja e saj në frontin e luftës 

për çlirim kombëtar, emancipim, pavarësi e barazi nacionale deri në 

vitet e fundit, ishte shumëdimensionale dhe gjithëpërfshirëse. Nga kjo 

del se numri i grave që morën pjesë në këtë luftë shumëshekullore ishte 

i madh. Kosova mburret me Shotë Galicën, Marie Shllakun, Xhevë 

Lladrovcin, Hanumshahe Avdullahun, por Kosova kishte edhe shumë 

heroina të tjera që në ndonjë punim tjetër do të mundem t’i përmendi. 

Gruas shqiptare asnjëherë dhe në asnjë periudhë nuk i ka munguar 

atdhetarizmi dhe vetëdija e lartë e saj se atdheu i saj ishte i robëruar. 

Kontributi i gruas shqiptare në luftërat shekullore për çlirimin e atdheut 

nga robëruesit nuk mund të vlerësohet vetëm nga shkalla e 

 
1 Krah për krah me burrat, Kosovarja e Re, nr. 1. 1982, f. 2. 
2 Sevëme Fetiqi, Gratë janë shtylla të një kombi e jo dekor për standard, 15 mars, 

2014, Tubim me gratë në Heidelberg, Manifestim për nder të 8 Marsit, në organizimin 

e përbashkët të tri shoqatave, që veprojnë dhe punojnë në Heidelberg dhe atë të 

shoqatave të gruas “Nënë Tereza”, “Nermin Vlora-Falaschi” si dhe Shoqatës 

Kulturore “Iliria”. 
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pjesëmarrjes së saj të drejtpërdrejtë në luftëra3. Gratë shqiptare kanë 

dëshmuar besnikërinë dhe shpirtin e tyre të madh, duke u bërë burim i 

forcës dhe qëndresës së të dashurve të tyre.4 Pikërisht, më 5 mars u 

bënë 20 vjet të rënies së komandantit legjendar, Adem Jasharit, 

familjes së tij dhe Jasharajve të tjerë. Mirëpo, çdo përvjetor Adem 

Jasharin e bënë më të lavdishëm5 historia e kombit tonë.  

Studimi i qëndresës së grave të familjes Jashari përves që është 

emocion dhe krenari, për studiuesit paraqet një fenomen historik, i cili 

duhet të prezantohet me gjithë dimensionin e vetë shkencor. Nga ne 

studiuesit kërkohet që ta qartësojmë sa më shumë kornizën e 

identifikimit të qëndresës së grave të familjes Jashari, dhe pastaj, duke 

e pasur të njohur dhe të zbërthyer brendësinë e saj, që domethënë 

formën themelore të saj, të krijohen mundësi reale që të thellohemi 

detajisht në substancë: padyshim, nga pikëpamja më e thelluar 

studimore-shkencore. Ekuivalent me qëllimin (objektivin), mund të 

konstatojmë se ngjarja e Prekazit, është një nga ngjarjet epokale të 

luftës çlirimtare, e cila si rrallë ndonjë tjetër, e shpalos idealin e lirisë. 

Kjo ngjarje, po ashtu, e shpalos vetëdijen dhe shpirtin sakrifikues 

kundrejt ruajtjes së identitetit, të kulturës, të racës, me një fjalë, e 

shpalos gamën e ruajtjes dhe të zhvillimit të identitetit6tonë kombëtar. 

Ngjarja e Prekazit, po ashtu, si rrallë në historinë tonë, e shpalos 

tipologjinë e shqiptarit atdhetar, e shpalos modelin funksional të 

 
3 Sabile Keçmezi-Basha, Kosova, vështrim historiko-politik, 1945-1990, Prishtinë, 

2017, f. 369. 
4 Agim Sylejmani, Në rrugë drejt lirisë (Intervistë me veprimtarin e shquar të çështjes 

kombëtare, Mehmet Hajrizi, Prishtinë, Nëntor 2016, f. 189-190. 
5 Bardh Hamzaj dhe Faik Hoti, Jasharajt (Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, 

Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), Prishtinë, 2003. 
6 Fehmi Ajvazi, Kush ishte Adem Jashari (studim në dorëshkrim), f. 103. 
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familjes shqiptare, e cila, pati gjithmonë një rol vendimtar në ruajtjen 

e substancës kombëtare kundrejt padrejtësive politike, historike, 

kundrejt okupimit, asimilimit dhe zhdukjes fizike të tij.  

Gjithashtu, duhet thënë se lufta e Prekazit, si rrallë ndonjë ngjarje 

tjetër në historinë kombëtare dhe në historinë njerëzore, e shpalosi 

sakrificën heroike e legjendare të gruas shqiptare. Pra, kjo luftë e 

zhvilluar në fund të shekullit XX, e nxori në sipërfaqe një model të 

betejës unike nga domeni i luftës për liri. Por, ajo që është esenciale 

këtu, është fakti se kjo ngjarje, e nxori në sipërfaqe, nën një: gruan në 

luftën e drejtpërdrejtë, e cila jo vetëm që është unike në tërësinë e saj, 

porse, është qëndresë heroike e cila nuk ka përngjasim dhe as krahasim 

në historinë tonë nacionale, dhe në historinë njerëzore.7 Dhe dy: që të 

mos rrijë duarkryq para sulmeve barbare dhe okupuesve shekullor, 

gruan e Jasharajve e shtynin në radhë të parë: traditat e lashta në luftë 

për lirinë e vendit; të kultit për nderin e familjes; të shpirtit të lartë të 

vetësakrificës.8Ndjenja e sakrificës për gruan e Jasharajve shpesh gjeti 

shprehje në më shumë se tri raste kundër sulmeve të egra serbe që 

ndodhën në familjen e tyre në Prekazin legjendar. Për gruan e 

Jasharajve okupimi klasik nga Serbia ishte edhe kulmi i fatkeqësisë, 

sepse ato ishin të vetëdijshme se së bashku me lirinë e atdheut do të 

humbnin edhe më të dashurit e tyre.  

 Që nga viti 1991 deri më 1998, Prekazi dhe Drenica 

përcilleshin nga spiunët dhe nga forcat paramilitare serbe. Synimi ishte 

vrasja e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari 

 
7 Fehmi Ajvazi, Po aty, f. 175. 
8 Sabile Keçmezi-Basha, Kontributi atdhetar i Hyrije Hanës, Prishtinë, 2011, f. 19-

20; Mediha Shuteriqi, Gruaja shqiptare në luftë për çlirim kombëtar, (Simpoziumi 

për Skënderbeun, 9-12 maj 1968), Prishtinë 1969, f, 405-406. 
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dhe familjes së tij, për të shuar dhe shtypur rezistencën që familja 

Jashari me në krye Ademin e Hamzën po ia bënin regjimit të Sllobodan 

Millosheviqit. Ngjarjet dramatike, të hapëta, kundër familjes Jashari 

kishin filluar më datën 30 dhjetor të vitit 1991, familja e Jasharajve 

rrethohet nga forcat policore dhe ushtarake serbe. Tre vëllezërit 

Jashari: Ademi, Rifati dhe Hamza, nuk pranuan t’u dorëzoheshin 

kriminelëve serbë, por iu kundërpërgjigjën me zjarr, duke çarë 

rrethimin, ku lanë dhjetëra ushtarë dhe policë serbë të plagosur. Në këtë 

ngjarje u plagos nga helikopteri serb, Vesel Selimi nga Açareva.9 

 Rrethimi i dytë i familjes Jashari u bë, më 22 janar të vitit 1998. 

Forcat serbe sulmuan familjen Jashari, por edhe kësaj beteje, gratë dhe 

fëmijët e familjes Jasharaj i rezistuan. Megjithatë, në këtë betejë që 

zgjati afër 30 minuta, të plagosura mbeten Iliriana, vajza e Rifat 

Jasharit dhe Selvetja, vajza e Hamzë Jasharit, që ishin në mbështetje të 

luftëtarëve të Jasharajve. Bashkëfshatarët duke e parë se cak i sulmit 

serb, ishin familja Jashari, ata kërkuan nga i zoti i shtëpisë së Jasharajve 

që t’i tërheqin gratë dhe fëmijët nga aty. Por, edhe gratë, edhe fëmijët 

kishin marr vendimin që të qëndrojnë në shtëpi dhe të rezistojnë bashkë 

me të tjerët10.Qëndruan për t’i treguar botës se gratë e burrat e 

Jasharajve nuk shkojnë askund përtej truallit dhe shtëpive të tyre dhe 

do e mbrojnë vendin deri në pikën e fundit. 

 Po të njëjtin vit (1998), për tri ditë rresht, më 5, 6 dhe 7 mars, 

familja heroike me në krye komandantin legjendar Adem Jasharin, u 

bëri ballë sulmeve të pareshtura të makinerisë serbe. Familja Jashari 

 
9www.alsat-m.tv/19-vjet-nga-beteja-e-jashareve, 3 prill 2017, Drenicë, 19 vjet nga 

beteja e Jasharajve, 9.02.2018 
10www.kosovapress.com/sq/opinione/dilaver-goxhaj-189/adem-jashari...3 prill 

2017-04-03, Historia e familjes Jashari, 06.02.2018. 

http://www.alsat-m.tv/19-vjet-nga-beteja-e-jashareve
http://www.kosovapress.com/sq/opinione/dilaver-goxhaj-189/adem-jashari...3%20prill%202017-04-03
http://www.kosovapress.com/sq/opinione/dilaver-goxhaj-189/adem-jashari...3%20prill%202017-04-03
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këtë herë do të qëndronte për jetë a vdekje. Shpëtuan nga kjo betejë 

vetëm Besarta dhe Bashkimi. Ndërsa, nuk ndodheshin në shtëpi, bacë 

Rifati, Murati, Bekimi dhe Lulzimi që gjendeshin në emigracion, si dhe 

Iliriana, Shqipja, Marigona dhe Fazliu, të cilët një ditë më parë kishin 

shkuar në Okrashticë.11Adem Jashari me familjen para se të vriteshin i 

kishin dhënë besën njëri-tjetrit se, të gjithë do të luftonin deri në vdekje 

për çlirimin e vendit. Para se të vritej Adem Jashari kishte deklaruar: 

“Nuk do të dorëzohem për së gjalli, vrastarët nuk do të kalojnë veçse 

mbi trupin tim të vdekur”. 

 Në luftën kundër serbëve, në mars të vitit 1998 në kullat e 

Jasharajve legjendar u vranë 48 veta, e nga familja e ngushtë e Adem 

Jasharit, në mars të vitit 1998, janë vrarë 20 veta, prej të cilave, 12 gra 

e vajza (midis tyre 3 të mitura), që me këtë rast do i përmendi vetëm 

emrat e gjinisë femërore që u vranë në këtë luftë: si Zahide Geci-Jashari 

(74-vjeçare), nëna e Ademit;Zarife Jashari (49-vjeçare) gruaja e 

Rifatit; Hidajete Rifat Jashari (18), vajza e Rifatit; Valdete Rifat Jashari 

(15), vajza e Rifatit; Igballe Rifat Jashari (11), vajza e Rifatit; Feride 

Mecini-Jashari (43), gruaja e Hamëz Jasharit; Selvete Hamëz Jashari 

(20), vajza e Hamëz Jasharit; Afete Hamëz Jashari (17), vajza e Hamëz 

Jasharit; Lirie Hamëz Jashari (15), vajza e Hamëz Jasharit; Fatime 

Hamëz Jashari (9), vajza e Hamëz Jasharit; Blerinë Hamëz Jashari (7), 

vajza e Hamëz Jasharit; Adile Rama-Jashari (40)12, gruaja e Adem 

Jasharit, e cila ishte vra e para me rastin e sulmit, rrëfen Besarta Jashari, 

e shpëtuara e sulmit, e cila tregon se “Adilja, gruaja e Ademit, ajo u vra 

 
11 Rrëfimet e Besarta dhe Bashkim  Jasharit... Bardh Hamzaj dhe Faik Hoti, Jasharët 

(Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), 

Prishtinë, 2003, 94-95. 
12 Zenepe Dibra, Fjalor enciklopedik i gruas shqiptare, Shkodër, 2009, f. 193-194. 
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në shkallët e njërës shtëpi. Ajo shkoi me marrë municion në katin e 

tretë të shtëpisë ku i kishin dhomat bali Adem dhe babai ynë, Hamza”.13 

Sulmi mbi familjen Jashari, nuk u bë vetëm pse ishte shqiptare, por pse 

pjesëtarët e saj ishin luftëtarë, pse ishin bërthama e UÇK-së, pse ishin 

shembulli i familjes liridashëse, pse Serbisë i kishin shkaktuar humbje 

dhe kërkonte të hakmerrej mbi një familje për të përhapur tmerr e frikë 

në çdo vatër shqiptare. Sulmi në familjen Jashari nuk kishte vetëm 

qëllimin e zhdukjes së një familje shqiptare dhe vrasjen e komandantit 

të UÇK-së, por qëllim kryesor kishte vrasjen e guximit të shqiptarëve 

për të luftuar për çlirim e bashkim kombëtar.  

Në kohën kur në trojet shqiptare arsimi shqip u detyrua që të 

zhvillohej jashtë sistemit edukativo-arsimor, roli edukues i ambientit 

familjar dhe në mënyrë të veçantë i nënës dhe i gjyshes për fëmijën 

ishte vendimtar. Burrat trima lindin dhe rriten vetëm nga nëna 

trimëresha, thotë një fjalë e popullit. Gruaja shqiptare e ka përbuzur 

kurdoherë frikacakun, ajo e ka përbuzur dhe e ka mallkuar edhe birin e 

saj kur plogështohej përpara vdekjes.14 

E tillë ishte shkolla e edukimit atdhetar në familjen Jashari të 

Prekazit të Drenicës, të cilën e bënë gratë e Jasharajve. Një shkollë që 

do të mbahet mend brez pas brezi dhe përjetësisht... Këtij sulmi i 

mbijetoi vetëm Bashkimi, djali i Rifatit, i cili ia del që mes datës 5-6 

mars të largohet nga rrethina dhe arrin t’i shpëtojë sulmit,15si dhe në 

 
13 Rrëfimimet e Besarta dhe Bashkim  Jasharit... Bardh Hamzaj dhe Faik Hoti, 

Jasharajt (Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), 

Prishtinë, 2003, f. 92. 
14 Sabile Keçmezi-Basha, “Gruaja shqiptare në shërbim të çështjes kombëtare” 

(fejton 5 vazhdime), “Bujku” 24-28 janar 1996. 
15www.albaniapress.com/lajme/15991/Adem-Jashari-lufta-dhe-rendesia-e..., 12. 

02.2018. 

http://www.albaniapress.com/lajme/15991/Adem-Jashari-lufta-dhe-rendesia-e


Qëndresa e grave të familjes Jashari, 1998                                                            139 

 

këtë betejë legjendare-mitike, shpëtoi gjallë edhe një vajzë e vogël me 

shpirt engjëlli, dhe me një emër të bukur e sinjifikativ për kohën dhe 

për vendin: Besarta! Kjo vajzë e Hamzës,16 shpëtoi e gjallë, se kjo duhej 

të shpëtonte për dy arsye: a) Për të qenë dëshmitare e kësaj ngjarje 

legjendare-mitike; b) Për të qenë dëshmitare e misionit dhe e sakrificës 

së lirisë.17 

Ajo që do të ndodhë në fillimet e marsit të vitit 1998 do të jetë 

një dëshmi e gjallë për botën e qytetëruar dhe përgjegjësit e saj politikë 

e diplomatikë. Në të vërtetë kjo ngjarje kaq e drejtpërdrejtë dhe kaq e 

fuqishme për nga përmasat e saj të flijimit unikat, të qëndresës e të 

masakrimit do ta ngrejë çështjen e Kosovës në krye të agjendës 

botërore.18Me aktin e rënies së komandantit legjendar Adem Jasharit, 

familjes së tij dhe Jasharajve të tjerë, Kosova mundi frikën me çka i 

hapi shtigjet e lirisë dhe të ardhmërisë. Familja Jashari (pjesa më e 

madhe e familjarëve u vranë), për të dhënë kumtin që iluzioni mori 

fund, që realiteti kosovar nuk mund të durojë Serbinë dhe shqiptarët në 

një vend, në Kosovë.19 Familja Jashari i dha identitet realitetit të 

njëmend të Kosovës. I dha emër çlirimit të saj në muajt dhe vitet e 

mëvonshme. 

Qëndresa e pa epur e grave të Jasharajve ishin frymëzim për të 

gjitha gratë shqiptare në vitet e mëvonshme dhe tani. Ato vërtetë 

 
16 Bardh Hamzaj dhe Faik Hoti, Jasharët (Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, 

Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), Prishtinë, 2003, f. 91-95. 
17 Fehmi Ajvazi, Vepër e cituar, f. 163. 
18pashtriku.beepworld.de/.../dilavergoxhaj_ademjashariiii_2.12.07.htm, Adem 

Jashari i tha popullit : Mos dëgjo moral nga imoralët dhe, mos beso të pabesët! 
19 Blerim Shala, Njeriu që diti sa vlen liria e Kosovës, Bardh Hamzaj dhe Faik Hoti, 

Jasharët (Historia e rrëfyer nga Rifat, Besarata, Bashkim, Murat dhe Lulzim Jashari), 

Prishtinë, 2003, f. 107. 
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punonin në shtëpi, por zinin një vend të nderuar në familje20 dhe se jeta 

e grave të Jasharajve fisnikërohej me të qenit nënë. Është e vërtetë se 

ato vlerësonin shumë lartë të qenit nënë dhe bashkëshorte. Gjithë jeta 

e tyre ndërtohej në këto dy shtylla kryesore, por kur e kërkoi atdheu e 

familja, ato dëshmuan se që të dyja i sakrifikuan për liri, gjë që u 

ngritën në piedestalin e barazisë me heronjtë.  

Roli dhe ndikimi i sakrificës në Prekaz, ka dimension 

gjithëpërfshirës, si brenda vendit, po ashtu, edhe jashtë vendit! Ajo, 

është një prej ngjarjeve që me mënyrën apo me sistemin e zhvillimit, 

ka habitur dhe ka shtangur jo vetëm shqiptarët, por këdo që ka dëgjuar 

për të. Pesha, efekti dhe ndikimi i saj lëvizi aso kohe gjithçka: si në 

lindje po ashtu edhe në perëndim. Dhe jo rastësisht, duhet thënë se 

familja Jashari, pati rol polidimensional brenda një kauze të drejtë 

kombëtare, fillimisht mbi kondita politike, e më pastaj, edhe mbi 

kondita të tjera siç qe, kauza e ndritshme e organizimit dhe e fillimit të 

rezistencës së armatosur.21 

Për qëndresën e familjes Jashari u shkrua në shumë shkrime 

shkencore e publicistike dhe jo vetëm në ato. Por, ajo që më bëri 

përshtypje është shkrimi i motrës së dëshmorit, Afrim Zhitia, Sadete 

Zhitia, e cila për rolin politik, atdhetar, sakrifikues të kësaj familjeje, 

ja se çfarë shkruan: “Vetëm një familje e tillë emblemë, ku mbizotëronte 

harmonia dhe dashuria e pafund, mund të jap mesazhin e fuqishëm. 

Vetëm një familje me një edukatë të mirëfilltë njerëzore, intelektuale e 

patriotike mund t´i jap popullit të saj mundësinë që ta përjetësoj 

legjendën dhe mitin, pa pasur nevojë të kalojnë vitet. Vetëm një familje 

 
20 Sabile Keçmezi-Basha,“Heroizmi i gruas shqiptare parë nga të huajt”, Epoka e Re, 

3 gusht 2015. 
21 Fehmi Ajvazi, Kush ishte Adem Jashari (studim në dorëshkrim), f. 175. 
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e ngritur e me edukim të shëndoshë, ka mundur t´i dhurojë popullit të 

vetë, rastin unik dhe të papërsëritshëm në historinë e luftërave për liri. 

Janë të panumërta rastet kur heronjtë dhe dëshmorët kanë dhënë jetën 

për atdhe, por sakrifica që e bënë Jasharajt është unikate. Ata, luftuan 

bashkë me fëmijët e tyre. E pikërisht ky fakt, e bënë edhe më 

madhështore dhe mbinjerëzore sakrificën e kësaj familje”.22 

 Dhe krejt në fund, më lejoni që t’i numëroi disa tipare të 

jashtëzakonshme-sublime për gratë e Jasharajve: a) Gratë e Jasharajve 

në bazë të qëndresës që bënë, mishërojnë rolin historik kombëtar dhe 

jo vetëm kombëtar në gamën e identitetit, të zhvillimit dhe të kontributit 

patriotik liridashës.b) Gratë e Jasharajve, në mënyrë të vetëdijshme 

mobilizohen dhe organizohen përkrahë burrave që aspiratat për liri, 

t’i realizojë deri në shkallë sublime. c) Gratë e Jasharajve, me 

kontributin dhe me aktivitetin e pakursyer të tyre, përmes rezistencës 

dhe sakrificës sublime, bëhen shembull i veçantë i organizimit dhe i 

bashkimit, një atribut që na kishte munguar vazhdimisht në historinë 

tonë të luftës për liri. ç) Gratë e Jasharajve, me mënyrën e rezistencës 

dhe të sakrificës, e thyen përfundimisht mitin e forcës apo të epërsisë 

së pushtuesit, kundrejt të pushtuarit. d) Gratë e Jasharajve, janë rasti 

i vetëm në histori i mënyrës së organizimit dhe sakrificës së përbashkët, 

dhe si e këtillë, mund të konsiderohet edhe si një fenomen Kombëtar i 

rezistencës në luftën për liri.  

 

 

 

 
22 Sadete Zhitia, Jasharajt - Madhështia e një qëndrese kombëtare, Analizë. 07. 03. 

2008. 
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Hysen MATOSHI 

 

Adem Jashari ndërmjet legjendës dhe historisë 

 

Në njëzetvjetëshin e fundit Adem Jashari1 është emri më i 

pranishëm në opinion shqiptar, është edhe personaliteti më i 

pranueshëm i periudhës së zhvillimeve më të reja historike që sollën 

ndryshime rrënjësore në jetën tonë. Emri i tij është bërë sinonim i luftës 

çlirimtare të shqiptarëve në Kosovë e në vise të tjera etnike, ku u 

shënuan përpjekje të këtilla. Me një fjalë, Adem Jashari është 

përfaqësuesi më i denjë i kryengritësve kundër robërisë, përfaqësuesi 

emblematik i mijëra dëshmorëve të lirisë, i sakrificës më madhore të 

një udhëheqësi të luftës çlirimtare, madje kundruar edhe në përmasa 

përtej kombëtare. Për këtë arsye, gjithçka që ka të bëjë me Adem 

Jasharin, biografinë, veprimtarinë dhe jehonën e aktit të tij madhor, 

është bërë objekt i shqyrtimeve në shkrime të karakterit të ndryshëm 

publicistik, eseistik, letrar e shkencor, në vepra të shumta artistike, 

publicistike e historiografike; me një fjalë për të, për sakrificën, 

heroizmin e vizionaritetin e tij, është krijuar një bibliotekë shkrimesh. 

Nuk jam në dijeni nëse deri tani është hartuar ndonjë bibliografi që, në 

mënyrë të përafërt, do ta përmblidhte informacionin për shkrimet 

kushtuar këtij personaliteti të shquar, e cila do të ndihmonte shumë në 

njohjen sa më të plotë të kësaj trashëgimie të begatë shkrimore, veçse 

 
1 Shih Fjalorin enciklopedik shqiptar, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 

2008, zëri Adem Jashari (1955 - 1998), f. 1064-1065. Autorë të zërit Jakup Krasniqi 

dhe Halil Katana. 
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dihet se për të shkruajnë dijetarë, shkrimtarë, publicistë, politikanë, 

analistë, bashkëveprimtarë etj. 

Pjesa dërrmuese e shkrimeve për Adem Jasharin karakterizohen 

nga një kredo morale: vlerësimi dhe nderimi i madh që i bëhet 

veprimtarisë së tij në drejtim të themelimit të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, të funksionalizimit të saj si forcë vepruese çlirimtare në terren 

dhe të shembullit personal e familjar që e dha me përkushtimin e tij 

çlirimtar. Fundja, ky vlerësim ka ardhur edhe nga miliona vizitorë të 

Kompleksit Memorial, ndër të cilët edhe shumë të huaj e personalitete 

të shquara të politikës botërore. Kujtojmë me këtë rast vetëm 

deklarimin e Bernard Kushnerit, administratorit të dikurshëm të 

Kosovës, sipas të cilit familja Jashari, me sakrificën e saj, do ta 

meritonte çmimin Nobel për liri, nëse do të ekzistonte një çmim i tillë.  

Shqyrtimi im nuk e vë në pikëpyetje qëllimin e asnjërit prej 

autorëve të teksteve kushtuar heroit kombëtar Adem Jasharit. Në një 

sens krejtësisht tjetër do të jetë një përpjekje për ta trajtuar aspektin 

profesional e tipologjik të këtyre teksteve, i bindur se dashuria për 

materien që trajtojmë nuk është e mjaftueshme nëse nuk ka një 

mbështetje të duhur profesionale, veçmas kur bëhet fjalë për tekste me 

pretendime akademike e shkencore. 

Në të vërtetë, është një përpjekje për të diferencuar llojet e 

shkrimeve në ato artistike dhe shkencore, përkatësisht në llojin e 

shkrimeve që janë produkt i perceptimit subjektiv dhe në llojin e 

shkrimeve që synojnë një qasje objektive, kritike dhe të 

argumentueshme në rrafshin dokumentar. Rëndom, personalitetet e 

shquara të një kombi, të një shoqërie, apo edhe ato që janë të përmasës 

së përbotshme, e kanë të pashmangshëm edhe dimensionin legjendar 

të trajtimit. Për to, përtej të dhënave objektive, formësohen dhe 
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tregohen edhe legjenda2, veçmas kur është fjala për personalitete të 

kthesave të mëdha historike për të cilët të dhënat faktografike nuk janë 

të plota, kryesisht për shkak të distancës së madhe ndërmjet kohës kur 

kanë ekzistuar dhe kohës së trajtimit. Legjenda të tëra janë krijuar për 

karakterin dhe bëmat e këtyre personaliteteve. Në letërsi dhe në arte, 

ky procedim në raport me faktet historike është një çështje krejtësisht 

e pranueshme dhe madje edhe e vlerësuar, ngaqë këtu hyn në veprim 

edhe fiksioni, kreativiteti, dimensioni imagjinativ i autorit, gjë që edhe 

e karakterizon ligjërimin artistik. Në të vërtetë, sikundër është e ditur 

gjithandej, legjenda definohet si një rrëfim i cili elementet faktike i 

ndërlidh me aspekte fiksionale e emocionale si produkte të fantazisë e 

të imagjinatës së autorit. Mesjeta ka qenë koha e artë e legjendave, 

ndonëse as deri sot nuk është shuar etja për to. “Legjendat kanë lindur 

në bazë të apokrifeve të hagiografive mesjetare të cilat janë folklorizuar 

si pasojë e transmetimit gojor”.3 

Megjithatë, prania e elementeve mitike, legjendare, fiksionale, 

fantastike etj., në shkrime me pretendimet që të jenë kontribute 

historiografike është dëshmi e një faze qartësisht parashkencore në këtë 

disiplinë studimesh. Është fakt se një pjesë e studimeve tona 

historiografike përmban elemente të qarta subjektive, tipike për 

ligjërimin glorifikues dhe të pabazuar mjaftueshëm në burime 

faktografike. Si pa të keq, ndonjëherë autorët ndërthurin të vërtetat 

historike me ato legjendare, duke prodhuar një histori të letrarizuar në 

një rast, ose një letërsi të historizuar në rastin tjetër.  

 
2 Kuptimi i fjalës legjendë përkufizohet si gojëdhënë dhe trillim që përhapet për 

qëllime të caktuara. Shih Fjalor i shqipes së sotme, Instituti i Gjuhësisë dhe i 

Letërsisë, botimet Toena, Tiranë, 2002, f. 659. 
3 Rečnik književnih termina, Nolit, Beograd, 1986, f. 391. 
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Edhe shkrimet me pretendime akademike e shkencore për Adem 

Jasharin dhe për Jasharët përgjithësisht nuk janë imune ndaj qasjeve të 

këtilla. Një personalitet aq i njohur historik, të dhënat faktike për të 

cilin janë katërçipërisht të qarta, qoftë për shkak të interesimit për të si 

personaliteti qendror i historisë sonë të re, qoftë edhe për shkak të 

distancës së shkurtër kohore, në kontributet me pretendime 

historiografike, trajtohet kryesisht me gjedhen shkrimore folklorizuese 

e legjendarizuese.4 

Komandanti Adem Jashari nuk është produkt i imagjinatës dhe i 

legjendave. Përkundrazi është produkt historik i ndërgjegjësimit 

kombëtar të shqiptarëve të mbetur nën pushtimin sllav, i një vetëdijeje 

të re që nuk e duronte më robërinë, shtypjen sociale dhe kombëtare, 

është edhe produkt i traditës drenicas e të përballjes me pushtuesit, por 

mbi të gjitha është modeli përfaqësues i një familjeje të brumosur për 

breza në frymën atdhetare. 

Duke ia lënë artit dimensionin legjendar të figurës së tij, 

historiografia jonë ka për detyrë imediate që ta qëmtojë me kujdes 

secilin përbërës faktografik të jetës dhe të veprimtarisë atdhetare të 

Adem Jasharit, duke e nxjerrë në pah portretin e luftëtarit dhe bëmat e 

komandantit historik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 

Sado që të bëmat e tij në luftë për liri janë vërtet të 

jashtëzakonshme, ato mbesin faktike e dokumentare, të dëshmuara dhe 

të dëshmueshme në kronologjinë e veprimtarisë së tij atdhetare dhe në 

 
4 Për gjedhen shkrimore dhe vetëdijen mitologjizuese, folklorizuese, romantike, 

anakronike, gjuhën zmadhuese etj. shih monografinë “Tri mënyra të shkrimit shqip 

– shkrimi ideologjik, shkrimi folklorik dhe shkrimi modern” të Rexhep Qosjes, botoi 

Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2004. 
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kronologjinë e madhe të veprimtarisë së Lëvizjes Kombëtare të 

Shqiptarëve, si pjesë e pandashme e historisë sonë.  

Një qasje kritike shkencore e historiografisë sonë, që parakupton 

bazimin në burime të verifikueshme dokumentare, është hap i 

rëndësishëm drejt modernizimit të qasjeve studimore në raport me të 

kaluarën e shqiptarëve dhe veçmas lidhur me personalitetet më të 

shquara të saj, sikurse edhe është komandanti historik i Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës. Fundja, kjo është mënyra se si shkruhen sot 

historitë e besueshme, përkatësisht historitë që mund të bëhen 

referenca të njëmendta edhe përtej përmasës kombëtare. 
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Universitetit i Prishtinës dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës 

 

Ishin vitet e ‘60 të shekullit të kaluar kur filloi së funksionuari 

arsimi i lartë në Kosovë dhe pas një kohe relativisht të shpejtë u pa 

brumosja e rinisë me idetë patriotike dhe përparimtare. Viti 1968, 

shënon fillimin e demonstratave studentore dhe rinisë së Prishtinës ku 

ishte kërkuar themelimi i universitetit në gjuhën shqipe, dhe po ashtu, 

ishin kërkuar të drejta të barabarta të shqiptarëve në Jugosllavi. Kjo 

veprimtari ishte frymëzuar nga Ilegalja Shqiptare dhe ideologu i saj 

Adem Demaçi. Pushteti i asaj kohe, ishte përgjigjur me masa represive. 

Dy protestues ishin vrarë, me dhjetëra e me qindra ishin plagosur, 

burgosur dhe diferencuar. Klasa politike e cila ishte në pushtet në 

Kosovë, nuk i kishte përkrahur studentët dhe as mbështetur kërkesën e 

tyre për avancimin e statusit të vendit në “Republikë”. Përkundrazi! 

Strukturat politike i kishin konsideruar këto demonstrata si të 

jashtëligjshme dhe në kundërshtim me rendin kushtetues të 

Jugosllavisë.  

Vetëm një vit pas demonstratave të njohura të vitit 1968, 

Kuvendi i atëhershëm i Kosovës, mori vendimin për themelimin e 

Universitetit të Prishtinës. Konsideroj se, Universiteti i Prishtinës u 

themelua si rezultat i kërkesave dhe presionit të rinisë së Kosovës të 

brezit ‘68. Regjimi në Beograd, nuk e kishte përkrahur asnjëherë 

zhvillimin dhe emancipimin e shqiptarëve dhe çdo gjë që u kishte lejuar 

e kishte bërë në mënyrë të detyrueshme dhe nën trysnin e vazhdueshme 
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të patriotëve shqiptarë, në masë të madhe studentëve!1 Në kohën kur 

lindi UP-ja, gjendja e shqiptarëve në ish-Jugosllavi dominohej nga 

diskriminimi dhe terrori i Beogradit si qendër, por edhe nga 

diskriminimi dhe terrori i qendrave të tjera politike dhe administrative 

në ish-Federatën jugosllave, siç ishin: Shkupi, Podgorica etj. Por, 

shqiptarët, ishin populli i tretë për nga numri në ish-Jugosllavi dhe deri 

në vitet e ‘70 nuk gëzonin as edhe një status autonom të mirëfilltë 

politik.  

Diskriminimi nacional, kulturor, gjuhësor, arsimor, terrori politik 

dhe ekonomik, shpërngulja e dhunshme për në Turqi, varfëria e madhe 

etj., e përbënin pasqyrën e tyre reale të gjendjes nën ish-Jugosllavi. 

Shumë shpejt klasa e studentëve të këtij universiteti do të marr 

edhe një rol politik: do të ketë përherë një ndërlidhje me zhvillimet 

politike dhe do t’i ndikojë ato zhvillime, qoftë përmes individëve dhe 

grupeve të studentëve, deri edhe te format masovike, si Demonstratat 

e vitit 1981, të cilat u shndërruan në revolucion gjithëpopullor. Në këtë 

mënyrë, Universiteti bëri jetën e tij midis tempullit të dijes dhe 

revolucionit.  

Kështu, si edhe në vitin 1968, studentët e Universitetit të 

Prishtinës u ngritën në protesta dhe në demonstrata masive në pranverë 

të vitit 1981. Ata, dolën rrugëve dhe shesheve dhe kërkuan të drejta të 

barabarta legjitime politike dhe ekonomike dhe padyshim, kërkuan nga 

Federata jugosllave t’ia njoh Kosovës, statusin e republikës. 

Është e pakuptueshme se si klasa politike ose ajo që quhet “klasa 

komuniste e Kosovës”, as këtë herë nuk u rreshtua në anën e 

studentëve, dhe as nuk e përkrahën parullën e legjitimuar nga studentët, 

 
1 Në të ashtuquajturin “Libri i kaltër” (1977), periudha prej viti 1965 e këndej, 

konsiderohej si “humbje e Serbisë në paqe”. 



Universiteti i Prishtinës dhe Ushtria Ҁlirimtare e Kosovës                                    151 

 

nxënësit dhe punëtorët “Kosova Republikë”. Përkundrazi! Klasa 

politike shqiptare, dështoi edhe kësaj here që ta luaj rolin strategjik dhe 

historik për t’u rreshtuar në shërbim të popullit dhe të Kosovës. Zyrtari 

i vetëm që u rreshtua në anën e studentëve dhe popullit, ishte Ukshin 

Hoti, i cili drejtonte resorin për Marrëdhënie me jashtë të Krahinës së 

Kosovës. Përgjatë zhvillimit të këtyre ngjarjeve, regjimi federal në 

Beograd, dërgoi polici dhe tanke në Kosovë:9 studentë u vranë 

(versioni zyrtar), dhe me qindra e mijëra të tjerë u larguan nga 

universiteti, u diferencuan, u burgosën dhe u dënuan me vite të gjata 

burgimi.  

Establishmenti politik në Prishtinë dhe në Beograd, i kualifikoi 

këto demonstrata si kundërrevolucionare. Apologjia e këtillë serbo-

jugosllave, pavarësisht nga përkatësia politike e nacionale, akoma dhe 

sot i klasifikon Demonstratat e studentëve të vitit 1981 si të dyshimta, 

si kundërrevolucionare e madje, edhe me prapavijë antishqiptare, ashtu 

siç një dekadë e gjysmë më vonë tentoi ta klasifikonte kryengritjen 

çlirimtare në Kosovë.  

Promovimi i gjuhës së urrejtjes, i gjuhës së dhunës e terrorit, pas 

këtyre ngjarjeve të njohura, ishte rikonsoliduar edhe si një platformë e 

gjerë politike dhe propagandistike serbo-jugosllave me qendër në 

Beograd.2 

 
2 “Promovimi i gjuhës së urrejtjes ndaj popullit shqiptar, kulturës dhe gjuhës shqipe 

në mjetet e informimit (NIN, 1985, Danas, 1986, 1987 etj.), disa botime publicistike 

(S. Gjakoviq, 1984, V. Milanoviq, 1990, Gj. Lekiq, 1993 etj.), madje edhe në disa 

vepra shkencore të krijuesve serbë (Memorandumi i Akademisë Serbe të Shkencave 

dhe Arteve, 1986, D. Bogdanoviq, 1985, M. Grashanini, 1988, M. Macura, 1989 etj.) 

e përforconte mendimin dhe e shtynte këtë që të merrte formën e qëndrimit mbi 

përgatitjen e masave integrale shtetërore për zhdukjen e së kaluarës dhe së tashmes 

së popullit shqiptar të këtyre viseve duke mos lënë vend për ardhmërinë e tyre”. 
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Pavarësisht masave represive që u ekzekutuan pas ngjarjeve të 

vitit 1981, përpara këtij viti dhe pas tij, studentët e Universitetit të 

Prishtinës ishin pjesë edhe e lëvizjeve ilegale çlirimtare politike. Ata, 

pa u ndalur, formuan me dhjetëra e dhjetëra organizata politike duke i 

promovuar idetë e tyre patriotike, dhe duke e mbajtur të gjallë 

rezistencën nacionale për çlirim dhe bashkim kombëtar. Këto dhe 

faktet të tjera, demantojnë çdo përpjekje për ta minimizuar ose për ta 

përbaltur luftën tonë për të drejta kombëtare.  

Edhe përgjatë viteve të ‘90, ishin studentët e Universitetit të 

Prishtinës (këtë radhë në bashkëpunim me profesorët e tyre), ata që u 

ngritën sërish në mënyrë masive në mbrojte të të drejtave të popullit 

dhe Universitetit.Më e jashtëzakonshme se gjithçka tjetër, ishte 

mobilizimi i tyre për të mos e lënë që të shuhej ky institucion strategjik-

edukativ dhe arsimor, kuptohet, pas futjes së masave të dhunshme 

politike dhe administrative të Beogradit në Universitetin e Prishtinës.3 

Në rrethanat e reja të krijuara në Kosovë dhe më gjerë, pas viteve 

të ‘90, Universiteti i Prishtinës nuk u gjunjëzua dhe, as nuk u mposht 

asnjëherë. Përkundrazi! Studentët, vazhduan të ishin në radhët e para 

të rezistencës në të gjitha aspektet. Ëndrra e heronjve studentë (Rexhep 

Mala, Nuhi Berisha, Afrim Zhitia etj.), u konkretizua me amanetin e 

tyre, pikërisht në Universitetin e Prishtinës. Filozofinëe dijes dhe të 

lirisë, studentët e shfaqën edhe njëherë në vitin 1997, me vendosmëri e 

guxim kur ata, u organizuan ta demaskonin botërisht terrorin dhe 

okupimin serb të Kosovës.  

 
(Stavileci, Esat, Nushi, Pajazit, Të vërteta për Kosovën, Lidhja Shqiptare në Botë, 

Prishtinë 2000, f. 83). 
3 Kuvendi i Serbisë,  Gazeta zyrtare e RS të Serbisë, nr. 13/1990, f. 429, 26.11.1990, 

Beograd.  
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Më 1 tetor 1997 në ngjarjen tashmë të njohur, studentët dhe 

profesorët e Universitetit të Prishtinës i than jo robërisë së mëtejme. 

Pas kësaj ngjarjeje, e cila shënon fillimin e rezistencës aktive e që u 

shndërrua më vonë edhe në rezistencë çlirimtare, studentët dhe 

Universiteti u afruan me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, e cila tashmë 

vepronte në mënyrë aktive në pjesë të ndryshme në Kosovë. Të 

guximshëm e me plot vullnet e dashuri atdhetare, qindra e mijëra 

studentë u rreshtuan në radhët e UÇK-së.  

Vetëm në luftën e fundit çlirimtare me armë në dorë, ranë 

dëshmorë 323 studentë të UP-së, ndërsa mbi 70% e dëshmorëve të 

luftës së fundit ishin studentë dhe të diplomuar nga ky institucion, me 

çka e dëshmon se lufta jonë çlirimtare e udhëhequr nga UÇK-ja, kishte 

një formësim politik dhe ideor. 

Në fund, konstatoj se, Universiteti i Prishtinës ishte simbol dhe 

krenari nacionale e edukimit dhe e arsimimit të popullit tonë, por edhe 

fanar i ndriçimit të rrugës së vështirë të emancipimit dhe të ngritjes së 

vetëdijes politike për çlirim dhe bashkim. 

Studentët dhe inteligjenca e re e krijuar nga UP-ja, ka luajtur rol 

vendimtar në historinë e revolucionit të Kosovës. Kështu ka ndodhur 

gjatë gjithë gjysmës së dytë të shekullit XX, që është koha më historike 

e Kosovës. Edhe më parë ka ndodhur, në vende të tjera, që një klasë e 

studentëve të ketë ndikime të mëdha në proceset politike (të kujtojmë 

lëvizjen liberale të vitit 1968 nëpër Evropë), por që klasa e studentëve 

e dal dhe e formësuar nga Universiteti i Prishtinës në vitet 1968, 1981 

dhe 1997, të ketë ndikimin themeltar në proceset politike për një 

gjysmë shekulli, të marrë rolin e nismëtarit dhe të prijatarit nëpër këto 

procese, kjo nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të Evropës më 

fuqishëm se në Kosovë. 
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Një kujtim i shkurtër me Adem Jasharin në nëntor 1991 

 

Jam i nderuar që në këtë njëzetvjetor të Epopesë së UÇK-së, të 

sjellë një kujtim të shkurtër nga veprimtaria ushtarake dhe patriotike e 

heroit të Kosovës që ne sot me respekt dhe krenari po e kujtojmë. 

Miq të nderuar, tashmë është e njohur botërisht që Adem Jashari 

dhe burra të tjerë shqiptarë qëndruan dhe u stërvitën në Surel të Tiranës, 

në fund të vitit 1991. Pata edhe unë këtë fat që të jem në mesin e këtyre 

burrave, duke marrë pjesë nga trevat e Pollogut të Republikës së 

Maqedonisë.  

Kujtimin që sot dëshiroj të ndaj me ju, ka të bëjë edhe me heroin 

e Kosovës, Adem Jasharin, apo Adem Legjendarin, siç parapëlqejmë 

ta kujtojmë. Pa e zgjatur shumë dhe pa ju marrë më tepër kohë, po sjelli 

një kujtim të shkurtër që në fakt ishte një incident mes meje dhe një 

ushtar pjesëmarrës nga grupi që kishim vajtur në Shqipëri për ushtrime. 

Secili nga pjesëtarët e grupit e kishim pranuar nga një armë, të cilat 

ishin të regjistruara. Për këto armë duhej të kujdeseshim kur bënim 

pranim-dorëzimin në fund të stërvitjeve. Që të shtonim efikasitetin e 

ushtrimeve në poligonin e qitjeve, ne këmbenim armët me njëri-tjetrin, 

por pa harruar rregullin e artë: unë të dorëzoj ty një armë, ti më dorëzon 

mua një tjetër, si p.sh. unë të jap ty një AK 47, ti më jep mua një 

mitraloz etj. Dita që po përshkruaj ishte jo e këndshme për mua. Mbaj 

në mend si sot, që ishte një ditë me shi. Binte një shi i rrëmbyeshëm, 

por ne i vazhdonim ushtrimet për përvetësimin e shkathtësive 

ushtarake në poligon. Kisha një AK 47 dhe gjatë rrugës në autobusin e 
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ushtrisë këmbeva armën time me një pjesëtar të grupit. Edhe pse binte 

shumë shi, vazhduam stërvitjet e planifikuara. Mbasdite pasi bëmë 

ushtrimet, u kthyem në autobus me destinacion drejt kazermës në Surel 

ku ishim të akomoduar. Ndër rregullat dhe instruksionet të rrepta që 

vlenin për secilin pjesëtarë të grupit, ishte se nuk mund të ktheheshim 

në kazermë nëse mungonte ndonjë armë. Kishte qenë ditë e keqe për 

mua. Në autobus, kur i këmbyem armët me njëri-tjetrin, arma ime për 

fatin tim të keq mungonte. Në fakt unë dorëzova një armë, por askush 

nuk me dorëzoi mua armën time me numër protokolli - armën që më 

ishte ngarkuar. Oficeri i stërvitjes nuk pranonte që të nisej autobusi për 

në kazermë me arsyetimin se mungonte një armë e regjistruar. Në fakt, 

ai kishte të drejtë. Kërkonte nga unë llogaridhënie se ku e kisha armën. 

Unë këmbëngulja se e kisha dorëzuar një armë, dhe logjikisht edhe 

dikush tjetër nga grupi do të duhej të më dorëzonte mua një armë që do 

rezultonte se do të ishte kallashnikovi im. Kështu e donte logjika, por 

realiteti ishte ndryshe. Unë nuk kisha armë, në autobus isha duar bosh, 

gjë e turpshme për një luftëtar. Filloj një zënkë dhe e ngrita zërin me 

insistim ndaj kolegut duke i thënë dhe njëkohësisht duke ia marrë 

armën e tij nga dora, dhe duke demonstruar shkurt para të gjithëve në 

autobus, se unë po ta dorëzoj ty një armë e cila figuron se është e jotja, 

po pse ti nuk më dorëzon mua një armë që të barazohemi. Kolegu nuk 

çante kokën fare dhe përgjigjej me gjakftohtësi se kjo armë është e tij 

dhe se me numër protokolli ashtu figuronte. Mosmarrëveshja 

vazhdonte, autobusi nuk nisej dhe shiu s’pushonte së rëni.  

Si sot, para shumë vitesh, mbaj në mend kur një burrë trupmadh 

me mustaqe lëvizi nga pjesa e parë e autobusit me britmë që më shumë 

ngjasoi si urdhër, kërkoi që të gjithë të zbrisnim nga autobusi dhe të 

rreshtoheshim në pozicion përball poligonit të qitjes. Një për një, me 
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shi vjeshte i përcjellë dhe me erë, e krehëm gjithë poligonin e stërvitjes. 

Mbasi ishim lagur krejtësisht nga shiu, në njërin nga bunkerët anësorë 

të poligonit, u gjet arma ime që kolegu i grupit më shumë nga 

neglizhenca se sa nga ndonjë motiv tjetër e kishte harruar, e cila u bë 

mollë sherri dhe acarimi kishte rreziqe për të shkuar deri tek përmasa 

e një incidenti jo vetëm verbal. Ishte çështje dinjiteti, mbase nuk ishte 

e hijshme që një luftëtar të humbiste armën. Ishte punë nderi dhe jo 

shaka. Por, gjetja e armës e ndezi më shumë situatën. Mbase u sigurova 

se armën vërtet e gjeta, bëja skena me kolegun duke demonstruar para 

gjithë grupit pranim-dorëzimin e armës, duke ia dhënë atij armën e vetë 

dhe ndërkohë duke kërkuar nga ai që të më dorëzonte tani armën time. 

Kolegu natyrisht se s’kishte argumente dhe u kuptua se arma ishte 

harruar te bunkeri anësor i poligonit. Qetësisht përgjigjej: “Më vjen 

keq, po kjo armë është e imja, dhe s’kishte përgjigje tjetër”. Acarimi 

vajti shumë larg se mori përmasa nderi. Oficerët shqiptarë përpiqeshin 

të më qetësojnë, duke fol edhe kështu gjithë rruga nga poligoni i qitjes 

e deri në Surel u bë me zhurmë të madhe. Kur zbritëm nga autobusi, 

mu afrua burri trupmadh me mustaqe dhe më tërhoqi për krahu. Në fakt 

ai e kishte ndjekur me vëmendje gjatë gjithë rrugës debatin e zjarrtë në 

autobus, se kush ishte fajtori dhe pse arma ime ishte humbur. “Dëgjo ti 

djalë”, - më thoshte, edhe pse mu duk se kishe të drejtë - “Mos e harro 

kurrë sa të jesh gjallë. Pushkën kur ta mbërthesh në dorë, ajo nuk 

lëshohet asnjëherë. Edhe në banjo kur të shkosh dhe të lash trupin, në 

njërën dorë mban sapunin në tjetrën pushkën”. Burri trupmadh me 

mustaqe ishte Adem Jashari i Prekazit, i njohur sot si Komandanti 

Legjendar. 

 

 



158                                                                                                       Nuri BEXHETI       

 

 

 

 

 



Lufta e Kosovës realpolitkë e sendërtimit të idesë së shtetit ...                              159 

 

 

Ibrahim GASHI 

 

Lufta e Kosovës realpolitikë e sendërtimit të idesë së shtetit 

të Kosovës 

 

Termi “realpolitikë” përdoret gjerësisht sot si sinonim i 

“politikës së bazuar në fuqi” dhe kuptohet si një qasje realiste ndaj 

politikës së jashtme, një traditë e nderuar që shtrihet nga Machiavelli 

dhe Bismarck në dijetarë e diplomatë të epokës së pasluftës së Dytë 

Botërore, si George Kennan dhe Henry Kissinger. 

Gjatë shekullit të kaluar dhe veçmas pas Luftës së Dytë Botërore, 

baraspesha e rendit botëror ishte e bazuar gjerësisht në realpolitikën e 

dy superfuqive bashkë me aleancat e tyre politike dhe ushtarake. Është 

shumë interesante se si koncepti gjerman i realpolitikës ishte 

kontekstualizuar nga politikbërësit amerikanë gjatë Luftës së Ftohtë, 

duke e zëvendësuar konceptin idealistik të Uilsonit. “Nëse nuk ishe 

realist atëherë konsideroheshe utopist, shkruante John Bew.1 

Pas mbarimit të Luftës së Ftohtë edhe pse rendi botëror për një 

moment fitoi karakter unipolar i dominuar nga SHBA-ja, megjithatë 

realizmi mbeti teoria dhe praktika dominante në politikën e jashtme të 

shteteve, përfshi edhe vet Shtete e Bashkuara. 

Edhe në kontekstin ballkanik, shtetet si Jugosllavia Federative 

gjatë Luftës së Ftohtë ndiqnin politikë realiste. Forcimi ekonomik ishte 

kryesisht i bazuar në industrinë e rendit dhe në fuqizimin e ushtrisë. Në 

mbarim të Luftës së Ftohtë kur shteti jugosllav filloi të shpërbëhej, disa 

nga republikat arritën shkëputjen e tyre më të lehtë edhe falë fuqisë 

 
1 John Bew, Realpolitik: A history, Oxford University Press: New York 2016, f. 110. 
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reale ekonomike dhe ushtarake që kishin. Madje, republikat si ajo e 

Serbisë nisur nga komponenta e realpolitikës së tyre, filluan të 

paraqiten kërcenim për lirinë dhe ekzistencën e pavarur të njësive tjera 

më të dobëta. Për pasojë kemi një kalvar të luftërave të përgjakshme 

ndëretnike të shkaktuara pikërisht nga nacionalizmi serb, i cili 

brutalisht po e manifestonte epërsinë e fuqisë së tij ndaj fqinjëve më të 

dobët. Fatkeqësisht, Kosova nuk e pati atë trajektore të transformimit, 

si shumica e vendeve postkomuniste. Këtu procesi i shkëputjes dhe 

realizimit të të drejtës së vetëvendosjes për Kosovën u pengua nga 

Serbia, duke ngritur të ashtuquajturën “çështjen serbe” përkatësisht 

rishikimin e pozitës së Serbisë në raport më dy krahinat autonome. Kjo 

shërbeu si pretekst për amandamentimin e Kushtetutës së vitit 1974, 

përkatësisht pjesës së saj që kishte të bënte me suprimimin e 

autonomisë së Kosovës dhe të Vojvodinës, akt ky që ndodhi më 1989.2 

Kjo “zgjidhje” e njëanshme e çështjes së Kosovës, kur të gjitha 

njësitë tjera federale kishin shpallur dhe po vepronin në ndërtimin e 

shtet-kombeve të tyre, u tregua skajshmërisht e gabuar. Politika 

represive dhe përjashtuese ndaj popullsisë shumicë në Kosovë, pati si 

pasojë fillimin e një lëvizje paqësore të rezistencës, e cila kundruall 

vështirësive të shumta në organizim arriti të krijoj një rrjet të 

institucioneve të para të pushtetit paralel. Bazuar në rezultatet e 

referendumit (99.87%)3 të mbajtur ndërmjet 26 dhe 30 shtator 1991, si 

dhe në dy aktet e mëhershme, Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës të 2 

korrikut 1990 dhe miratimin e Kushtetutës së re që e shpallte Kosovën 

 
2 Ibrahim Gashi, Kosova: Rruga tek pavarësia, Road to Independence, Prishtinë, 

2012, 13; Shkelzen Maliqi, The Albanian Intifada, in Magas B., The destruction of 

Yugoslavia, (London-Verso1993), 250. 
3 Howard Clark, Civil resistance in Kosovo, (Pluto Press-London, 2000), 73. 
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shtet të pavarur dhe Sovran të 7 shtatorit 1990, Kosova po synonte të 

hynte në rrugën e shkëputjes dhe ndërtimit të së ardhmes së saj të 

pavarur. Në funksion të këtij synimi partitë politike shqiptare, të 

tubuara në Këshillin Koordinues, më 24 maj të vitit 1992, organizuan 

zgjedhjet e para për Parlamentin dhe për presidentin e Kosovës.4 

Të gjitha këto veprime shtetndërtuese në rrafshin formal, mbetën 

pothuaj një realitet fiktiv, duke arritur që tërë paralelizmi institucional 

të orientohet në ngritjen e institucioneve të arsimit paralel. “Beteja për 

arsimin ishte në miniature beteja për Kosovën”,5do të shprehej 

studiuesja Denisa Kosotovicova. Ndërkaq, studiuesi Howard Clark 

theksonte: “Edukimi po bëhej simboli qendror i shtetësisë së 

Kosovës”.6 

Duke e analizuar situatën pasuese, kjo periudhë është 

konsideruar nga studiuesit e huaj si pikënisje dhe fazë e parë e procesit 

të shtetndërtimit në Kosovë. Mirëpo, refuzimi apriori i Serbisë që të 

njihte institucionet paralele të shqiptarëve të Kosovës dhe masat e 

rrepta policore për të penguar çdo formë të veprimit politik filluan 

gradualisht të ngushtonin çdo hapësirë për veprimin e këtyre të fundit. 

Një pjesë e madhe e aktivistëve, përfshirë deputetët nënshkrues të 

deklaratës së 2 Korrikut dhe anëtarët e Qeverisë së dalë nga zgjedhjet 

paralele tashmë ishin larguar nga vendi dhe vepronin në ekzil. Mbyllja 

e çdo perspektive ekonomike për mbijetesë dhe represioni sistematik 

ndikoi që një pjesë e madhe e rinisë së Kosovës të migroi jashtë vendit, 

kryesisht në vendet e EU Perëndimore. Në këtë situatë që po bëhej e 

 
4 H. Clark, Civil resistance in Kosovo, 73-74. 
5 Denisa Kostovicova, Albanian Schooling in Kosovo, ‘Liberty Imprisoned’ in  

Kosovo.  
6 H. Clark, Civil resistance in Kosovo, 73-74. 
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pashpresë edhe faktori ndërkombëtar nuk kishte shumë zgjidhje për 

Kosovën. Në fakt, presioni mbi Serbinë po kufizohej vetëm brenda 

raporteve vjetore mbi shkeljen e drejtave të njeriut në Kosovë. Situata 

u bë shumë komplekse pas Marrëveshjes së Dejtonit. Këtu çështja e 

Kosovës nuk u përmend pothuaj as në mënyrë kontekstuale. 

Rrjedhimisht, ndërprerja e agresionit serb në BH dhe nënshkrimi i 

Marrëveshjes së Paqes, krijoi përshtypjen se Kosova s’mund dhe s’do 

të trajtohej si problem ndërkombëtar, por si çështje e brendshme e 

Serbisë, që kërkonte një zgjidhje për të drejtat etnike të popullsisë 

shumicë atje. Nga një këndvështrim politik, çështja e Kosovës po 

humbiste vëmendjen ndërkombëtare. Ajo kishte rënë tashmë në nivelet 

dytësore të agjendës të komunitetit të shteteve të fuqishme. Fokusimi i 

lidershipit kosovar vetëm në ruajtjen e sistemit të arsimit paralel, 

ndikoi që presioni ndërkombëtar mbi Serbinë të kufizohet vetëm në 

këtë segment. Në këtë frymë duhet parë edhe arritjen e marrëveshjes 

mbi rikthimin e godinave të arsimit, të arritur midis Prishtinës dhe 

Beogradit me ndërmjetësimin e fondacionit San Egidio e vitit 1996. 

Studiues të huaj e kanë ngritur dilemën, por edhe konstatimin se 

LDK-ja mund të ketë pasur një politikë të fortë të paqes - të 

përqendruar në Pavarësinë si një qëllim final, por duke e lenë të hapur 

edhe mundësinë për opsione të tjera, si një fazë kalimtare, e duke u 

impenjuar më shumë tek një strategji më komunikuese me serbët, si 

përpjekje në ndërtimin e besimit të ndërsjellë dhe kjo në fakt po 

krijonte dilemën e madhe. Pra, diçka këtu nuk dukej se shkonte mirë. 

Qëllimi final (pavarësia) dhe strategjia për të arritur atë (rezistenca 

paqësore) nuk dukeshin të pajtueshme. Howard Clark në librin e tij të 
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përmendur, me të drejtë kishte ngritur dilemën: A ishte pavarësia në 

vete “opsion i luftës”?7 

Kundërshtimi jo i dhunshëm, si strategji e vetme e lidershipit 

kosovar nën udhëheqjen e presidentit Rugova, dukej se po e vinte 

seriozisht në pikëpyetje arritjen e qëllimit final - pavarësisë së Kosovës. 

Zërat kundërshtues të opsionit pacifist ishin në rritje. 

Mosgatishmëria e lidershipit aktual për të mbështetur lëvizjen 

studentore të protestës, sidomos atë të 1 tetorit 1997, i dha shtytje 

forcimit të këtyre zërave opozitarë. Për herë të parë shqiptarët e 

Kosovës nuk po flisnin me një zë përpara faktorit ndërkombëtar për të 

ardhmen e tyre. Në një takim me përfaqësuesit e një nisme gjermano-

amerikane për gjetjen e një zgjidhje për çështjen e Kosovës, kryetari i 

PPK, zoti Adem Demaçi, kishte deklaruar se protestat duhet të 

vazhdojnë dhe masivizohen. Ato do ta ndihmojnë çdo nismë. Çfarë të 

pritet shprehej Demaçi, të pritej autonomia?.8Edhe profesori tashmë i 

ndjerë Esat Stavileci, në theksimet e tij, do të shprehej: “Besimin e vet 

në opsionin paqësor populli i Kosovës po e paguan shtrenjtë, me 

sakrificat që po bënë, duke qenë i vetëdijshëm se me këtë po e shtynë 

dhe po e vonon zgjidhjen e statusit të vetë”.9 

 
7 Po aty, 203. 
8 Bajram Kosumi, Koncept për mendimin e tij politik, “Brezi 81”, Prishtinë, 2001, f. 

290. 
9 Esat Stavileci, Theksime nga 1 000 prononcime, Shoqata e Intelektualëve “Jakova”, 

Gjakovë, 2007, f. 212. 
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Analisti David Hartsough, do të shkruaj: “Protestat studentore të 

zhvilluara në fund të vitit 1997, ishin përpjeka e fundit për të ruajtur 

debatin jo të dhunshëm si formë kryesore e veprimit politik”.10 

Ndërlidhur më temën e shtruar për diskutim, kjo do të thotë se 

Kosova, tashmë po futej në etapën e dytë të shtetndërtimit të saj. Lufta 

çlirimtare e sapofilluar, shpërfilli gjithë mundësitë e kompromisit 

paqësor midis Prishtinës dhe Beogradit. Nga këndvështrimi politik 

lufta e rigjallëroi idenë e pavarësisë, apo më mirë me thënë, e 

zëvendësoi idenë e autonomisë, që mund të ofrohej si zgjidhje nga 

komuniteti ndërkombëtar, me idenë e pavarësisë. Lufta e pamundësoi 

deri në skajshmëri çdo zgjidhje të ndërmjetme. Për më shumë, lufta u 

pranua nga faktori ndërkombëtar si luftë e imponuar dhe tërësisht 

mbrojtëse. Edhe UÇK-ja u formua si domosdoshmëri e rrethanave të 

krijuara, kur populli i Kosovës kishte humbur gjithë shpresat për një të 

ardhme më të mirë. Përmasat dhe shkalla e organizmit të saj ishin 

magjepse, do të shprehej profesoriamerikan Lester Brunno, kur 

vlerësohen rrethanat e rënda në të cilat ajo u krijua dhe arriti të veproi.11 

I vetëdijshëm për ndjeshmërinë që ka trajtimi i kësaj teme, kam 

dashur që të konstatojë vetëm atë që e thonë autorët e huaj, pa dashur 

të predikojë. Madje as titulli i kësaj kumtese nuk synon të predikojë 

asgjë. Në një version më të zgjeruar, për botim do të jepen edhe më 

shumë informacione dhe argumente që provojnë konstatimet e 

mësipërme. 

 
10 David Hartsough, The nonviolent movement in Kosovo and Yugoslavia, a guest 

column, May 18, 1999, http// www.motherjones, com/special_reprts Kosovo/ 

history.html. 
11 Lester Brunno, Kosovo Intervention and US Policy, San Francisko, 2001, f. 78. 

http://www.motherjones/
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Ndërkaq, në përmbyllje dua të nxjerr disa konkludime më të 

rëndësishme: 

1. Procesi i pavarësisë në Kosovë, shikuar nga këndvështrimi 

historiko-politik, ka qenë proces shumë sfidues, jo vetëm për 

kosovarët, por edhe për komunitetin ndërkombëtar. 

2. Ky proces ka ndjekur një trajektore të tillë që do të mund ta 

periodizonim në tri faza kryesore: Krijimi i disa strukturave paralele 

shtetërore “shtetit nën hije” 1990-1997, si pikënisje e idesë për një shtet 

të pavarur, “lufta çlirimtare” si rruga që i dha shpirt idesë së pavarësisë, 

si fazë e dytë, dhe administrimi ndërkombëtar i OKB-së, si periudha që 

ndihmoi në përgatitjen e vendit për formalizimin e pavarësisë, si fazë 

e tretë. 

3. Periudha e rezistencës paqësore manifestoi dobësi të theksuara 

të cilat më së shumti janë rezultat i mosveprimit. Pra, mosbindja u 

shoqërua me mosveprim. Organet e shtetit paralel, Kuvendi dhe 

Qeveria, ishin plotësisht jovepruese. Kjo ia krijonte komoditetin 

pushtetit serb në Kosovë. Madje këto struktura të pushtetit paralel nuk 

ndodheshin fare në Kosovë. Funksionimi i arsimit paralel, si segment i 

vetmuar dha efekte të kufizuara. E tëra që autoritetet e Beogradit 

pranuan të bisedojnë, ishin vetëm çështja e kthimit të godinave 

shkollore për nxënësit shqiptarë. Dështimi më i madh i strategjisë së 

joviolencës ishte pamundësia e sensibilizimit të mjaftueshëm të faktorit 

ndërkombëtar. Ky i fundit, lëvizi vetëm në raste ku kishte luftë dhe 

viktima, por jo edhe në Kosovë.  

4. Në aktualitetin ballkanik të fillimviteve të ‘90-ta të mpleksur 

me një mendësi të luftërave dhe të konflikteve më të përgjakshme, u 

provua se vetëm politika e mbështetur tek fuqia, pra realpolitika, mund 

tësillte ndryshime. Bosnja dhe Dejtoni qenë leksione për Kosovën. 
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Luftambrojtëse e UÇK-së me gjithë limitet e fuqisë së saj, arriti të 

krijojë një momentum të ri, ku faktori ndërkombëtar nuk mund të rrinte 

duarkryq. Madje, nuk mund të përmbyllte dosjen e ish-Jugosllavisë, pa 

i dhënë zgjidhje edhe çështjes së Kosovës. Rrjedhimisht, fuqia e luftës 

çlirimtare solli komunitetin ndërkombëtar para vendimeve historike të 

ndërhyrjes ushtarake si forma e vetme për të ndal gjenocidin shtetëror 

dhe spastrimin etnik të Kosovës. 

5. Administrimi ndërkombëtar i Kosovës erdhi vetëm pas fitores 

së UÇK-së dhe forcave të NATO-s mbi ushtrinë serbe përmes një 

marrëveshje ushtarake ndërkombëtare. Kjo provoi edhe njëherë 

definicionin më të vjetër për luftën se ajo është vazhdim i politikës me 

mjete të dhunshme. Serbia duke ju bindur konceptit të realpolitikës, u 

detyrua të ndërroi qëndrimin karshi Kosovës. Administrimi 

ndërkombëtar i Kosovës, si fazë e fundit e parapavarësisë së Kosovës, 

duhet konsideruar e rëndësishme për faktin e vetëm se krijoi një 

ambient ku mund të punohej në përgatitjet për shpalljen e pavarësisë. 

6. Të tria këto faza në vetvete kanë rëndësinë e pakontestueshme 

të tyre. Ato duhet parë si hallka të pashkëputshme të një zinxhiri të 

cilat, me gjithë dobësitë që kanë manifestuar në momente të caktuara, 

e kanë plotësuar njëra-tjetrën. Por, pa asnjë dyshim, faza më 

përcaktuese dhe më vendimtare për fatin e Kosovës mbetet Lufta 

Çlirimtare e viteve 1997-1999. Ajo përbën realpolitikën që e sendërtoi 

idenë e pavarësisë dhe të shtetit sovran të Kosovës. 

7. Nuk do të dëshiroja që këto konstatime të mia të shihen si qasje 

konformiste për të pajtuar polarizimet që rrjedhin nga kjo trashëgimi 

politike, por si një diskurs që duhet ta dominoj debatin akademik ndër 

ne. Kosova ka pas një proces të gjatë dhe të vështirë të çlirimit dhe 

mëvetësimit të saj. Të gjitha ata që kontribuan në këtë mision, duhet 
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parë pa nihilizëm, ndaj dhe krejt në fund kam një sugjerim që për tema 

të tilla të debatohet në nivele të profesionistëve. Dua ta shoh edhe këtë 

konferencë të sotme që është vënë në funksion të këtij misioni, pra, 

misionit se historinë më të re të Kosovës duhet ta shkruajnë historianët 

me gjakftohtësi dhe paanësi maksimale. 
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Qerim LITA 

 

Autonomia politike-territoriale e shqiptarëve në Maqedoni 

dhe njësitë e para ushtarake 

 

Situata politike në RS të Maqedonisë deri në shpalljen e 

autonomisë 

 

 Rënia e regjimit komunist, te shqiptarët, ngjashëm sikurse edhe 

te një pjesë e popujve të ish-Federatës komuniste Jugosllave: kroatët, 

sllovenët dhe boshnjakët, u përjetua si një “çlirim kombëtar”. Në 

zgjedhjet e para të cilat në RS të Maqedonisë u mbajtën gjatë muajve 

nëntor-dhjetor 1990, shqiptarët, të cilët përbënin 1/3 e popullsisë u 

rreshtuan në dy partitë e atëhershme politike: Partia për Prosperitet 

Demokratik (PPD) dhe Partia Demokratike Popullore (PDP), të cilat 

arritën të fitojnë 23 ulëse në Parlament (17 PPD, 1 PDP dhe 5 

koalicioni PPD-PDP)1. Me konstituimin e Parlamentit të parë pluralist 

e më pas edhe me formimin e të ashtuquajturës qeveri të “ekspertëve”, 

çështjet jo që nuk ndryshuan në të mirë të shqiptarëve (të cilët thuajse 

për 10 vite me radhë (1981-1991) qenë skajshmërisht të diskriminuar 

si në pikëpamjen nacionale, ku me amendamentin kushtetues 56 të vitit 

1989 u shpallën pakicë nacionale, po ashtu edhe në atë arsimore, 

kulturore, ekonomike etj.), por të njëjtat morën një kahe skajshmërisht 

antishqiptare, të cilat nxiteshin e mbështeteshin nga drejtuesit e 

atëhershëm politikë e ekzekutivë maqedonas. Në këto rrethana, gjatë 

 
1 Zeqirja Rexhepi, Partia Demokratike Shqiptare - lindja zhvillimi dhe veprimtaria, 

Tetovë, 2004, f. 27-28. 
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pranverës së vitit 1991, në disa vendbanime shqiptare u organizuan 

tubime, në të cilat u shtruan një sërë kërkesash, drejtuar Kuvendit të 

RS të Maqedonisë si dhe qeverisë së saj, disa prej të cilave po i 

paraqesim në vazhdim: a) sa më parë të hapen shkollat e arsimimit të 

mesëm duke filluar nga viti i ardhshëm shkollor 1991/92, të cilat 

shkolla qenë mbyllur para disa viteve nga mbeturinat e njëmendësisë e 

burokratike të sistemin monist, të cilët edhe sot e kësaj dite janë në 

pushtet; b) hapja e fakulteteve me mësim në gjuhën shqipe në dy 

universitetet ekzistuese në RS të Maqedonisë; c) të merret në 

përgjegjësi Savo Klimovskit nga fakti se ka kryer shkelje flagrante ndaj 

arsimit shqiptar, si ideolog i mbylljes së shkollave shqipe të garantuara 

me ligjet dhe Kushtetutën në fuqi të RSFJ-së; ç) të lirohen të gjithë të 

burgosurit për shkak delikteve politike, të dënuar e të cilët dënimin e 

vuajnë si bastion e të burgosurve në Maqedoni, Serbi e Mal të Zi; d) 

RS e Maqedonisë të jetë shtet sovran i të gjitha kombeve të cilët jetojnë 

në të e njëherit edhe i kombit shqiptar si sovran i atij shteti; dh) në ato 

komuna ku jetojnë shqiptarët, gjuha shqipe të trajtohet në mënyrë të 

barabartë sikurse edhe gjuha maqedonase përkatësisht në këto komuna 

të dy gjuhët të përdoren si shtetërore pa majorizimin e njërës apo 

tjetrës; e) RTV i Shkupit, përkatësisht Televizioni i Maqedonisë një 

kanal të programit ta ketë në gjuhën shqipe; f) në Kuvendin e RS të 

Maqedonisë për çështje me rëndësi siç janë: të drejtat e kombeve 

(arsimi, kultura, simbolet, flamuri, gjuha, toponimet, emërtimi i 

fëmijëve të porsalindur sipas dëshirës së prindërve të tyre etj.), të 
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zgjidhet me konsensus e jo me mbivotim e majorizim, në të kundërtën 

nuk do të pranojmë asnjë akt të cilin do ta sjell Kuvendi... etj.2 

Kërkesat e shtruara në mënyrë publike nga shqiptarët, jo që nuk 

u përfillën, por madje udhëheqja politike e Maqedonisë, gjatë asaj 

periudhe kohore bëri përpjekje maksimale, të maqedonizohen të gjitha 

institucionet e atëhershme shtetërore, veçmas ato informative e 

kulturore si për shembull RTV i Shkupit u emërtua në RTV 

maqedonase, Filarmonia e Maqedonisë në Filarmonia maqedonase, 

Opera dhe Baleti i Maqedonisë në Opera dhe Baleti maqedonas etj. 

Madje disa udhëheqës të lartë të atëhershëm shtetëror të RSM-së, 

shkuan deri atje sa që për shqiptarët, shpikën termin tepër ofendues 

“maqedonas me prejardhje shqiptare”.  

Se në cilat përmasa kishte shkuar shovinizmi maqedonas i asaj 

kohe, më së miri mund ta shohim në dokumentin me titull: “Libri i 

peticionit”, i hartuar, më 26 shkurt të vitit 1991, nga pesë bashkësitë 

lokale të fshatrave të komunës së Gostivarit: Gallatë, Zuboc, Pozharan, 

Tumçevisht dhe Vrapçisht. Ashtu siç u tha më lart, gjithçka 

konsiderohej si maqedonase, duke filluar nga toka, uji, ajri, qielli, dielli 

hënë, yjet etj., që “rrezikohen” nga siç thuhej “përvetësimi i popullit 

jomaqedonas”, përkatësisht nga “pakica shqiptare”, që sipas tyre 

përbën rastin e vetëm në botë të kenë dy vende të tyre amë3. Në pjesën 

e dytë të të ashtuquajturit “Libri i peticionit”, në pika të shkurta 

përshkruhet “arsyshmëria” përkatësisht “qëllimi” i hartimit të atij 

dokumenti, ku siç do të shohim në vazhdim, në stilin 

 
2 Државен архивна Република Македонија (në vazhdim ДАРМ), 1. 159, Пов. бр. 

41-1439/91, Kërkesë e banorëve të Livadhisë së Strugës drejtuar Kuvendit të RS të 

Maqedonisë, më 18 mars 1991. 
3 ДАРМ. 1. 159, ПовБр. 41-5741/91, Петициона Книга (Libri i peticionit), 

Gostivar, 26 shkurt 1991. 
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allamillosheviqiane, do të kërkohet marrja e masave të rrepta si nga ana 

e maqedonasve po ashtu edhe nga vet shteti, për siç thuhej ndërprerjen 

e politikës “agresive” të shqiptarëve, që në kohë të fundit “po 

manifestohet gjithnjë e më shpesh në republikë”. Këto masa, sipas tyre 

duhej të ndaheshin në dy pjesë: urgjente dhe afatgjate, përkatësisht, 

sistematike. Si masa urgjente parashikoheshin moskonstituimi i 

kuvendeve komunale në pjesën perëndimore të Maqedonisë, për shkak 

dominimit të deputetëve shqiptarë, përkatësisht të dy partive të 

atëhershme shqiptare PPD dhe PDP, deri në shpalljen e zgjedhjeve të 

reja parlamentare dhe e dyta, shqiptarëve të mos u jepet “as çfarë 

funksioni” përkatësisht “resori” në pushtetin ekzekutiv republikan. 

Ndërkohë, të vazhdohej me masa tjera, sistematike, afatgjate, përmes 

së cilave shqiptarët me Kushtetutë të shpalleshin “pakicë nacionale”, 

të pezullohej veprimtaria politike e Partisë për Prosperitet Demokratik 

dhe Partisë Demokratike Popullore, të mos lejohej përdorimi i flamurit 

shqiptar, të dëboheshin nga vatrat e tyre, të gjithë ata shqiptarë, të cilët 

na paskan “zbritur nga qielli” me qëllim të “uzurpimit” të “hapësirës 

nacionale e territoriale maqedonase”, si dhe të gjithë ata, veprimtaria e 

të cilëve na qenka “nacionaliste” dhe “problematike”. Përveç kësaj, ata 

kërkonin që Qeveria e RSM-së, të parasheh arritjen e një marrëveshje 

me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, për shpërnguljen e 

shqiptarëve nga këto troje për në shtetin shqiptar “ngjashëm si ajo e 

viteve pesëdhjeta”, që Tito e arriti me diplomatin e atëhershëm turk 

FuatKypryli,me ç’rast brenda gjashtë viteve qenë dëbuar me dhunë 

rreth 150 000 shqiptarë. Për këta albanofobë e shovinistë të tërbuar 

maqedonas, të gjitha ato masa, kishin karakter “mbrojtës” dhe të njëjtat 

ishin të “domosdoshme”, të “pashmangshme”, “urgjente”, dhe të 

“arsyeshme” historikisht, për arsye siç thuhej në pjesën e fundit të 
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dokumentit “këta mysafirë të paftuar nga bota islame”, nuk kanë 

“dëshmuar dhe nuk do të dëshmojnë asnjëherë për një jetesë të 

përbashkët me krishterët”4. 

Në rrethana, kur të drejtat e shqiptarëve sa vinin e ngushtoheshin, 

njëra ndër dy partitë e atëhershme shqiptare PDP, doli me një deklaratë 

politike e cila, më 19 qershor të vitit 1991, u botua në gazetën “Nova 

Makedonija”. Në pikën dy (2) të saj thuhej: “PDP është përcaktuar që 

popullsisë shqiptare në Jugosllavi t’i pranohet statusi i kombit (janë 

mbi 3 milionë) edhe atë si shprehje e lirisë dhe të drejtës për përcaktim 

të lirë nacional, për vetëvendosje dhe me të drejtë të shkëputjes nga 

robëria totalitare e asimiluese pansllaviste”5. Një qëndrim i tillë i PDP-

së, thuhej në vazhdim të deklaratës, vjen si rrjedhojë e refuzimit të 

kërkesave të pareshtura të shqiptarëve nga udhëheqja e atëhershme 

maqedonase, e cila “në vend të progresit e zgjodhi regresin”, dhe si 

rrjedhojë janë bërë dhe po bëhen shumë reduktime e ndalime për 

shkollim në gjuhën shqipe, “janë miratuar ligje diskriminuese në 

fushën e shkollimit, u mbyllën shumë shkolla të mesme në gjuhën 

shqipe, na urdhëruan të mësojmë në “paralelet e përziera”, 

administratën pedagogjike ta udhëheqim në gjuhë të huaj, sollën 

vendime për shkollim të mesëm të imponuar vetëm në gjuhën 

maqedonase, kërkesat gjithëshqiptare për mësim në gjuhën shqipe 

injorohen nga “shteti demokratik”, pasiviteti shtetëror, që i përket 

shkollimit në gjuhën shqipe, paraqet një politikë aktive të 

denacionalizimit dhe asimilimit të kombit shqiptar...etj.”6.Deklarata 

 
4 Po aty. 
5 ДАРМ, 1. 159. (Fondi i pasistemuar), Политичка декларација на Собраниетона 

Народна демократска партија. 
6 Po aty. 
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politike e PDP-së, nxiti qarqet e atëhershme shoviniste maqedonase, të 

involvuara brenda të ashtuquajturës “qeveri të ekspertëve” (në të cilën 

pa dëshirën dhe vullnetin e shqiptarëve, merrnin pjesë edhe tre 

shqiptarë), të ndërmarrin masa ndëshkuese kundër popullsisë shqiptare 

në përgjithësi, e të aktivistëve të kësaj partie në veçanti. Ministria për 

Informim përmes një komunikate të lëshuar më 27 qershor, Deklaratën 

e PDP-së, e kualifikoi si një “pamflet” që çon, siç thuhet “kah 

destabilizimi i Republikës, kah cenimi i marrëdhënieve ndër 

nacionale...”, krejt kjo “me qëllim të arritjes së funksionit të shkëputjes 

së pjesëve nga Maqedonia dhe krijimin e një fiksioni për Shqipëri të 

Madhe”7.  

Ndërkohë, edhe Partia për Prosperitet Demokratik, më datë 29 

korrik 1991, Kuvendit të Republikës së Maqedonisë i dorëzoi 

“Deklaratën për statusin e barabartë të shqiptarëve në Maqedoni”. 

Sipas saj bartës të sovranitetit duhej të ishin të gjithë qytetarët, pa marrë 

parasysh përkatësinë e tyre etnike, ndërsa gjuhë nacionale të 

shpalleshin maqedonishtja, shqipja dhe turqishtja. Më tej thuhej se, 

Republika e Maqedonisë duhet të ndërtoj mekanizma kushtetuese 

përmes së cilave do të garantohet barazia nacionale, pranë së cilave për 

të gjitha çështjet të cilat u përkasin marrëdhënieve ndërnacionale duhet 

të vendoset me konsensus. Në pikën nëntë të deklaratës bëhej me dije 

se: “Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë kanë të drejtë të vendosin 

për fatin e tyre dhe në këtë kontekst ta bartin pjesën e tyre të 

përgjegjësisë për fatin e Republikës”8. Ngjashëm sikurse e para, edhe 

 
7 Po aty, Соопштение на Министерсво за Информации на Владатана Република 

Македонија, Shkup, 27 qershor 1991. 
8 ДАРМ. Ф. 159 (fondi i pasistemuar), Декларација за рамноправен статусна 

Албанцитево Македонија, Пов. бр. 41-3280/1, Shkup, 29 korrik 1991. 
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kjo Deklaratë u hodh poshtë nga Qeveria e RSM-së, me arsyetimin se 

“statusi i kolektiviteteve nacionale, pakicave nacionale dhe etnike dhe 

pjesëtarëve të kombeve tjera” do të definohet me Kushtetutën e 

Republikës së Maqedonisë9. 

 

Themelimi i Kuvendit të autonomisë dhe organizimi i 

Referendumit  

 

Si kundërpërgjigje ndaj mohimit të vazhdueshëm të kërkesave 

për barazi nacionale, dy partitë politike shqiptare, vendosën të 

bojkotojnë Referendumin për shpalljen e pavarësisë, i cili u mbajt më 

8 shtator 1991, pastaj deputetët shqiptarë nuk e votuan Kushtetutën për 

shkak se me të shqiptarët u shpallën pakicë nacionale, ndërsa 

paraprakisht qe bojkotuar edhe regjistrimi i popullsisë, i cili u dashtë të 

mbahet në muajin maj të atij viti. Ndërkohë, më 27 dhjetor të vitit 1991, 

me nismën e grupit parlamentar shqiptar dhe me përfaqësues, 

këshilltarë nga kuvendet komunale të 17 komunave të banuara me 

shqiptarë, në Gostivar në zyrën e Partisë për Prosperitet Demokratik u 

themelua Kuvendi për shpalljen eAutonomisë Politiko-Territoriale të 

Shqiptarëve të Maqedonisë (APTSHM-së). Neni 2 i vendimit 

përcaktonte numrin dhe përbërjen e delegatëve: “Kuvendi përbëhet 

prej 51 delegatëve. Atë e përbëjnë një grup i deputetëve të Parlamentit 

të Maqedonisë dhe nga tre këshilltarë të kuvendeve komunale të: 

Shkupit, Kumanovës, Tetovës, Gostivarit, Strugës, Dibrës, Kërçovës, 

Ohrit, Resnjës, Manastirit, Krushevës, MakedonskiBrodit, Prilepit dhe 

 
9 Po aty. 
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të TitoVelesit”10, ndërsa neni 3 përcaktonte strukturën udhëheqëse të 

Kuvendit si dhe kompetencat e tij, ku thuhej tekstualisht: “Kuvendi për 

realizimin e referendumit zgjedh: kryetarin, nënkryetarin dhe 

sekretarin. Sjell: 

- Statut të përkohshëm, 

- Rregullore për punën e Kuvendit; 

- Emëron kryetar dhe anëtarë të Komisionit Qendror për 

realizimin e referendumit; 

- Emëron trupa ndihmëse për realizimin e referendumit; 

- Bën mbikëqyrjen për mirëvajtjen e realizimit të referendumit; 

- Kryen punë të tjera që janë në kompetencë të këtij Kuvendi11.  

Gjithashtu, në mbledhje u vendos që “më datë 11 dhe 12 janar të 

vitit 1992 të mbahet Referendum në 17 komuna të Maqedonisë të 

banuara me shqiptarë”. Në deklaratën e dalë nga kjo mbledhje 

thuhej:“Shpresat se me proceset e reja demokratike populli shqiptar do 

t’i gëzojë të drejtat e veta legjitime nuk u realizuan nga pushteti 

maqedonas. Në zgjedhjet e para pluraliste demokratike populli 

shqiptar përsëri pati presione, nuk arriti t’i zgjedh deputetët dhe 

këshilltarët sipas numrit të votave; populli shqiptar nuk e pranoi 

regjistrimin e popullsisë sepse nuk u plotësuan kushtet e nevojshme; 

gjithashtu nuk doli në referendumin e 8 shtatorit jo pse ishte kundër 

Maqedonisë dhe sovranitetit të saj, por nga se nuk u realizuan 

premtimet e udhëheqjes së Maqedonisë për barazi të plotë të 

 
10 Arkivi Personal i Kryetarit të Kuvendit të Autonomisë Politike-Territoriale të 

Shqiptarëve në Maqedoni (më tej: KAPTSHM), Informatë për punën e Kuvendit dhe 

komisioneve, Gostivar, janar 1993. 
11 KAPTSHM, Vendim për themelimin e Kuvendit për shpalljen e referendumit për 

autonomi politike-territoriale të shqiptarëve në Maqedoni, Nr. 01/91, 27. 12. 1991, 

Gostivar. 
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shqiptarëve me maqedonasit; e njëjta gjë ndodhi edhe me Kushtetutën 

e Maqedonisë, ku të gjitha tentimet dhe përpjekjet që shqiptarët të jenë 

subjekt i barabartë në Maqedoni, nuk u përfillën nga pushteti 

maqedonas dhe kështu edhe me ndarjen e pushtetit në Maqedoni.Duke 

u gjetur në një situatë të tillë, populli shqiptar, me të drejtë e shprehu 

vullnetin e vetë politik të patjetërsueshëm për shpalljen e Referendumit 

për Autonomi Politike-Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni”12.  

Më datë 30 dhjetor të vitit 1991, u mbajt mbledhja e dytë e 

Kuvendit në të cilën Gjyliaz Fejzullahu u zgjodh kryetar i Kuvendit, 

Liman Kurtishi-nënkryetar dhe Naser Zyberi-sekretar”13. Në kuadër të 

Kuvendit të APTSHM-së, u formuan këto komisione: Komisioni 

Qendror për realizimin e referendumit në përbërje: Neim Selmani-

kryetar, Ibish Kadriu-zëvendëskryetar, Shehat Shehu-sekretar, Rasim 

Dauti-zëvendëssekretar, ndërsa për anëtarë të komisionit u zgjodhën: 

Xhelil Tahiri, Abdullah Ahmeti, Arben Begu, Kadri Pollozhani, 

Sermet Sulejmani, Halit Hajdari, Qamil Atalko, Latif Karimani, Vebi 

Rexhepi, Maliq Dauti, Naser Ziberi, Agim Fazliu, Fergim Demiri, 

Nevruz Hoxha dhe Faik Rushani. Komisioni për Biseda me kryetarin e 

Republikës, Kiro Gligorov, në përbërje: Nevzat Halili, Iliaz Halimi, 

Mithat Emini, Gjyliaz Fejzullahu, Liman Kurtishi, Mersel Bilalli, si 

dhe tre deputetë të cilët do t’i përcaktoj grupi parlamentar. Komisioni 

për Hartimin e Tekstit për Ndryshimin e Kushtetutës, në përbërje: 

Abdyraman Haliti, Zudi Emini, Naser Ziberi, Mithat Emini, Neim 

Selmani, Muhamed Halili, Ismet Ramadani, Mersel Bilalli dhe 

Olloman Sulejmani. Komisioni për Përcaktimin e Shtrirjes së 

 
12 KAPTSHM, Informatë mbi aktivitetet për realizimin e Referendumit, Gostivar, 

janar 1991. 
13 Po aty. 
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Autonomisë:ShukriRahimi, Masar Kodra, HamitAliu, Asllan Selmani 

dhe Vebi Xhemaili. Komisioni për Shpalljen e Zgjedhjeve: Gjyliaz 

Fejzullau, Naser Ziberi, Liman Kurtishi, Ibish Kadriu, Sermet 

Sulejmani, Ferit Sadiku, Xhelil Tahiri dhe Reshat Nexhipi. Komisioni 

për Aktet e Autonomisë: Neim Selmani, Shehat Shehu, Avdi 

Murtezani, Musli Halimi, Arif Xheladini dhe Agim Fazliu; Komisioni 

Qendror për Informim: Ferit Fejzullahu, Nazif Selimi, Abdylnaser 

Sinani, Sejdali Saliu, Hidajet Elmazi, Qamil Atalko dhe Gajur 

Ramadani14, dhe; Komisioni për Çështje Strategjike: Mithat Emini-

sekretar i përgjithshëm i PPD-së dhe kryetar i komisionit, ndërsa 

anëtarë tjerë ishin: kolonel Naxhi Ahmeti, Ismet Shabani-Shkupi, 

Shinasi Rexhepi, Abdyl Vehap Ismaili, dr. Ilir Luma, Resmi Ejupi, 

Selam Elmazi, Samet Hyseini, Sejdali Saliu, Sejdin Abazi, Zudi Bilalli, 

Eugen Cami, Petrit Fetahu, Arif Seferi, Naim Ibrahimi, Hysen Haskaj, 

Ismet Berisha, MuhametDemiri dhe Fatmir Stavileci15. Po në këtë 

mbledhje u vendos që referendumi të mbahet më datë 11 dhe 12 janar 

të vitit 1992, në vendbanimet që do t’i përcaktoj Kuvendi me vendim 

të posaçëm. Ndërkohë, Komisioni Qendror për Realizimin e 

Referendumit, në mbledhjen e mbajtur më 3 janar, solli vendimin për 

mbajtjen e Referendumit, përmbajtja e të cilit ishte me sa vijon: 

 

Neni 1 

Për realizimin e Referendumit për Autonomi Politike-

Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni, qytetarët do të deklarohen në 

 
14 Po aty. 
15 KAPTSHM, Vendim për mbajtjen e Referendumit, Gostivar, 03. 01. 1991, 

Gostivar. 
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pyetjen: “A jeni për autonomi politike-territoriale të shqiptarëve në 

Maqedoni”. 

Qytetarët do të deklarohen në mënyrë që në pyetjen e parashtruar 

nga alineja 1 e këtij neni me rrethimin e fjalës “PËR” ose “KUNDËR. 

 

Neni 2 

Ky vendim hynë në fuqi në ditën e aprovimit”16. 

Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të APTSHM-së, Gjyliaz 

Fejzullahu, me shkresën Nr. 03-14/91 të datës 6 janar 1991, njoftonte 

kryetarin e republikës, Kiro Gligorovin për datën e mbajtjes së 

Referendumit dhe njëherit kërkon, t’i ndërmerr të gjitha masat për 

zhvillimin normal të Referendumit: “Ju njoftojmë se Kuvendi për 

Autonomi Politike-Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni, në 

mbledhjen e mbajtur, më 27 dhjetor 1991, duke u nisur nga Deklarata 

e BE-së në Bukuresht më 17 dhjetor 1991, projekt-dokumentin e 

Konferencës të Paqes për Jugosllavi dhe Deklaratën e Kuvendit të 

Maqedonisë, në lidhje me plotësimin e kushteve për pranimin 

ndërkombëtar të Maqedonisë, solli vendim për shpalljen e 

Referendumit për Autonomi Politike-Territoriale të Shqiptarëve në 

Maqedoni, i cili referendum do të mbahet, më datë 11 dhe 12 janar të 

vitit 1992, dhe qytetarët shqiptarë e të tjerë do të deklarohen për 

pyetjen: “A jeni për autonomi politike-territoriale të shqiptarëve në 

Maqedoni”. Prandaj, Ju lusim të ndërmerrni masa përkatëse për 

krijimin e kushteve për zhvillimin normal të referendumit”17. Menjëherë 

 
16KAPTSHM, Собрание за политичко –териториална Автономија на 

албанцитево Македонија, Бр. 03-14/91, 6. 01. 1991, Гостивар. 
17 KAPTSHM, Informatë mbi aktivitetet për realizimin e Referendumit, Gostivar, 

janar 1991. 
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pas kësaj shkrese, filloi një fushatë e egër shtetërore kundër 

Referendumit shqiptar, të cilës fillimisht i paraprinë mjetet e 

informimit në gjuhën maqedonase: RTV i Maqedonisë, shtypi, 

radiostacionet lokale e tjerë, që më pas të përfshihet edhe vetë qeveria, 

në krye me kryetarin e atëhershëm NikollaKlusev, si dhe të gjitha 

partitë politike maqedonase, duke i akuzuar shqiptarët në përgjithësi, e 

udhëheqjen e PPD-së e të PDP-së në veçanti, se me shpalljen e 

Referendumit, ata dëshirojnë “ta cenojnë integritetin territorial të 

Maqedonisë”, se me këtë “mund të vijë deri te gjakderdhja”18 etj. Në 

anën tjetër, policia maqedonase, më 7 janar 1991, bastisi Shtëpinë 

Botuese k u qe paraparë të shtypet materiali i Referendumit, duke iu 

kërcënuar pronarit të shtëpisë “se do të pësoj shumë keq” nëse vazhdon 

me shtypjen e atij materiali. Në prag të mbajtjes së referendumit, me 

urdhër të Ministrisë për Punë të Brendshme, policia bastisi shtëpitë e 

disa aktivistëve për organizimin e Referendumit, një pjesë e të cilëve 

edhe u privuan nga liria19. 

Mirëpo, as fushata antishqiptare e as represioni policor ndaj 

aktivistëve të dalluar të çështjes shqiptare, nuk qenë në gjendje ta 

pengonin vullnetin e popullit shqiptar. Kjo u pa që në mëngjesin e ditës 

së parë të referendumit (11 janar), ku mijëra shqiptarë dolën në 

vendvotimet e tyre, për të votuar “PRO” autonomisë shqiptare. 

Komisioni Qendror për organizimin e Referendumit, i raportonte 

Kuvendit të APTSHM-së, se në ditën e parë të votimit, në ora 11:30, 

“filloi aksioni policor, duke marrë kutitë dhe materialet votuese”, për 

çka, votimi u ndërpre për një kohë të shkurtë. Në vazhdim të raportit, 

thuhej se në tërë Maqedoninë, ishin hapur 500 vendvotime, ndërsa në 

 
18 Po aty. 
19 Po aty. 
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260 prej tyre kishte intervenuar policia. Në vendvotimet ku nuk pati 

intervenime nga ana e policisë “rrjedha e votimit është zhvilluar pa 

asnjë ndërprerje”, ndërsa në vendvotimet ku policia kishte konfiskuar 

tërë materialin zgjedhor “komisionet sërish janë angazhuar dhe e kanë 

vazhduar punën në gjysmilegalitet me të vetmin qëllim që t’u 

mundësojnë qytetarëve të deklarohen”20.  

Dy ditë pas përfundimit të referendumit (14 janar), Komisioni 

Qendror për organizimin e Referendumit, në selinë e Kuvendit të 

APTSHM-së (Gostivar), organizoi një preskonferencë, me ç’rast u 

theksua se përkundër përpjekjeve të organeve policore për ta penguar 

mbajtjen e tij, i njëjti përfundoi me një sukses të jashtëzakonshëm. Nga 

gjithsej 383 894 votues shqiptarë të regjistruar në 17 komunat 

përkatëse, në votim kishin dalë 361 627, prej tyre 361 263 kanë votuar 

“PRO” Autonomisë Politike-Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni, 

57 “KUNDËR”, dhe 307 fletëvotime të pavlefshme21. Gjithnjë sipas të 

dhënave të Komisionit, krahas 17 komunave të përmendura, 

referendumi ishte organizuar edhe për qytetarët shqiptarë me punë të 

përkohshme, në: Kosovë, Slloveni, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë si dhe 

15 shtetet e Evropës Perëndimore, SHBA, Kanada dhe Australi. 

Referendumi u përcoll edhe nga disa gazetarë të agjencive 

ndërkombëtare si: “Zëri i Amerikës”, “Frans Pressi”, “Elefterotipia”, 

agjencitë telegrafike të Austrisë, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe të 

SHBA-së. Referendumin e madhështoi prezenca e një delegacioni të 

lartë të SHBA-së, në krye me ish-kongresistin dhe lobistin e njohur 

 
20 Po aty. 
21 KAPTSHM, Raport mbi punën e Komisionit Qendror për realizimin e referendumit 

për Autonomi Politike-Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni, i mbajtur më datë 11 

dhe 12 janar 1992, Gostivar, 14. 01. 1992. 
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shqiptar, Jozef Diogardi, i shoqëruar nga kryetari i Kongresit të 

Fondacionit të Lirë, Pol Weriç, gazetari Xhon Fonda, Osman Osmani 

dhe Mark Lleshi. Ky delegacion drejtpërdrejt u njoftua me pozitën e 

pavolitshme të shqiptarëve në Maqedoni, ku siç thuhet në informatën e 

Komisionit Qendror për Informim “vetë ata qenë dëshmitarë në Strugë 

dhe Kërçovë se si policia i konfiskonte kutitë e votimeve dhe materialet 

votuese si dhe keqtrajtimin e anëtarëve të Komisionit votues”. Nga po 

kjo polici, thuhej në vazhdim të informatës “edhe atë vetë disa herë u 

keqtrajtuan duke ua kontrolluar valixhet e tyre gjatë udhëtimit prej 

Gostivari për në Kumanovë”22. Është me rëndësi të theksohet se me 

rastin e mbajtjes së Referendumit, Kuvendit të APTSHM-së, i arritën 

shumë telegrame dhe letra përshëndetëse nga disa personalitete të 

rëndësishme ndërkombëtare, që me këtë rast po e veçojmë letrën e 

ministrit për Punë të Jashtme të Belgjikës, atë të ministrit për Punë të 

Jashtme të Irlandës, Lordit Karington, Shoqatës Shqiptaro-Amerikane, 

Jozef Diogardi etj.23 

 

Aktiviteti për jetësimin e autonomisë 

 

Suksesi aq i madh që u arrit në Referendum, nxiti udhëheqjen e 

Kuvendit të APTSHM-së të ndërmerr hapa konkret drejt jetësimit të tij. 

Menjëherë pas përfundimit të Referendumit, Kryesia e Kuvendit, 

mbajti mbledhje në të cilën u vendos të grumbullohen 150 000 

nënshkrime, që ishte parakusht për ngritjen e iniciativës për ndryshimin 

e Kushtetutës. Për këtë qëllim, dy komisioneve: Komisioni për 

Hartimin e Tekstit për Ndryshimin e Kushtetutës si dhe Komisioni për 

 
22 Po aty. 
23 Po aty. 
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Përcaktimin e Shtrirjes së Autonomisë, iu rekomandua që sa më parë 

që është e mundur, t’i kryejnë detyrat dhe obligimet e tyre24. Në kuadër 

të Komisionit të parë u përfshinë edhe një numër i konsiderueshëm i 

ekspertëve shqiptarë, profesor të njohur të Universitetit të Prishtinës, 

siç ishin: Esat Stavileci, Gazmend Pula, Zejnullah Gruda, Iliaz 

Kurteshi etj., me ndihmën e të cilëve së shpejti u përgatit teksti, 

përkatësisht “Propozimi për ngritjen e iniciativës për ndryshimin dhe 

plotësimin e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë”, i cili përbëhej 

prej tetë (8) pikave: 1. Me preambulën e Kushtetutës të Republikës së 

Maqedonisë të shprehet e vërteta historike se popuj konstituivë të 

Republikës së Maqedonisë janë populli maqedonas dhe shqiptar, të 

cilët gjatë historisë kanë luftuar bashkërisht për liri nacionale dhe shtet 

të përbashkët. 2. Republika e Maqedonisë të ndërtohet si shtet modern, 

social, demokratik i qytetarëve dhe popujve të barabartë dhe sovran me 

ndërtimin e përmbajtjeve të atilla të Kushtetutës që do të sigurojnë dhe 

garantojnë: a) Përdorim të barabartë zyrtar të gjuhëve të kombeve dhe 

nacionaliteteve në të gjitha nivelet; b) Përfshirje proporcionale në 

organet shtetërore dhe pushtetin lokal; c) Status të barabartë në lëmin 

e arsimit, shkencës, kulturës dhe veçorive nacionale nëpërmjet 

garantimit të të drejtave për shkollim në gjuhën amtare në të gjitha 

nivelet, formimin e institucioneve nacionale për kultivimin e kulturës 

nacionale, historisë dhe traditave si dhe përdorimit të lirë të simboleve 

kombëtare. 3) Rendi juridik efikas, si garancë për siguri juridike të 

qytetarëve dhe kolektiviteteve nacionale me ndarje strikte të pushtetit 

ligjdhënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. 4. Organizimi dhe funksionimi i 

pushtetit të mbështetet në njësitë lokale dhe rezultatet e zgjedhjeve të 

 
24 KAPTSHM, Informatë për punën e Kuvendit dhe të komisioneve, Gostivar, janar 

1993. 
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lira dhe demokratike. 5. Krijimi i mekanizmit kushtetuese për 

mbrojtjen e garancave kushtetuese. Në këtë kuptim Kuvendi i R. së 

Maqedonisë të jetë dydhomësh: Dhoma e qytetarëve dhe Dhoma e 

kombeve dhe kolektiviteteve nacionale në të cilat konsensusi do të jetë 

kriteriumi themelor i vendosjes. 6. Status i barabartë në lëmin e 

informimit nëpërmjet të së drejtës së kombeve dhe kolektiviteteve 

nacionale për informim në gjuhën e tyre amtare. 7. Konstituimi i 

sistemit ekonomik stabil juridiko-kushtetues, i mbështetur në 

ekonominë e tregut dhe pronës juridiko-shtetërore me instrumente të 

ndërtuara për siguri individuale dhe kolektive, ekonomike dhe sociale 

të qytetarëve dhe kolektiviteteve nacionale. 8. Të pranohet dhe 

garantohet në mënyrë juridiko-kushtetuese e drejta me aktet 

ndërkombëtare të miratuara, organizimi i autonomive politike të 

kombeve dhe nacionaliteteve që jetojnë në R. e Maqedonisë me 

ndërtimin e kaptinës së veçantë në Kushtetutën e Maqedonisë”25. Në 

fund, teksti i përshkruante shkaqet themelore rreth kërkesës për 

ndryshimin dhe plotësimit të Kushtetutës, disa prej të cilave po i 

paraqesim në vazhdim: “degradimi i popullit shqiptar në pakicë 

nacionale; mohimi i subjektivitetit të tij konstituiv të shtetit dhe e drejta 

e tij për vetëpërcaktim; pabarazia e tij me kombin maqedonas në të 

gjitha fushat; mohimi i autoktonisë së tij; mosrespektimi i vullnetit 

politik të shqiptarëve të shprehur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 

demokratike; mospërfshirja e tij proporcionale në organet e pushtetit 

shtetëror... etj.”26. 

 
25 KAPTSHM, Propozim për ngritjen e iniciativës për ndryshimin dhe plotësimin e 

Kushtetutës të Republikës së Maqedonisë. 
26 Po aty. 
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Ndërkohë, edhe Komisioni për përcaktimin e shtrirjes së 

Autonomisë, hartoi projektin me titull: “Vazhdimësia e elementit 

shqiptar në Maqedoninë e sotme”. Fillimisht projekti përcaktonte 

kufijtë, përkatësisht shtrirjen e shqiptarëve, ku thuhej shprehimisht: 

“Populli shqiptar shtrihet edhe në një hapësirë të gjerë të Maqedonisë 

së sotme, e cila fillon nga Kumanova me rrethinë, duke kaluar nëpër 

Shkup, pjesërisht nëpër Veles, Prilep, Krushevë dhe disa vende të tjera 

të Maqedonisë Lindore, ndërsa në Tetovë, Gostivar, Kërçovë, Dibër, 

Prespë, Ohër vazhdon që të banojë duke mbaruar me Manastirin”. 

Sipas hartuesit të Projektit, shtrirje e popullit shqiptar nga lindja shkon 

mes lumenjve Treska dhe Vardar, në drejtim të veriut nga Morava 

Jugore dhe drejtohet nga veriu në Jeni Pazar, përkatësisht, Pazari i Ri 

dhe del në Tivar. “Popullata shqiptare - theksohej në Projekt - 

gjithmonë ka qenë shumicë në këto hapësira në krahasim me grupet e 

tjera etnike të Maqedonisë së sotme, e në veçanti, në raport me popullin 

maqedonas”. Një rëndësi të veçantë i kushtohet edhe autoktonisë së 

shqiptarëve, e cila siç vihej në dukje, datonte që nga parahistoria dhe 

antika kur shqiptarët njiheshin si “pellazgë e ilirë”, ndërsa një kohë 

gjatë mesjetës së hershme e më vonë, nën emrin “arbëreshë” dhe së 

fundi si “shqiptarë”. Rrëzimi i sistemit monist, sipas hartuesve të 

Projektit “ngjalli shpresë të madhe të populli shqiptar në Maqedoni”, 

se më në fund “do t’i sigurojë të gjitha të drejtat kombëtare”, ngjashëm 

sikurse edhe maqedonasit, mirëpo edhe kësaj radhe mbeti i degraduar, 

madje “nuk iu pranua as statusi i cili i qe garantuar në Mbledhjen e 

KAÇKM-së, të vitit 1944, as me atë të Kushtetutës së vitit 1974, që të 

jetë element shtetformues”. I gjetur në këtë pozitë, theksohej në fund 

të dokumentit: “Populli shqiptar, u përcaktua nëpërmjet Referendumit 

të mbajtur, më datë 11 dhe 12 janar të vitit 1992, me ç’rast 99% të 
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votuesve u deklaruan për Autonomi Politike-Territoriale të 

Shqiptarëve në Maqedoni”27. 

Një dokument tjetër me rëndësi, paraqet letra e kryetarit të 

Kuvendit të APTSHM-së, Gjyliaz Fejzullahut, dërguar më 14 shkurt të 

vitit 1992, deri te Komisioni i Arbitrazhit, të cilën në vazhdim po e 

japim në formë të shkurtuar: “...Me interes të veçantë lexuam pjesën e 

Raportit për njohjen e Republikës së Maqedonisë nga ana e Bashkësisë 

Evropiane dhe shteteve anëtare të sajë. Me keqardhje konstatojmë se 

në raportin e Komisionit të Arbitrazhit nuk janë marrë në konsiderim 

faktet e pakontestueshme natyrore, historike dhe aktuale të jetës dhe të 

veprimit të afro 40% të popullatës së tërësishme në këtë Republikë, e 

cila i përket kombit shqiptar, e që me datë 11 dhe 12 janar 1992 

nëpërmjet Referendumit u deklarua për autonomi politiko-territoriale 

në trojet e veta etnike.Në raportin e Komisionit të Arbitrazhit të 

Bashkësisë Evropiane për Jugosllavinë u nënçmuan dhe u injoruan 

këto fakte të pamohueshme: 

- se shqiptarët në Maqedoni jetojnë në trojet e veta etnike si 

popull autokton; 

- se shqiptarët në Maqedoni i karakterizon kompaktësia e tyre 

etnike dhe territoriale; 

- se shqiptarët në Maqedoni paraqesin një etnikum të veçantë 

nacional gjuhësor dhe kulturor; 

- se shqiptarët në trojet e veta etnike janë popull shumicë në 

regjionin përkatës; 

- se statusi sovran dhe shtetformues i popullatës shqiptare i 

garantuar me nenin 1 të Kushtetutës së Republikës Socialiste të 

Maqedonisë nga viti 1974, me Kushtetutën aktuale është degraduar në 

 
27KAPTSHM , Vazhdimësia e elementit shqiptar në Maqedoninë e sotme. 
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nivelin e pakicës nacionale dhe kështu populli shqiptar barazohet me 

pakicat etnike, simbolikisht të përfaqësuara në strukturën nacionale të 

Maqedonisë - turqit, romët, vllehtë etj.; 

- se mbi të drejtat njerëzore kolektive nacionale të shqiptarëve 

dhe nacionaliteteve tjera, nuk ekziston mekanizëm mbrojtës-

konsensus; 

- se të drejtat dhe liritë njerëzore individuale dhe kolektive të 

Maqedonisë sipas Kushtetutës në fuqi, janë të palimitueshme, kurse ato 

të tjerëve në mënyrë taksative limitohen ose përcaktohen me ligje të 

veçanta. 

Të gjitha këto fakte u nënçmuan dhe u injoruan me Kushtetutën 

e Republikës së Maqedonisë të aprovuar, më 17 nëntor të vitit 1991. 

Me këtë rast shprehim bindjen tonë se shqiptarët në Maqedoni 

nuk janë kundër pavarësisë së Maqedonisë dhe njohjes së sajë nga ana 

e Bashkësisë Evropiane dhe e shteteve anëtare të saj, me kusht që edhe 

atyre t’u njihet autonomia politiko-territoriale si hap kah zgjidhja e 

drejtë dhe e barabartë e çështjes shqiptare, në pajtim me Aktin Final 

të Helsinkit 1975 dhe Kartës së Parisit për një Evropë të re (1990), 

dokumente këto që e njohin të drejtën e vetëvendosjes për secilin 

popull...”28. 

Një ditë më vonë, përkatësisht, më 15 shkurt 1992, Gjyliaz 

Fejzullahu përmes një letre, në emër të Kuvendit të APTSHM-së i 

shprehte mirënjohje kongresistit amerikan, Tom Lantosh, “për 

angazhimin e tij dhe paraqitjen e Propozim-Rezolutës në Kongresin 

Amerikan” lidhur me kërkesën për autonominë politike-territoriale të 

 
28 KAPTSHM, KAPTSHM, Letër  e kryetarit të Autonomisë Politike-Territoriale të 

Shqiptarëve në Maqedoni, dërguar Komisionit të Arbitrazhit, më 12 shkurt 1992 . 
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shqiptarëve në Maqedoni29. Me qëllim të aktualizimit dhe jetësimit të 

autonomisë, udhëheqja e APTSHM-së, gjatë muajve shkurt-mars 1992, 

zhvilloi një aktivitet të gjerë si në këndvështrimin politik poashtu edhe 

në atë informativ. Në suazat e këtij aktiviteti duhet veçuar botimin e 

një numri të konsiderueshme të informatave, vështrimeve, intervistave 

dhe shkrimeve të tjera në shtypin ditor e periodik si brenda hapësirës 

shqiptare poashtu edhe në botën e jashtme. Përveç kësaj, Kuvendi, më 

12 mars, përmes një letre njoftonte dymbëdhjetëshen evropiane, Lordin 

Karington, një numër të ambasadave të shteteve evropiane, SHBA-në, 

Turqinë dhe Shqipërinë “për pozitën e shqiptarëve në Maqedoni dhe 

kërkesën për autonomi politike-territoriale”30.  

Në kuadër të aktivitetit për jetësimin e autonomisë shqiptare, nuk 

duhet harruar qëndrimin disaditor në Gostivar të delegacionit të 

SHBA-së, në përbërje: Josef Diogardi, Porkwist  Grover, Stefan 

Wiliam, Osman Osmani dhe Xheksi Sadiku. Gjatë qëndrimit treditor 

(11-13 mars 1992), delegacioni zhvilloi bisedime të ndara me kryetarin 

e Forumin Demokratik për të drejtat e njeriut, Milaim Fejziun, me 

kryetarin e Kuvendit të APTSHM-së, Gjyliaz Fejzullahun, me 

deputetët shqiptarë: Neim Selmani, Zudi Bilalli dhe Ferit Sadiku, si dhe 

me kryetarët e dy partive politike shqiptare, Nevzat Halilin dhe Iliaz 

Halimin. Ardhja e serishme e Diogardit, sipas burimeve të kohës 

“lidhej ngushtë me internacionalizimin e autonomisë shqiptare”31. 

 

 
29 KAPTSHM, Unitet Statesof America, Congressional Record - Proceeding 

sanddebates of the 102ndCongress, First Sesion - In Supportof Automy for Ethnic 

Albanians in Macedonia, Hon. Tom Lantosof California IN THE HOUSE 

REPRESENTATIVES, February 3, 1991. 
30 KAPTSHM, Informatë për punën e Kuvendit, po aty. 
31 Po aty. 



Autonomia politike – territoriale e shqiptarëve në Maqedoni...                             189 

 

Krijimi i njësive ushtarake 

 

Një aktivitet të dendur të asaj kohe pati edhe “Komisioni për 

çështje strategjike, i cili ndryshe njihej edhe si “Komisioni për 

Organizimin e Njësive Ushtarake”, me të cilin siç u tha më lartë, 

udhëhiqte sekretari i përgjithshëm i PPD-së, MithatEmini. Ky 

Komision së shpejti rekrutoi një numër të konsiderueshëm të ushtarëve, 

të cilët u dërguan në Shqipëri për stërvitje, ku në mesin e tyre duhet 

përmendur: Nuri Bexhetin, Halil Palloshin, Sami Golajn, Halil Latifin, 

Sedat Osmanin, Fatmir Fejzullahun, Orhan Ibrahimin, Naser Jakupin, 

Adem Maksutin, Samet Ibrahimin e shumë të tjerë. Stërvitja e tyre 

kryhej nën komandën e Adem Jasharit, i cili në Shqipëri kishte shkuar 

gjatë muajit nëntor të vitit 199132. 

Aktiviteti i dendur i këtij komisioni përcillej në hap nga shërbimi 

i atëhershëm sekret UDB-së. Ministria e Punëve të Brendshme, më 24 

shkurt 1992, njoftonte Qeverinë, për disa aktivitete të cilat kohët të 

fundit ishin vërejtur në mesin e popullsisë shqiptare, për të cilat kjo 

Ministri dyshonte se bëhet fjalë për krijimin e njësive paraushtarake: 

“Sipas disa të dhënave të pakonfirmuara në mesin e popullsisë 

shqiptare këtyre ditëve po kryhen evidenca për persona me qëllim të 

formimit të njësive ushtarake të cilët si qëllim primar do ta kenë 

mbrojtjen e popullsisë shqiptare dhe të organizojnë rezistencë 

mbarëkombëtare të popullsisë në territorin e autonomisë pas pranimit 

ndërkombëtar të saj dhe fillimin e funksionimit në rast se organet e 

pushtetit të R. së Maqedonisë do të përpiqen të ndërmarrin çfarëdolloj 

 
32 Intervistë që autori i këtij punimi e zhvilloi, më 25 janar 2018 në Shkup, me njërin 

ndër themeluesit e njësive ushtarake në Maqedoni, Ismet Shabanin. 
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masash represive ndaj popullsisë shqiptare në territorin e saj”33. Po i 

njëjti burim,në mars të vitit 1992 përmes një informate konfidenciale, 

njoftonte Qeverinë e Maqedonisë, për një organizim ushtarak të 

shqiptarëve në Maqedoni, i cili veçmas kishte ardhur në shprehje “pas 

realizimit të referendumit për autonomi politike e kulturore të 

shqiptarëve në R. Maqedonisë”. Në të veç tjerash thuhej: “Sipas 

njohurive të verifikuara nga ne e udhëheqjes së PPD-së dhe anëtarëve 

ekstremë të kësaj partie, është krijuar ushtria kombëtare shqiptare, me 

shtabin e përgjithshëm (komisioni strategjik i PPD-së për mbrojtje) dhe 

“shtabet ushtarake” nëpër qytete ku jetojnë qytetarët e nacionalitetit 

shqiptar34. Në kuadër të shtabeve janë krijuar edhe “komisione” të 

veçanta të cilët punojnë në përgatitjen e planeve konkrete për 

aktivitetin e të njëjtëve. Udhëhiqet evidenca ndaj obliguesve ushtarak 

- persona të cilët pranojnë të radhiten në ushtrinë kombëtare të 

shqiptarëve, me qëllim që të mund të mobilizohen me kohë”. Gjithnjë 

sipas këtij burimi, Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare, e 

udhëhiqte Mithat Emini, ndërsa Naxhi Ahmeti, ishte zgjedhur 

koordinator i përgjithshëm për organizimin dhe për formën e vendosjes 

së ushtrisë dhe drejtuesit e shtabeve ushtarake të qyteteve të pjesës 

Perëndimore të R. Maqedonisë edhe atë për Shkup: Ismet Shabani, 

Hysen Haskaj, Ismet Berisha, Muhamet  Demiri dhe Fatmir Stavileci; 

për Tetovë: Shinasi Rexhepi, Abdylvehap Ismaili dhe Ilir Luma; për 

Gostivar: Resmi Ejupi, Selam Elmazi, Samet Huseini, Sejdali Saliu dhe 

Zudi Bilalli; për Kërçovë: Sejdi Abazi; për Dibër: Eugen Cami dhe 

Petrit Fetahu; për Kumanovë: Arif Seferi dhe Naim Ibrahimi, ndërsa 

për aktivitetet në botën e jashtme, koordinator të përgjithshëm ishin 

 
33 ДАРМ, 1. 885, Пов. стр. пов. бр. 172, Скопје, 24. 02. 1992 год. 
34Po aty, Пов. стр.. Пов. бр. 317, Скопје, март 1992 год. 
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zgjedhur, në: Gjermani, Vehap Memishi dhe në Zvicër, Shaip Bilalli 

dhe Xhemail Rexhepi35.  

Një ngjarje tjetër me peshë historike për shqiptarët në përgjithësi, 

e për shqiptarët e Shkupit në veçanti, paraqet ardhja e Adem Jasharit 

dhe grupit të tij në këtë qytet të lashtë shqiptar. Në intervistën e kryer 

me Ismet Shabanin-Shkupi, kjo ngjarje ka ndodh në dhjetor të vitit 

1992 kur forcat ushtarak policore serbe sulmuan kullat e Jasharajve. 

Sipas tij, Adem Jashari së bashku me Fadil Kodrën, Sami Lushtakun, 

Sahit Jasharin, Iliaz Kodrën, Jakup Nurën, nën përcjelljen e Milazim 

dhe Bajram Çiçavicën, vendosen në Shkup në shtëpinë e Ismet 

Shabanit. Gjatë kohës përderisa Adem Jashari dhe grupi i tij qëndroi 

tek ai, krejt rastësisht ka ardhur Mujë Krasniqi, i cili me ta ka zhvilluar 

një bisedë të shkurtë dhe më pas është nda nga ata. Për çështje sigurie, 

Adem Jashari me grupin e tij ishte dashtë të qëndroj plotë 11 ditë te 

shtëpia e Ismetit, që më pas nën përcjelljen e tij (Ismet Shabanit), kanë 

udhëtuar për në Dibër të Madhe dhe nga atje ilegalisht e kanë kaluar 

kufirin për t’u vendosur në shtetin shqiptar. Është me rëndësi të 

theksohet se edhe kthimi i Adem Jasharit për në Kosovë është bërë 

përmes Dibrës së Madhe, të cilin organizim gjithashtu e ka udhëheq 

Ismet Shabani36.  

 

Shuarja e idesë së autonomisë 

 

Aktiviteti i bujshëm i strukturave udhëheqëse të Kuvendit të 

APTSHM-së, dhe të dy partive politike shqiptare, përcillej në hap nga 

qarqet e atëhershme qeveritare. Ministria për Punë të Brendshme, 

 
35Po aty. 
36 Intervistë me Ismet Shabanin. 



192                                                                                                            Qerim LITA 

 

përmes një shkrese konfidenciale, njoftonte Qeverinë e R. Maqedonisë 

se dy partitë shqiptare, PPD dhe PDP, kohëve të fundit po mbajnë 

kontakte të shumta me krerët e “alternativës kosovare” (LDK-së), nga 

të cilët marrin instruksione konkrete për aktivitetet e mëtutjeshme “për 

institucionalizimin dhe zyrtarizmin e mëtutjeshëm ndërkombëtar të 

autonomisë shqiptare”37. Me qëllim të kryerjes sa më profesionale dhe 

sa më parë të punëve rreth zyrtarizmit përfundimtar të “autonomisë 

shqiptare në Maqedoni - thuhej në informatë - si dhe përgatitjen e 

materialit në lidhje me kërkesën për ndryshimin e Kushtetutës, më datë 

15 shkurt 1992, në Gostivar, nga Kosova kanë arritur Esat Stavileci, 

Zejnullah Gruda dhe dy profesorë tjerë nga Prishtina, të cilët në 

Gostivar duhet të realizojnë kontakt me Gjyliaz Fejzullahun, Neim 

Selmanin, Mithat Eminin, Nevzat Halilin dhe Iliaz Halimin”. Ky grup 

i profesorëve, siç bënte me dije informata “duhet ta përgatis edhe 

Projekt-Kushtetutën e Autonomisë”, dhe se pas hartimit përfundimtar 

të këtyre dokumenteve “për ta duhet të njoftohet Bashkësia Evropiane 

me qëllim të kryerjes së presionit për mospranimin e shtetësisë së R. 

Maqedonisë”. Në fund të informatës, jepej vlerësimi i MPB-së, ku 

thuhej tekstualisht: “Sipas vlerësimit tonë, aktivitetet e tilla të 

separatistëve dhe shovinistëve shqiptarë për “institucionalizimin” dhe 

“zyrtarizmin ndërkombëtar” e të ashtuquajturës “autonomi shqiptare” 

janë në kuadër të aktiviteteve të përgjithshme të pjesëtarëve 

ekstremistë të partive nacionale shqiptare për ndryshimin e kufijve të 

R. Maqedonisë, si pjesë e strategjisë globale për krijimin e shtetit të 

madh shqiptar në Ballkan, që përbën sulm të drejtpërdrejtë ndaj 

rregullimit kushtetues të R. Maqedonisë”38. 

 
37 ДАРМ. 1. 885, Информација, стр. пов. бр. 367, СКопје, април 1992 год. 
38KAPTSHM, Informatë për punën e Kuvendit dhe të komisioneve. 
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Menjëherë pas kësaj informate, qarqet shoviniste maqedonase, të 

instaluar brenda qeverisë së atëhershme, nëpërmjet mjeteve të 

informimit në gjuhën maqedonase e filluan një fushatë të gjerë, e cila 

për qëllim pati përçarjen e strukturës politike shqiptare. Kësaj fushate 

iu bashkëngjit edhe Kiro Gligorovi, i cili së shpejti për këshilltar të tij 

personal, emëroi disa funksionarë të lartë të regjimit të mëparshëm me 

prejardhje shqiptare, të cilët dolën me tezën se “kërkesa për autonomi”, 

nënkupton se “shqiptarët me vetëdëshirë e pranojnë statusin e pakicës 

nacionale”. Prandaj, ajo si e tillë “duhet të hidhet poshtë”, dhe njëherit 

të shkohet me kërkesën “elementit konstituiv”, përkatësisht 

“shqiptarët, krahas maqedonasve të jenë element shtetformues të 

Maqedonisë”. Njëri prej tyre, madje shkoi aq larg, saqë të merr 

guximin që para anëtarëve të Kuvendit Qendror të PPD-së, punimet e 

të cilit u zhvilluan në pranverë të vitit 1992 në Shkup: “Interesi 

strategjik i shqiptarëve është që Maqedonia të shkëputet nga Serbia, 

prandaj ne duhet ta pranojmë pavarësinë e këtij shteti e të insistojmë 

që shqiptarët në këtë shtet të pavarur, së bashku me maqedonasit të jenë 

element konstituiv”.39 Pikërisht, kjo deklaratë, përkundër faktit se doli 

nga goja e një njeriu, i cili në atë moment nuk përfaqësonte asnjë forum 

të asaj partie, apo të ndonjë shoqate joqeveritare shqiptare, krijoi huti 

brenda strukturës udhëheqëse të PPD-së. Nga procesverbali i 

mbledhjes së zgjeruar të Kryesisë Qendrore të kësaj partie, punimet e 

së cilës u zhvilluan, më 24 prill të vitit 1992 në Tetovë, informohemi 

se pjesa më e madhe e deputetëve dhe të ministrave shqiptarë u 

distancuan nga shpallja e autonomisë, dhe në fjalimet e tyre kërkuan të 

hedhet poshtë kjo ide, dhe të shkohet, siç do të shprehen “në një opsion 

më të pranueshëm” për palën maqedonase, e që sipas tyre është 

 
39Po aty. 
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“kërkesa për barazi të plotë të shqiptarëve me maqedonasit”. Kundër 

këtij opsioni doli shumica dërmuese e anëtarëve të Kryesisë, si dhe një 

pjesë e deputetëve, të cilët theksuan se “kërkesa për shpalljen e 

Autonomisë Politike-Territoriale të Shqiptarëve në Maqedonisë, 

përbën një obligim kombëtar i shprehur në mënyrë plebishitare në 

Referendumin e 11 dhe 12 janarit”40. 

Rrjedhimisht, kjo ide e shpikur nga qarqet qeveritare 

maqedonase, e cila si qëllim parësor, pati përçarjen brenda strukturës 

udhëheqëse shqiptare, e cila asaj kohe ishte e bashkuar si asnjëherë më 

parë, u reflektua edhe brenda anëtarëve të Kuvendit të APTSHM-së. 

Në Informatën e zgjeruar të Komisionit për Informim të APSHM-së, 

në lidhje me punën dhe aktivitetin njëvjeçar të Kuvendit dhe të 

komisioneve të tij, vihej në dukje se “ngadalësimi i aktivitetit të 

Kuvendit”, filloi që në mbledhjen e zgjeruar të datës 30 prill 1992, në 

të cilën përveç anëtarëve të Kuvendit kanë marrë pjesë edhe 

përfaqësues të dy partive politike shqiptare, në të cilën është debatuar 

për projekt-dokumentet: “Propozimi për ngritjen e iniciativës për 

ndryshimin dhe plotësimin e Kushtetutës së Republikës së 

Maqedonisë” dhe “Vazhdimësia e elementit shqiptar në Maqedoninë e 

sotme”41, për të cilët u bë fjalë më lartë. Në mbledhje për herë të parë 

në sipërfaqe dolën mendime të ndara për atë se a duhet shkuar në këtë 

moment “në jetësimin e autonomisë ose edhe më tutje të vazhdohet me 

kërkesën për shtetformues” dhe për rrjedhojë, në mbledhjen e Kuvendit 

u vendos të zhvillohen konsultime me ekspertët42. Një ditë më pas, një 

delegacion i Kuvendit i udhëhequr nga kryetari Gjyliaz Fejzullahu i 

 
40ДАРМ. 1. 885. 
41 KAPTSHM, Informatë për punën e Kuvendit dhe të komisioneve. 
42 Po aty. 
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shoqëruar edhe nga përfaqësues të lartë të dy partive të atëhershme 

politike shqiptare, udhëtuan për në Prishtinë me ç’rast zhvilluan një 

bisedë me ekspertët e njohur shqiptarë të fushës juridike, siç ishin: Esat 

Stavileci, Gazmend Pula, Zejnullah Gruada e të tjerë, të cilët shprehën 

bindjen e tyre se, nuk ka kohë për të pritur, porse duhet shkuar 

urgjentisht në “jetësimin e autonomisë”. Ata, veç tjerash delegacionit 

të APTSHM-së, i sugjeruan që “të përgatitet një kërkesë” e cila do të 

bazohej në tekstin e projekt-dokumentit për jetësimin e autonomisë, të 

cilën deputetët shqiptarë duhej t’ia dorëzonin kryetarit Kiro Gligorov43. 

Nga të dhënat e burimeve autentike të APSHM-së, të cilat me 

përkushtim janë ruajtur nga kryetari i saj, i ndjeri Gjyliaz  Fejzullahu, 

provojnë se sugjerimet e ekspertëve shqiptarë nga Kosova, fare nuk 

umorën parasysh nga kryesitë e dy partive politike shqiptare, të cilat, 

në ndërkohë, hartuankërkesën, drejtuar Parlamentit, ku kërkohej që 

“shqiptarëve t’u njihet statusi i shtetformësisë”. E njëjta edhe pse u 

paralajmërua në një konferencë për shtyp, nuk iu dorëzua Parlamentit, 

ndërsa kërkesa e rekomanduar nga ekspertët, nuk u përgatit fare.44 

Pikërisht nga ky moment filloi tatëpjeta e jetësimit të Autonomisë 

Politike-Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni, për arsye se 

partitëpolitike shqiptare, në radhë të parë Partia për Prosperitet 

Demokratik, si parti e cila përfaqësonte mbi 90% të elektoratit shqiptar, 

fare nuk u angazhua në krijimin e kushteve për vazhdimin e punës së 

Kuvendit, nuk themeloi fondin financiar të tij, dhe për rrjedhojë ideja 

për jetësimin e APTSHM-së u shua fare. E gjithë kjo krijoi pakënaqësi 

dhe huti tek shqiptarët. Shumë degë të PPD-së si brenda ashtu edhe në 

botën perëndimore, përmes reagimeve dhe protestave të shkruara, 

 
43 Po aty. 
44 Po aty. 
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kërkonin sqarim se “përse ngecin aktivitetet rreth jetësimit të 

autonomisë”. Pyetje të kësaj natyre, thuhet në një dokument të hartuar 

nga Kuvendi i APTSHM-së “shtrohen si në kohë ashtu edhe në 

hapësirë”, si nga qytetarët ashtu edhe nga asociacione apo subjekte të 

ndryshme, për çka “me plotë përgjegjësi - thuhej në fund të dokumentit 

- konsiderojmë se përgjigje duhet të japin dy partitë politike PPD-ja 

dhe PDP-ja, me grupin parlamentar në krye”.45 Heqja dorë nga jetësimi 

i autonomisë, u shfrytëzua maksimalisht nga pushteti i atëhershëm 

maqedonas, i cili së shpejti morri masa represive ndaj popullsisë 

shqiptare në përgjithësi, e te një pjesë e strukturës udhëheqëse shqiptare 

në veçanti, siç ishin rastet në Bit Pazar, Ladorisht, Afera e Armëve etj.46 

Punimin, kushtuar Autonomisë Politike-Territoriale të 

Shqiptarëve në Maqedonisë dhe njësive të para ushtarake në këto treva 

etnike shqiptare, e pash të arsyeshme ta përfundoj duke iu referuar një 

pjese të intervistës së kryetarit historik të Kuvendit të APSHM-së, 

intelektualit dhe atdhetarit të devotshëm, të ndjerit Gjyliaz Fejzullahut, 

dhënë gazetarit të gazetës “Bujku”-Prishtinë, Ismail Arsllanit, me 

rastin e njëvjetorit të Referendumit për themelimin e autonomisë 

shqiptare në këto treva etnike: “Besoj se për këtë nuk duhet menduar 

shumë. Dihet mirëfilli se cilat janë përparësitë e statusit shtetformues. 

Shtrohet pyetja: cilat janë argumentet që kjo të realizohet?! Pushteti 

maqedonas nuk është aq naiv që më shumë reagon kur përmendet 

referendumi e autonomia, kurse më pak kur fjala për statusin e 

shtetformuesit. Sa i përket autonomisë politike-territoriale, mund t’i 

 
45 Po aty. 
46 ДАРМ, 1. 158, (fondi i pasistemuar), Стенографски белешки од дванаесето 

топродолжениена Педесет и шестатаседницана Собраниетона Република 

Македонија, одржанна 5 мај 1993 година. 
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potencoj qëndrimet e ekspertëve. Elementi shtetformues - po, mirëpo 

pa mekanizëm mbrojtës (konsensus) nuk do të ishte asgjë, kurse 

element shtetformues pa territor të caktuar, përkatësisht autonomi, nuk 

mund të ketë”47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 KAPTSHM,  Intervistë e Gjyliaz Fejzullahut dhënë Ismail Arsllanit, asaj kohe 

gazetar i gazetës “Bujku” të Prishtinës, me rastin e njëvjetorit të mbajtjes së 

Referendumit për APTSH-në. 
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Proletar HASANI & Marenglen KASMI 

 

Ndihmesa e Ushtrisë shqiptare në organizimin dhe përgatitjen e 

forcave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës 

 

Para pak ditësh Kosova përkujtoi me madhështi Dhjetëvjetorin e 

Pavarësisë dhe me të drejtë, Pavarësia e saj ishte e merituar. Ajo ishte 

realizim i ëndrrës qindvjeçare të popullit të Kosovës për çlirim dhe një 

shtet të pavarur e sovran. Por, sigurisht dhe padyshim që në themel të 

Pavarësisë qëndron lufta dhe gjaku i luftëtarëve dhe i dëshmorëve të 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) me mbështetjen e fuqishme, 

efektive dhe të pandërprerë të forcave të NATO-s, që u dha me bekimin 

e SHBA-së dhe të Evropës.  

Ndonëse që nga fitorja e luftës së UÇK-së me mbështetjen e 

NATO-s, kanë kaluar më pak se njëzet vjet, tashmë UÇK dhe lufta e 

saj për çlirimin e Kosovës janë bërë pjesë e historisë më të lavdishme 

të popullit të saj, që çoi në çlirimin e vendit dhe shpalljen e Pavarësisë. 

Por, edhe UÇK-ja ka historinë e saj, fillimet e së cilës, organizimi dhe 

armatosja, stërvitja dhe përgatitja, njohja artin e luftës, të zhvillimit e 

drejtimit tësaj drejt fitores së luftës ashtu si dhe liderët e organizatorët 

e saj të shquar, gjenden përpara në kohë. Në këtë histori, një pjesë jo 

pak tërëndësishme zënë padyshim edhe ata njerëz e vende, që e 

mbështetën organizimin, furnizimin, disiplinimin dhe stërvitjen e 

përgatitjen luftarake të kësaj ushtrie të re. 

Kjo është një temë, trajtimi i së cilës deri tani ka qenë tabu. Por, 

tashmë, kur edhe cikli historik, pas 20 vjetësh është përmbushur, është 

detyra e historiografisë që të zbardhë e shkruajë me mjete dhe teknika 



200                                                               Proletar HASANI & Marenglen KASMI 

 

shkencore këtë pjesëz të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Siç 

e theksuam, trajtimi i kësaj teme është shumë delikat dhe vështirësohet 

ende nga mungesa e burimeve arkivore, qoftë vendase apo të huaja. 

Nëse për vitet 1980-1990 dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

mundësojnë një skicim të mirë të problematikës së Kosovës në këto 

vite dhe përpjekjeve të saj për t’u çliruar, nuk mund të thuhet e njëjta 

gjë për vitet 1990-1999, sepse arkivat janë ende të kyçura për këtë 

periudhë.  

 Në një vlerësim të përgjithshëm që kemi kryer nga fondet 

arkivore të Sigurimit të Shtetit, mund të themi se Tirana komuniste e 

ndiqte me shumë kujdes situatën në Kosovë. Raportet e hartuara nga 

Sigurimi i Shtetit e vërtetojnë këtë gjë. Sigurisht që ky dokumentacion 

mbart një sërë problematike me vete, duke pasur parasysh që 

përmenden emra, jepen opinione etj., dhe jo rrallë hasen edhe lista 

bashkëpunëtorësh të UDB-së apo të Sigurimit të Shtetit, e sidomos nga 

radhët e intelektualëve. Për periudhën 1990-1999, përveç faktit se 

arkivat janë ende të mbyllura, duhet theksuar edhe fakti se, ndoshta jo 

gjithçka është bërë me shkrim dhe ka lënë gjurmë në arkivat e 

institucioneve shqiptare. Pavarësisht këtyre vështirësive, studimi i 

autorëve të huaj, si:Jens Reuter, Peter Schubert, Agilof Keßelring, Fred 

Abrahams, por edhe i atyre shqiptarë, mundësojnë trajtimin e kësaj 

teme. Po ashtu, një dimension të rëndësishëm studimor, përbëjnë edhe 

dëshmitë e oficerëve shqiptarë, të cilët u përfshinë drejt për së drejti në 

stërvitjen e luftëtarëve kosovarë, si në vitet 1991-1993, ashtu edhe 

masivisht më pas, gjatë luftës së Kosovës. 
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*** 

Viti 1991 shënoi rënien e regjimit komunist në Shqipëri. Shumë 

shqiptarë ishin të mendimit se, si regjimi i Enver Hoxhës, ashtu edhe 

qeveria e pasardhësit të tij, Alia, nuk kishin bërë asgjë për bashkimin e 

gjithë shqiptarëve.1 Tradicionalisht, vizioni i një bashkimi kombëtar 

shqiptar, kishte qenë ajo çka elita shpirtërore dhe intelektuale shqiptare 

kishin artikuluar në vazhdimësi. Ishte pikërisht kjo elitë, e cila 

shpresonte që tashmë, me rënien e regjimit komunist, qeveria e parë 

demokratike shqiptare do të angazhohej fuqishëm në zgjidhjen e 

çështjes kombëtare. Sigurisht që edhe zhvillimet në Evropën Lindore 

dhe bashkimi i Gjermanisë, zgjonte te kjo elitë shpresën se, zgjidhja e 

çështjes kombëtare ishte një hap më pranë realizimit. Fillimi i luftës 

për shthurjen e Jugosllavisë në verën e vitit 1991, shkaktoi jo pak 

shqetësime në Tiranë. Nga njëra anë, Tirana trembej në zgjerimin e një 

konflikti edhe në Kosovë, e rrjedhimisht edhe në Shqipëri dhe, nga ana 

tjetër shpresonte se humbja e Serbisë në këtë konflikt, do të ishte në 

favor të zgjidhjes së çështjes kombëtare. Ndonëse në fillim vitet ‘80 

ishte hartuar një plan me karakter difensiv përgjatë kufirit me ish-

Jugosllavinë, ai kishte në të edhe elementë planëzues ofensivë, për 

territorin e Kosovës.2 Për Tiranën e vitit 1991 ishte e qartë se një 

konflikt i armatosur me Jugosllavinë në këtë kohë ishte diçka shumë e 

rrezikshme.  

 
1 Shiko Jens Reuter: Optionen der internationalen Gemeinschaftzur Lösungder 

albanischen Frage. (Erstmaligerschienen in:  Zur Problematik der Stabilisierungdes 

Westbalkans. Hg. vonder Landesverteidigungsakademie Wien und vom 

Militärwissenschaftlichen Büro. Wien 2000 (=Studien und Berichtezur Sicherheits 

politik 5/2000), S 55-75). 
2 Për më shumë informacion shih: Sabit Syla, Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 

1939-1981, Prishtinë: “Instituti i Historisë”, 2012, f. 250-251. 
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Gjithsesi, ka burime të cilat tregojnë se, në vitin 1991, Ramiz 

Alia pranoi që ushtria shqiptare të fillojë stërvitjen e disa luftëtarëve 

kosovarë. Historiani gjerman, Agilof Keßelring, shkruan se “Si klani i 

Jasharajve, ashtu edhe FARK-u dhe UÇK-ja u stërvitën pjesërisht në 

të njëjtën qendra stërvitore në anën shqiptare të kufirit, pra në 

Shqipëri. Këto fraksione të ndryshme kishin synime të njëjta madhore 

shqiptare. Megjithatë në fillimvitete ‘90 ekzistonte një konkurrencë 

ndërmjet tyre. Po ashtu, këto fraksione ndryshonin shumë edhe në 

pikëpamje të strategjive për realizimin e qëllimeve politike”.3 

Ndër të parët që do të stërvitej në kampet ushtarake të ushtrisë 

shqiptare të ngritura me urdhrin e Alisë ishte edhe Adem Jashari. 

Lidhur me këtë fakt, Fred Abrahams në librin e tij “Shqipëria e re”, ka 

shkruar për një bisedë që ka zhvilluar në vitin 1991 ish- presidenti i 

Shqipërisë i asaj kohe, në një takim me Xhavit Halitin. Abrahams 

shkruan: “Alia mundësoi njëfarë stërvitjeje, më treguan se Haliti, ashtu 

edhe ministri i Mbrojtjes, Teta, LPRK-ja dërgoi në Shqipëri njerëz, 

duke përfshirë një luftëtar trupmadh që e quanin Adem Jashari...”4. 

Ky autor shkruan se personi i parë që erdhi në Shqipëri ishte 

Xhavit Haliti, përfaqësues i Lëvizjes për Republikën e Kosovës 

(LPRK) dhe në korrikun e vitit 1991 u takua me presidentin e asaj kohe, 

Ramiz Alinë. Ai e takoi presidentin me qëllimin dhe mendimin rreth 

fillimit “të një lëvizje ushtarake për çështjen e Kosovës”.5Presidenti 

shqiptar që i njihte mirë grupet e ndryshme kosovare, besonte se 

Kosova mund të çlirohej vetëm me anë të forcës.6 Për të mbajtur lidhjet, 

 
3 Keßelring. f. 312. 
4 Shih dhe Fred C . Abrahams, Shqipëria e Re, Tiranë; Dudaj, 2015, f.313. 
5 Po aty. 
6 Po aty. 
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ai caktoi këshilltarin e tij ushtarak, gjeneralmajorin Adem Çopanin, i 

cili ishte një ushtarak i lartë i karrierës me përvojë. 

Por, në fillimet, siç është shprehur edhe ish-Ministri i Mbrojtjes 

i Shqipërisë, aso kohe pati vështirësi, sepse, atëherë erdhën shumë 

grupe që kërkonin ndihmë. Ministria e Mbrojtjes urdhëroi Shkollën e 

Bashkuar të Oficerëve që me katedrat e saj të taktikës, zjarrit, zbulimit, 

xhenios etj.,të hartonte dhe zhvillonte një plan stërvitor për grupe 

stërvitore me shqiptarë të Kosovës. Lidhur me stërvitjen ushtarake të 

luftëtarëve kosovarë, një autor dhe dëshmitar i kësaj lufte, ka shkruar 

se përgatitjen ushtarake Adem Jashari e ka marrë në Shqipëri, nga 

oficerë të njohur të Ushtrisë Shqiptare7. Siç e theksuam, stërvitja e tyre 

u zhvillua nga pedagogët më të mirë të Shkollës së Bashkuar, kështu 

që ky është një vlerësim mëse i drejtë. Për fat të keq, ende nuk kemi 

gjetur burime arkivore të plota, për të arritur në të dhëna më të plota 

për emrat, sasinë e grupeve dhe atë çka këto grupe përfaqësonin.  

Sipas dëshmive të disa oficerëve të Shkollës së Bashkuar që 

trajnonin luftëtarët kosovarë, në vitin 1992, me largimin e Alisë dhe 

ardhjen e Presidentit Berisha, stërvitja e luftëtarëve kosovarë u ndërpre. 

Vlerësuar sot në retrospektivë, ky veprim nuk përbën ndonjë çudi. Para 

se Berisha të zgjidhej president, deklaratat e tij në lidhje me Kosovën 

shkonin në drejtim të irredentizmit.  

Ndryshe si kryetar shteti: “Tirana e vlerësonte ndjekjen e një 

politike irredentiste në Kosovë, që mund të përfundonte në një luftë, si 

një rrezik jetik. Në këtë kohë të gjithë donin të shmangnin me çdo kusht 

një konflikt në Kosovë. Me politikën e tij paqësore, Ibrahim Rugova 

ishte një aleat natyral i Tiranës. Duket sikur ai ofron garancitë që 

kosovarët nuk do të kalojnë në një kryengritje të dhunshme, çka mund 

 
7 Halil Katana, Kadusi Lama - gjenerali i luftës, Tiranë: MOKRA, 2002. 
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të dëmtojë edhe Shqipërinë”,8shkruan historiani gjerman, Jens Reuter. 

Në këto vite bie në sy që Qeveria shqiptare kërkonte me çdo kusht të 

shmangte konfliktet në Kosovë.  

Mbyllja e kampeve stërvitore ishte një rrjedhim i politikës së 

ndjekur nga qeveria e asaj kohe duhet vlerësuar në dy plane, si në atë 

të vizionit politik për çështjen e Kosovës, ashtu edhe në atë 

ndërkombëtar. Në planin e brendshëm ndërprerja e mbështetjes për 

UÇK-në erdhi si pasojë edhe e frikës dhe dyshimeve kundër grupeve 

“majtiste”, ndërsa në planin ndërkombëtar, si pasojë e presionit të tyre. 

Qeveria e Tiranës nuk mund të dilte kundër politikës së ndjekur nga 

Brukseli dhe Uashingtoni. Pa ndihmën financiare të Perëndimit, ajo 

nuk do të mbijetonte.  

Në një situatë dhe kontekst krejt të ndryshëm ishte ndihma që 

UÇK-ja do të merrte në vitet 1997-1999. Në vitet 1997-1998, ndonëse 

qeveria shqiptare e kohës i ruhej një reagimi të komunitetit 

ndërkombëtar, përfaqësuesit e UÇK-së u lidhën dhe u ndihmuan nga 

institucionet e Mbrojtjes, Sigurisë dhe Informimit Shqiptar. Nëpërmjet 

kësaj marrëdhënie, që doli se ishte e duhura dhe vendimtare, teksa 

konflikti po përhapej, UÇK-ja mori ndihmën më të mundshme. 9 

Nëse i referohemi historisë së krijimit të UÇK-së, sipas disa 

studiuesve të saj, fillimet e saj janë të kahershme. Fillesat apo zanafilla 

e saj duhen kërkuar që në kohën e Lëvizjes Politike, ilegale të pas 

Luftës së Dytë Botërore, e cila kulmoi me demonstratat e vitit 1981, në 

Kosovë.  

Atë kohë kërkesa themelore e demonstratave ishte “Kosova 

Republikë”! Sipas të dhënave të njohura të kohës, këta demonstrues, 

 
8 Reuter, f. 57. 
9 Fred C . Abrahams, f. 312. 
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kudo që ndodheshin, në harkun kohor 1981-1990, nuk reshtën së 

kërkuari përmbushjen e çështjes së tyre, në rrjedhën e të cilave u 

krijuan organizatat e ndryshme politike10. E përbashkëta e këtyre 

organizatave, në programet e tyre, qëndronte kërkesa për luftën e 

armatosur çlirimtare. Ndërkohë, veprimtarët e këtyre organizatave, do 

të ishin ata që do të përbënin bërthamën e saj, që do të lindte së shpejti 

për konkretizimin dhe realizimin e luftës së armatosur çlirimtare. 

E parë në pikëpamje historike, krijimi dhe organizimi i UÇK-së 

kaloi përmes disa fazave kryesore, secila prej të cilave pati veçoritë e 

veta. Kësisoj, pas fazës së parë, që përfshinë vitet 1981-1990, kështu 

që bënte më tepër se kristalizimin e idesë për luftën e armatosur, 

organizimi konkretizohet në fazën paraardhëse. Në fazën e dytë, që do 

të niste në pranverën e vitit 1991 dhe do të shtrihej deri në shkurtin e 

vitit 1998, pasoi organizimi i njësive të vogla dhe njëherësh, ato 

ndërmorën edhe aksione të armatosura kundër politikës serbe në 

territorin e Kosovës. Në vitin 1991 ndodh një ngjarje, ku bën pjesë një 

ndër personalitetet e luftës dhe ndër nismëtarët e krijimit të UÇK-së, 

atdhetari dhe ai që më pas do të shndërrohej në heroin e luftës së 

Kosovës, Adem Jashari. Ai, së bashku me një grup atdhetarësh nga 

Kosova, Zvicra etj., u stërvitën ushtarakisht jashtë Kosovës dhe u 

rikthyen të armatosur në të. Pas kësaj, ky grup u bë nismëtar dhe 

organizator për krijimin e njësiteve të para të vogla, të armatosura 

pothuajse në çdo anë të Kosovës. Lidhur me stërvitjen ushtarake të këtij 

luftëtari dhe komandanti të madh të luftës së Kosovës, një autor dhe 

dëshmitar i kësaj lufte, ka shkruar se përgatitjen ushtarake Adem 

 
10 FESH, Vëll. 3, Tiranë: Botimi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, 2009, f. 

2827-2830. 
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Jashari e ka marrë në Shqipëri, nga oficerë të njohur të Ushtrisë 

shqiptare.11 

Krijimi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në nëntor 1994, çoi në 

bashkërendimin e veprimeve me zonat e tjera të Kosovës, me grupet 

luftarake të ngritura deri atëherë në to. Por, UÇK-ja u shfaq hapur në 

publik pikërisht më datën 28 nëntor të vitit 1997, me uniformat dhe 

simbolet e kësaj ushtrie. 

Faza e tretë, që u shtri në muajt mars-shtator 1998, nisi fill pas 

rënies heroike të Adem Jasharit dhe familjes së tij. Në këtë fazë, UÇK-

ja u rrit me shpejtësi duke u përhapur dhe shtrirë pothuajse në krejt 

hapësirën e Kosovës. Ndërkohë, zgjerim pati edhe veprimtaria 

luftarake e saj, duke çliruar disa zona të Kosovës. Kësisoj ajo krijoi 

disa baza strategjike, u armatos dhe nisi të krijonte reparte të rregullta 

që u përgatitën nëqendrat e stërvitjes së saj, sipas kërkesave dhe 

kushteve të ushtrive të kohës.  

Si rrjedhojë e këtyre treguesve, në pranverë dhe verë të vitit 1998, 

UÇK ia doli të vinte nën kontroll të degëzimeve të rrugëve që kalonin 

pothuajse në tërë zonat. Për pasojë forcat policore serbe u detyruan të 

tkurreshin dhe përqendroheshin në qytetet e mëdha të Kosovës.  

Ajo që shënoi njohjen e parë nga SHBA dhe, më tej, nga Evropa 

të UÇK-së dhe luftës së saj, ishte takimi i diplomatit të shquar 

amerikan, Riçard Hollbruk (Richard Hoolbruck), me përfaqësues të 

UÇK-së, në Junik të Kosovës, takim ky që u ligjërua në Konferencën 

e Rambujesë, në Francë, ku UÇK-ja u njoh ndërkombëtarësh.  

Historikisht, faza e katërt, që rrok segmentin kohor shtator-tetor 

1998deri në qershor të vitit 1999, filloi pas mësymjes së forcave 

policore-ushtarake serbe. Në këtë fazë, UÇK, megjithëse mori goditje 

 
11 Halil Katana, Kadusi Lama - gjenerali i luftës, Tiranë: MOKRA, 2002. 
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të rëndë, nuk u asgjësua siç qe synimi siç deklaronte Serbia, por ajo ia 

doli të mbijetonte, madje u riorganizua shpejt në formacione më të 

mëdha, në brigada! 

Në një tjetër këndvështrim, strategjia ushtarake e UÇK-së, 

bazohej në konceptin e vazhdimësisë në rritje të luftës së armatosur, 

duke ardhur gradualisht nga njësitet e vogla në njësi të mëdha. Ky 

koncept, në thelb kishte për qëllim mobilizimin dhe afrimin e sa më 

shumë luftëtarëve kosovarë për t’i detyruar tek e fundit, forcat 

ushtarake pushtuese serbe të largoheshin nga Kosova. Strategjia 

ushtarake kishte përcaktuar edhe taktikën që formacionet e UÇK-së, në 

ecurinë e organizmit ushtarak të tyre dhe të fazave të zhvillimit të 

luftës, do të përdornin kundër forcave pushtuese ushtarake-policore 

serbe në Kosovë. Por, kjo taktikë vinte në qasje dhe përputhje me fazat 

e organizimit ushtarak të forcave të UÇK-së. Për rrjedhojë, në fazën e 

dytë, lufta e UÇK-sëe kondicionuar nga numri i forcave dhe përmasave 

të vogla tëformacioneve të UÇK-së, u zhvillua sipas taktikës së luftës 

guerile, me aksione të vogla, me goditje të kryera brenda një kohe të 

kufizuar, që pasoheshin me tërheqje në zonat e tyre të sigurta.  

Kurse në fazën tretë, që u karakterizua nga krijimi i zonave të 

lira, veprimet luftarake të UÇK-së u përqendruan kryesisht në 

bllokimin e rrugëve të komunikacionit dhe mbrojtjes së zonave të lira 

nëpërmjet taktikës së luftës ballore (frontale), nga pozicione të 

përgatitura, madje edhe me punime xheniere. 

Kalimi në taktikën e luftës pozicionale, u krye nga forcat e UÇK-

së në kushtet e detyrimit nga domosdoshmëria për të mbrojtur popullin 

e zonës përkatëse nga boshatisjet dhe masakrat e forcave serbe. Një gjë 

e tillë solli për rrjedhojë rritjen e autoritetit të UÇK-sëbrenda në 
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Kosovë edhe nëEvropë dhe mbarë botën, por edhe shtimin e zonave të 

lira kosovare.  

Por, në fazën e katërt, gjatë fushatës serbe për spastrimin 

rrënjësor të Kosovës, qe e pamundur që të zbatohej kudo luftë ballore 

(frontale), gjë që shtyu UÇK-në të hiqte dorë nga mbrojtja me çdo 

kusht (deri në fund) të zonave të lira. Por, në këtë fazë, u mbrojtën bazat 

strategjike dhe korridoret e furnizimit, që ishin të domosdoshme për 

vijimin e furnizimeve dhe të luftës së UÇK-së. Për këtë arsye, në këtë 

fazë u kalua në veprimet luftarake jo me front të rregullt. Tashmë UÇK 

jepte goditje të fuqishme me formacione të mëdha, me brigada dhe 

reparte, në tërë territorin e Kosovës.  

Përdorimin e kësaj taktike e diktoi edhe një faktor tjetër i 

rëndësishëm që kishte lidhje me fillimin e fushatës së bombardimeve 

ajrore të NATO-s. Këto bombardime, forcat e ushtarake serbe u 

përhapën dhe maskuan nëpër qendrat e banuara, si dhe nëpër pronat 

dhe deri nëpër shtëpitë e Kosovarëve të zonave përkatëse. Prandaj, 

veprimet e forcave të UÇK-së, që përkojnë me këtë fazë u 

bashkërenduan, në shumicën e tyre, me sulmet ajrore të NATO-s. 

Nga ana tjetër, edhe organizimi i forcave ishte në raport të drejtë 

me fazat e luftës së Kosovës. Kështu, në fazën e parë natyrisht që u 

formuan grupe të vogla apo njësite guerile, sipas disa skemave tejet të 

fshehta (konspirative), me lidhje ndërmjetëse. Por, komandantët e 

grupeve ishin të njohur për të tjerët, tipike kjo për luftën guerile. Por, 

në fazën e dytë, grupet u zgjeruan në përmasat, duke shtuar numrin e 

anëtarëve, si dhe duke u njohur me komandantët e tyre. 

Në fazën e tretë, kohë kur lufta nisi të zgjerohej dhe radhët e 

UÇK-së nisën të shtohen me shpejtësi me vullnetarë të rinj, u bë i 

ngutshëm organizimi i reparteve të UÇK-së. Për organizimin e tyre 
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ndihmuan oficerë profesionistë të karrierës, të ardhur në Kosovë nga 

Kroacia, Bosnja, të larguar nga ushtria e ish-Jugosllavisë, si dhe disa 

oficerë të liruar, të ardhur nga Shqipëria. Për rrjedhojë, UÇK nisi të 

marrë formë si ushtri e rregullt, me rreshtim organik, uniforma, 

armatime, kazerma dhe qendra stërvitore brenda në Kosovë dhe jashtë 

saj.  

Së fundi, në fazën e katërt, që ishte përmbyllëse, kur UÇK ishte 

shtuar shumë në pikëpamje numerike dhe fuqizuar ndjeshëm në 

pikëpamje ushtarake dhe kishte ardhur për të përmbushur qëllimin 

kryesor të luftës, UÇK pësoi shndërrime cilësore edhe në aspektin e 

rëndësishme organizative ushtarake. Tanimë struktura e UÇK-së u 

organizua mbi bazën e njësive të mëdha, si brigada, qëështë njësia më 

e madhe ushtarake dhe më e fuqishme njëherësh.  

Andaj, në maj të vitit 1999, UÇK numëronte 40-50 mijë luftëtarë 

dhe oficerë e nënoficerë gjithsej. Ata ishin rënduar në shtatë zona 

operative. Kjo ushtri drejtohej nga Shtabi i Përgjithshëm që përfshinte 

Shtabin Ushtarak dhe Drejtorinë Politike. Shtabi Ushtarak kishte në 

përbërje disa drejtori shumë të nevojshme si: e Zbulimit, Logjistikës, 

Personelit e Mobilizimit, Ndërlidhjes, Financës nga Policia Ushtarake 

dhe Informimi.12Në pikëpamje të pajisjes me armatime, UÇK ishte 

armatosur me automatikë, mitraloza, mortaja dhe topa kundërtank. 

Efektivi i brigadave nuk ishte i njëllojtë. Nga njëra brigadë tek tjetra 

ky numër ishte i ndryshëm, por mesatarisht ky numër shkonte nga 1200 

në 1800 luftëtarë, bashkë me oficerët dhe nënoficerët e tyre.  

Më 10 qershorin e vitit 1999, pas luftës së saj me mbështetjen e 

fuqishme të NATO-s për shtatëdhjetekatër ditorë, UÇK hyri fitimtare 

në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë. Megjithatë, në Shqipëri, në 

 
12 FESH-3, f.2829 
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vitin 1997-1998, ndonëse Qeveria shqiptare e kohës i ruhej një reagimi 

të komunitetit ndërkombëtar, përfaqësuesit e UÇK-së u lidhën dhe u 

ndihmuan nga institucionet e Mbrojtjes, Sigurisë dhe Informimit 

Shqiptar. Nëpërmjet kësaj marrëdhënie, që doli se ishte e duhura dhe 

vendimtare, teksa konflikti po përhapej, UÇK-ja mori ndihmën e 

mundshme.13Duke pasur parasysh gjendjen e vështirë që po kalonte 

Shqipëria, sidomosnë zonën në Veri të vendit, stërvitja ushtarake dhe 

furnizimeve me armë ishte më i mundshëm. Nga disa të dhëna arkivore 

dhe disa autorëve, mbështetja gatishmëria e shtetit dhe e Ushtrisë 

shqiptare për forcat nga Kosova është e hershme.  

Mbas Marrëveshjes së Dejtonit për Bosnjën, në Kosovë arriti të 

shikohej me mosbesim qasja pacifiste dhe premtimi i Rugovës që 

vijonte edhe pas kaq vjetësh se perëndimorët do të merreshin me 

çështjen e Kosovës. Por kjo çështje kishte çuar dëm dhe zhgënjyer 

kosovarët. Ndërkohë, UÇK-ja me grupet e saja të armatosura kishte 

ndërmarrë aksione kundër forcave policore serbenë zona të ndryshme 

të Kosovës, duke tërhequr vëmendjen e kosovarëve. Veçanërisht pas 

dështimit të Marrëveshjes Rugova-Millosheviq, e shtatorit 1996, me 

ndërmjetësinë e SHBA-së dhe të disa shteteve evropiane, UÇK-ja u pa 

si një arsye më shumë se “qeveritë e vlerësonin argumentin e fjalës më 

pak se atë të forcës”.14Për rrjedhojë, UÇK nuk linte rast pa sulmuar 

forcat policore serbe, vijonte ndërkaq që me anën e grupit gueril të fuste 

armë përmes shtigjeve malore, nga Shqipëria, si dhe të stërvitej 

ushtarakisht nga oficerë të Ushtrisë shqiptare. Ndërsa UÇK-ja po e 

shtonte veprimtarinë luftarake të saj kundër forcave policore serbeqë të 

tërhiqte vëmendjen e SHBA-së dhe Evropës, në Shqipëri kaploi kriza 

 
13 Abrahams, f. 312  
14 Abrahams, 318. 
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e pashembullt shkatërruese e fillimit të vitit 1997. Kriza çoi në 

dëmtimin e Ushtrisë shqiptare, në hapjen e shumë depove të saj, duke 

rrëmbyer e përhapur gjithandej shumë armë dhe pajisje të tjera 

ushtarake. Kjo gjendje u kthye në një burim për furnizimin me armë e 

municione dhe të forcave të UÇK-së, sidomos përmes blerjes së tyre 

tejet të leverdishme. Kësisoj kjo e keqe shërbeu për mirë, në rastin e 

luftës së Kosovës.  

Për rrjedhojë UÇK-ja pati një rritje të ndjeshme që, në verën e 

vitit 1997, për shkak të përforcimit të kësaj force të armatosur, u krijuan 

disa “territore të çliruara” në disa pjesë të Kosovës ku policia serbe 

nuk guxonte të futej. Më 25 nëntor, pas një përleshje mes forcave serbe 

me ato të UÇK-së në lagjen e Binakëve në Vojnik, nën udhëheqjen e 

Abedin Rexhës, bënë qëndresë të fortë, gjë që i detyroi forcat serbe të 

tërhiqeshin. Të nesërmen (26 nëntor) në vendin e quajtur Klysyrë mes 

fshatit Llaushë dhe Rezallës se Re në komunën e Skenderajt, njësitet e 

UÇK-së së Drenicës, organizuan mbrojtjen ballore, duke zbatuar 

taktikën e befasisë me prita në një hapësirë të madhe. U zhvillua një 

betejë e cila zgjati rreth 2-3 orë, me c’rast forcat serbe pësuan humbje 

në teknikë luftarake, pati të vrarë dhe të plagosur. Forcat serbe gjatë 

kthimit për në Skenderaj, shtien me armë pa kontroll mbi popullsinë. 

Me këtë rast, u plagosë mësuesi Halit Geci i cili rrugës për në spital 

ndërroi jetë.15 Më 28 nëntor, në varrimin e tij morën pjesë tre luftëtarë 

të UÇK-së të veshur me rroba ushtarake. Kjo dalje e tyre u pa si shfaqja 

e parë publike e UÇK-së, si e vetmja forcë, e cila luftonte për çlirimin 

dhe unitetit kombëtar të Kosovës. Njëri nga tre burrat e UÇK-së kishte 

 
15 Sabit Syla, Beteja e Klysyrës (26 nëntor 1997), Fjalori Enciklopedik i Kosovës, I, 

A-K, Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 2008, f. 177. 
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deklaruar se: “Ne do të vazhdojmë të luftojmë”,16 ndërsa të pranishmit 

në varrim u përgjigjën me thirrjet UÇK, UÇK! 

Në vitet pasuese, ndërsa lufta po përhapej me shpejtësi në 

territorin e Kosovës, UÇK-ja u mbështet më së shumti në institucione 

të tilla të shtetit shqiptar, si, Policia, SHIK-u, dhe Ushtria shqiptare, për 

të cilat kishte aq shumë nevojë.  

Më datën 6 mars të vitit 1998, në fshatin Prekaz, pas një qëndrese 

të ashpër mbeti i vrarë një ndër njerëzit më të njohur të UÇK-së me 

pothuajse gjithë familjen e tij. Kjo vrasje solli një rebelim të vërtetë, të 

paparë deri atëherë, në Kosovë, dështimin e pacifizmit të Rugovës dhe 

shtimin e radhëve të UÇK-së si dhe të veprimtarisë së saj luftarake. 

Ndërkohë, Qeveria shqiptare vijonte të mbështeste në fshehtësi (hije) 

UÇK-në me informacione, këshillime dhe asistencë ushtarake në 

stërvitjen e rekrutëve kosovarë si dhe kalimin dhe organizimin për në 

brendësi të Kosovës.  

Ndërkaq UÇK-ja u përpoq që t’u përmbahej premtimeve që 

kishin bërë kundrejt CIA-s amerikane, për të mos pranuar ndihma nga 

burime islamike, të mos pranonin financime të ardhura nga droga, 

ashtu si dhe të mos kryente veprime jashtë territorit të Kosovës17, por 

ato argumente që shënuan kthesën në raport me luftën dhe mbështetjen 

e UÇK-së, për SHBA-në, ishte padyshim ajo që ka hyrë në histori si 

“masakra e Reçakut”. Ajo bëri që SHBA, dhe kryekomandanti i 

NATO-s të binin dakord për bombardimin.  

Ajo që i hapi rrugën veprimeve të NATO-s ishte Marrëveshja e 

Rambujesë ne Francë, më 6 shkurt 1999. Marrëveshja u firmos nga 

 
16 Judah Tim, Kosovo and Revenge (New Haven, Comn, and London: Yale 

University Press, 2000), f. 136-137. 
17 Abrahams, 329. 
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delegacioni shqiptar, më 18 mars 1999. Pas kësaj, bombardimet e 

avionëve të NATO-s, të ndihmuar nga UÇK nga toka për orientimin 

me objektivat serbe filluan sulmet nga ajri. Ndërsa, Qeveria shqiptare, 

përveçse me aerodromet për NATO-n, e ndihmoi me gjithçka edhe 

UÇK-në, si dhe pranoi në Shqipëri qindra mijëra kosovarë të përzënë 

nga forca ushtarako-policore serbe, duke i strehuara ata. Por, Qeveria 

shqiptare, në ndryshim me nëntorin e vitit 1998, lejoi ardhjen në 

Shqipëri të shumë meshkujve kosovarë që vinin nga jashtë vendit për 

të marrë pjesë në luftën për çlirimin e Kosovës. Ata vinin nga shumë 

vende të Evropës, por edhe nga SHBA-ja e largët.  

Shqipëria luajti në këtë rast, një rol të rëndësishëm në pritjen, 

organizimin dhe përgatitjen e forcave të tjera luftarake për UÇK-n, në 

luftë kundër forcave ushtarako-policore serbe në Kosovë. 

 

*** 

Shqipëria është jo vetëm një vend kufitar me Kosovën, por edhe 

një vend me origjinë të njëjtë kombëtare për kosovarët, prandaj ajo e 

mbështeti në çdo çast dhe me çdo mundësi, ndonëse shpesh nën presion 

të ndërkombëtarëve.  

Kjo ndihmë përfshinte disa tregues të rëndësishëm, që ndikonin 

në organizimin, stërvitjen dhe përgatitjen luftarake të luftëtarëve dhe 

komandanteve të formacioneve luftarake të UÇK-së. Pavarësisht që, 

deri në fillimin e bombardimeve të NATO-s mbi forcat ushtarako-

policore, shteti dhe Qeveria shqiptare të tërhequra por ishin 

institucionet e tyre të Mbrojtjes, Sigurisë dhe Informacionit, që do të 

ndihmonin sa më shumë dhe me të gjitha mundësitë e tyre, gjithsesi të 

kufizuara, për shkak të situatës që kaloi vendi në vitet 1997-1998. 
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Në luftën e Kosovës dhe në organizimin e veprimtarisë së UÇK-

së kanë dhënë një ndihmesë të çmuar, duke ndikuar në veprimtarinë e 

tyre, disa faktorë: gjeografikë, etnikë, ushtarakë etj.  

Një ndër vendet që për shkak të pozicionit gjeografik, të origjinës 

së njëjtë kombëtare dhe të përvojës ushtarake në pikëpamje 

organizative dhe të trajnimit profesional, por edhe logjistikë ishte 

padyshim Shqipëria. Këtë e mendonin, së pari, kosovarët, por edhe 

ndërkombëtarët dhe, sidomos, serbët! Në një analizë të shpejtë, në 

pikëpamje gjeografike, Shqipëria ishte fare pranë apo ngjitur me 

Kosovën dhe mundësi më të mëdha komunikimi që për shkak të 

porteve detare dhe aeroportit, mundësonte ardhjen e shumë 

emigrantëve kosovarë, që donin t’i bashkoheshin UÇK-së, në luftën e 

Kosovës. Aq më shumë rritej kjo mundësi nëse i shtohet këtij fakti edhe 

një argument tjetër. Ky argument që i shtonte mundësitë e mësipërme, 

ishte identiteti i njëjtë kombëtar shqiptar në të dy anët, në Shqipëri dhe 

Kosovë. Ndërsa, nga ana e kufirit me Serbinë, Malin e Zi dhe 

Maqedoninë, hyrjet veçanërisht, por edhe daljet, ishin tejet të vështira, 

për të mos thënë në kufijtë e të pamundurës për lëvizjen e luftëtarëve 

dhe aq më pak të furnizimeve logjistike ushtarake të UÇK-së.  

Në këtë mënyrë, rrethanat dhe argumentet e mësipërme ndikuan 

që, një barrë e konsiderueshme të binte mbi Shqipërinë për sa i përket 

lëvizjes së forcave dhe rrugëve të furnizimeve të UÇK-së, krahas atyre 

më sipër, lidhej me përgatitjen luftarake të emigranteve kosovarë që 

vinin nga vendet e Evropës dhe nga SHBA-ja e largët për të luftuar në 

Kosovë. Mirëpo, të gjitha lëvizjet dhe veprimtaritë e mësipërme, më 

shumë se kudo tjetër, ishin nën vëzhgimin e përhershëm të vendeve 

evropiane dhe të vëzhguesve amerikanë, por më së shumti nga spiunët 

dhe agjentët e Policisë së fshehtë dhe kundërzbulimit serb edhe brenda 
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në Shqipëri. Ky vëzhgim euro-amerikan qe veçanërisht i vazhdueshëm 

dhe i shoqëruar me këshillime të pandërprera kur u zhvillua lufta e 

Kosovës. 

Qeveria shqiptare ndihmoi dhe mbështeti NATO-n, kur ajo 

vendosi që të niste fushatën e bombardimeve kundër Serbisë, në 

mbështetje të luftës së UÇK-së për çlirimin e Kosovës. Qeveria 

shqiptare vuri në dispozicion të NATO-s aerodromet prej nga niseshin 

avionët e saj për të goditur objektivat serbe.  

Në një vështrim retrospektiv, ndihmesa që shkonte në interes të 

organizimit të forcave të UÇK-së, i ka fillimet e saj më herët në kohë. 

Nga disa të dhëna dokumentare dhe studime të publikuara ashtu siç 

kemi përmendur më parë, ndihmesa për forcat e UÇK-së, ka ardhur që 

në fazën e Tretë të organizimit të kësaj ushtrie. Në këtë fazë, kur nisi 

krijimi i reparteve të UÇK-së, në ndihmë të këtij procesi të rëndësishëm 

u ofruan oficerë profesionistë të ardhur në qendrat e grumbullimit, 

organizimit dhe të përgatitjes luftarake në Kosovë nga këta oficerë 

përveçse profesionistë, zotëronin edhe përvojë të pasur luftarake nga 

Kroacia, Bosnja si dhe disa oficerë shqiptarë të liruar para kohe nga 

Ushtria shqiptare, për shkak të Reformës ushtarake në të cilët kishin 

ardhur vullnetarisht në ndihmë të organizimit dhe përgatitjes luftarake 

të forcave të UÇK-së.  

Në fazën e katërt, apo përmbledhëse dhe kurorëzuese të luftës së 

Kosovës, numri i vullnetarëve kosovarë që vinin nga vendet evropiane 

dhe SHBA me synimin për të marrë pjesë në këtë luftë, kryesisht 

përmes porteve detare dhe aeroportit të vendit shqiptar, u shtua 

dukshëm. Për rrjedhojë, lindi nevoja për organizimin nëpër reparte apo 

njësi luftarake dhe të përgatiteshin ushtarakisht të tyre, për t’u nisur më 
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pas drejt veriut të vendit, prej ku këto reparte e njësi marshonin 

ushtarakisht për në zonat e përcaktuara në Kosovë.  

Për këtë arsye u pa e nevojshme që procesin e mësipërm, këta 

vullnetarë ta kryenin në Shqipëri. Pas përgatitjes në Shqipëri, këta 

luftëtarë do të hynin menjëherë në luftë në Kosovë. Kjo përbënte një 

përparësi të madhe për UÇK-në. Por, veçse kjo nuk ishte aspak e lehtë, 

për shkaqe që i theksuam më parë, të vëzhgimit të rreptë të vëzhguesve 

ndërkombëtar, si dhe të agjenturës serbe. Që në prill të vitit 1998, UÇK 

dhe CIA amerikan, me ndihmesën e SHIK-ut shqiptar, kishin rënë në 

një mendje për tri pika thelbësore në veprimtarinë e UÇK-së, që 

shkurtimisht me kushtin që UÇK të mos ushtronte dhunë jashtë 

Kosovës, të mos bashkëpunonte me forca terroriste dhe jo financime të 

paligjshme. Për rrjedhojë, UÇK-ja, nuk u përfshi asnjëherë në listat e 

Departamentit të Shtetit për organizatat terroriste. Madje, siç shkruan 

Abrahams “ka dëshmi që tregojnë për stërvitje të kryera nga ekspertët 

amerikanë dhe britanikë në kampet e UÇK-së në Shqipërinë e Veriut. 

Çka ishte më e rëndësishme për UÇK-në, ajo po forconte besimin”.18 

Pas kësaj, për UÇK-në pati një ecuri që shkonte në drejtimin e 

duhur duke kulmuar me bashkëpunimin me NATO-n gjatë 

bombardimeve mbi Serbi, në marsin e vitit 1999. Pikërisht për arsyet e 

mësipërme, sidomos pas masakrës serbe në fshatin Reçak të Kosovës, 

kishte ardhur çasti i kthesës së madhe.  

Pas nënshkrimit të vështirë të Marrëveshjes së Rambujesë, të 18 

marsit 1999, kosovarët fituan mbështetjen konkretet të NATO-s, e cila 

filloi bombardimet ajrore mbi objektivat ushtarake strategjike të 

Serbisë.  

 
18 Po aty, 326. 
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Pas kësaj, qeveria shqiptare u vu në mbështetje, si të forcave të 

NATO-s edhe të UÇK-së me të gjitha mundësitë që pati, ndërkohë që 

në publik e “hodhi poshtë” mbështetjen dhe ndihmesën e drejtpërdrejtë 

dhe konkrete. Tanimë, Qeveria Majko, pranoi në portet detare dhe 

ajrore prurjet në përmasa të mëdha të mijëra vullnetarëve kosovarë, që 

arrinin në Shqipëri nga disa vende të Evropës Perëndimore dhe SHBA, 

me qëllimin e vetëm për të luftuar në radhët e UÇK-së.  

Por, shumica e këtyre vullnetarëve nuk kishin njohuri për 

organizimin ushtarak dhe aq më pak për taktikën e luftës dhe 

përdorimin e armëve në luftimet. Ata nuk njihnin jetën, disiplinën, 

uniformat, rreshtimin, urdhrat e eprorëve dhe bindjen për zbatimin e 

tyre. Pra, ata nuk e njihnin as betimin ushtarak për sakrifica, 

përkushtimin deri në rënie për lirinë e popullit dhe atdheut.  

Të ardhurit ishin të moshave nga 15 vjeç më e ulëta, deri në 55 

vjeç më e larta, por dominonin moshat nga 25 deri më 35-vjeçare, që 

zinte 75% të vullnetarëve kosovarë. Prej afro1800 vullnetarëve që pas 

gjashtë ditësh arritën në afro 2500 vetë, meshkuj dhe femra, rreth 40% 

e tyre e kishin kryer shërbimin ushtarak në ushtrinë e ish-jugosllave më 

parë. Kjo përvojë reflektohej qartë në qëndrimin e tyre rreshtor, në 

pamjen e jashtme, mënyrën si reagonin dhe zbatonin urdhrat, por, 

sidomos në përdorimin e armëve, stërvitjen e përgatitjen ushtarake dhe 

qitjet me rezultate të larta. 

 Pjesa tjetër, më e madhe e vullnetarëve, kishin mangësi dhe 

vështirësi të dukshme në pamjen e jashtme, në mbajtjen e uniformës, 

në qëndrimin rreshtor, në përgatitjen ushtarake taktike, mosnjohjen dhe 

përdorimin e armëve dhe veçanërisht në qitje.  

Për rrjedhojë, sipas të dhënave që vijnë nga disa burime, në 

territorin e Shqipërisë u ngritën dy qendra kryesore, pikërisht për 
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organizimin dhe përgatitjen e forcave vullnetare që mbërrinin nga 

vende të ndryshme të Evropës dhe SHBA-së për të hyrë në radhët e 

UÇK-së, sipas autorit Fred Abrahams, “UÇK-ja përdori të paktën dy 

baza të ushtrisë shqiptare për të stërvitur rekrutë...”19. Me rekrutë ai 

nënkuptonte vullnetarët kosovarë të mbërritur në Shqipëri që nga muaji 

prill i vitit 1999, për t’iu bashkuar UÇK-së në Kosovë. Këtë të dhënë 

për qendrat stërvitore të mësipërme i pohon në një libër edhe një autor 

shqiptar, Halil Katana.20 Por, sigurisht, që për këto baza është ruajtur 

fshehtësia për shkaqe të kuptueshme. Veçanërisht deri në fillimin e 

bombardimeve të NATO-s, ngritja e qendrave ishte bazuar në urdhrat 

e ministrit të Mbrojtjes të Shqipërisë. Por, ndoshta është vendi për të 

folur shkurtimisht për veprimtarinë që kryhej në këto qendra, me 

detyrat dhe rregullin e funksionimit të tyre. Ato kishin për qëllim 

kryesor që, pas ardhjes në to në fshehtësi të vullnetarëve kosovarë, të 

merreshin me organizimin e tyre nëpër nënreparte, reparte e njësi 

ushtarake.  

Si rregull, në këto qendra, vullnetarëve kosovarë u jepeshin, 

brenda një periudhe disa javore (20-25 ditë), një varg njohurish 

ushtarake që nga ana formale deri te ato speciale-profesionale. 

Njohuritë nisnin me nderimin për flamurin dhe himnin kombëtar, 

qëndrimin rreshtor, nderimin, urdhrat ushtarakë dhe rëndësinë e 

zbatimit të tyre, mbi disiplinën dhe moralin në luftë. Ndërkohë atyre u 

jepeshin mësime teorike dhe sidomos praktike për njohjen dhe 

përdorimin e taktikave të luftës, në mbrojtje, mësymje (sulm), në 

veprimtarinë e nënreparteve, po ashtu si dhe për bashkëpunimin dhe 

mënyrat e ndërlidhjes. Madje, në këto qendra atyre ju dhanë njohuri 

 
19 Abrahams, 340. 
20 Halil Katima, Kudusi Lama - gjenerali i luftës, Tiranë, 2002, f.304. 
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xheniere për minat dhe ndërtimin e pozicioneve të mbrojtjes, deri edhe 

për mbrojtjen nga lëndët kimike që mund të përdornin forcat ushtarako-

policore serbe gjatë luftimeve. 

Por, rëndësi u jepej në to edhe përgatitjes fizike, si dhe mënyrës 

së kryerjes së marshimeve luftarake me nënrepartet dhe repartet e tyre 

përkatëse. Pas betimit ushtarak, që bënin duke nënshkruar deklaratën e 

betimit më pas, duke kulmuar me stërvitjen ushtarake, repartet dhe 

njësitë e përgatitura, niseshin drejt veriut të Shqipërisë, siç shkruan 

Abrahams, “për stërvitje dhe mandej në front”.21 

Ndoshta tani është koha për të treguar përmbledhtas së si 

veprohej konkretisht në njërën prej qendrave të organizimit dhe 

përgatitjes të vullnetarëve që vinin në Shqipëri për të kaluar më pas në 

Kosovë, në frontet e luftës që zhvillohej aty mes forcave të UÇK-së 

dhe forcave ushtarako-policore serbe.  

Në prill të vitit 1999, në njërën prej qendrave stërvitore të 

Ushtrisë në Shqipëri, mbërritën nga SHBA, disa qindra vullnetarë që 

më pas u organizuan në atë që, më pas, u emërtua “Brigada e 

Atlantikut”. Shumica e tyre nuk kishin qenë në shërbim ushtarak dhe 

për pasojë nuk kishin njohuri për qëndrimin në rresht, për disiplinën 

ushtarake, për armët dhe qitjet, por ata kishin mangët, sidomos për 

taktikat e luftës etj. 

Sipas të dhënave dokumentare të kohës, për të organizuar dhe 

përgatitur si luftëtarë vullnetarët nga SHBA-ja, që fillimisht kapnin 

shifrën 1800 vetë, por vetëm pas gjashtë ditëve arritën në afro 2500 

vetë, ishte përzgjedhur një grup oficerësh, mësimdhëniesh metodikë 

dhe me përvojë. Në afro tre-katër javë, grupi i madh i vullnetarëve u 

organizuan mbi bazën e batalioneve, kompanive, togave dhe 

 
21 Abrahams, 340. 
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skuadrave, me komandantët e tyre në krye. Ato u organizuan sipas 

modelit të ushtrive të kohës. Komandantët e nënreparteve të 

pariorganizuara, në rastin më të mirë ishin ish-oficerë të ushtrisë 

jugosllave, ose vinin nga radhët e atyre që kishin kryer shërbimin 

ushtarak më parë. Për të arritur synimet e përgatitjes ushtarake dhe 

luftarake të vullnetarëve ishte përgatitur një program. Në të ishin 

përfshirë tema mbi stërvitjen rreshtore, përgatitje zjarri për të njohur 

armët në përdorim, taktikë për disa lloje luftimesh, njohuri për disa 

specialitete kryesore si xhenio, ndërlidhje dhe mbrojtje kundërkimike, 

si dhe qitje pothuajse me të gjitha armët që përdorte UÇK-ja. Është e 

kuptueshme që pjesën kryesore të programit e zinin njohuritë teorike 

dhe sidomos stërvitje taktike praktike si dhe mësimet për njohjen e 

armëve personale dhe kolektive, të cilat kulmonin me qitje reale në 

terren. Siç kemi shkruar më parë, të gjithë vullnetarët zhvilluan qitje 

me automatikë, mitraloza, topa kundërtank, granatahedhës të lehtë, 

madje edhe me granata dore. 

Mësimet dhe stërvitja praktike taktike për luftimet mbrojtëse, 

pozicionale dhe sulmuese apo në prita mësohej sipas artit ushtarak 

bashkëkohor dhe jo sipas luftimit tradicional që ata njihnin nga të parët 

apo që kishin lexuar. Për t’iu afruar dhe përshtatur sa më shumë terrenit 

në Kosovë, stërvitjet u zhvilluan në terrene fushore, kodrinore dhe në 

terrene të thyera e malore. Nga ana tjetër, vëmendje e veçantë iu 

kushtua stërvitjeve me efektivë, për një forcë si ajo e UÇK-së që 

luftonte në terrenin e saj që e njihte më mirë se forcat serbe.  

Stërvitjet e kryera edhe në kushte të rënda të motit, me shira dhe 

baltë, duke u gërshetuar me lëvizjet dhe marshimet e shpejta e të 

përhershme si dhe masakrimet sipas terrenit konkret. Programi ishte 

konceptuar mbi bazën e orëve mësimore me nga 50 minuta secila, 
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kurse një ditëstërvitore zgjaste deri në 8 orë. Ndërsa, stërvitjet e natës 

fillonin pas rënies së errësirës dhe zgjasnin deri afër mesnatës. Në 

program ishte parashikuar edhe stërvitja për mbijetesën e efektivave në 

përgatitje si: ushqimi i thatë, fjetja në fjetore të përbashkëta me qindra 

vetë dhe në kushte të vështira, në natyrë etj.Duhet theksuar se shumica 

e vullnetarëve vinin nga jeta civile e lirë dhe në emigracion. Fillimisht 

patën vështirësi, por shpejt i tejkaluan ato dhe i përvetësuan njohuritë 

e nevojshme për luftë. Më në vështirësi u përvetësuan elementët e 

stërvitjes rreshtore, dhënieve të komandave, stërvitje taktike të luftës 

apozicionale e ndonjë tjetër. Efektivi i repartit të Atlantikut që njihet 

edhe si Brigada e Atlantikut, i ardhur nga SHBA-ja, sipas të dhënave 

të një informacioni të korrikut 1999, kishin kryer shërbim ushtarak në 

një masë të konsiderueshme. Ata fillimisht patën probleme me 

disiplinën ushtarake që e tejkaluan shpejt, ndërsa kishin njohuri të mira 

për armatimin dhe rezultate të mira në stërvitje taktike dhe në qitje. Në 

fillimet e çdo dite iu dha përparësi ngritjes së flamurit dhe këndimit të 

himnit kombëtar. Për të kuptuar sesa shumë vlerësohej nga vullnetarët 

ngritja dhe prezenca e flamurit dhe këndimi i himnit kombëtar, mund 

të thuhet se riti i tyre shoqërohej çdo ditë me duartrokitje dhe emocion. 

Njëherësh, dukej se ato ceremoni (rituale) ndikonin mjaft në 

gjendjen morale dhe psikologjike të vullnetarëve për t’u stërvitur me 

zell dhe për t’u monitoruar, për të shkuar sa më parë e të përgatitur në 

luftën për çlirimin e Kosovës. 

Në ditët e para problem përbënin pajisja me uniforma të njëjta, si 

dhe kundërshtimi i organizimeve mbi bazë krahinore, fisi apo familjare 

aq më tepër klanore. Ato prirje u mënjanuan me kujdes nga oficerët që 

drejtuan organizimin dhe përgatitjen ushtarake të vullnetarëve, duke 
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shpjeguar se në luftë shkohej me organizim ushtarak të kohës dhe sipas 

traditës dhe zakoneve! 

Për ta përmbyllur këtë ngjarje me rëndësi u aplikua edhe forma e 

betimit ushtarak dhe nënshkrimi i tij. Kjo ditë u vlerësua shumë nga 

luftëtarët si një simbolikë e të qenit gati për të shkuar në luftë për lirinë 

e atdheut, Kosovës!  

E gjithë fushata e bombardimeve të NATO-s nga bashkëpunim 

nga toka të forcave të UÇK, por edhe me mbështetjen indirekte të 

Shqipërisë pranë, u përmbyll brenda shtatëdhjetë e tetë ditëve (24 mars 

-1 qershor). Më 9 qershor të vitit 1999, Millosheviq urdhëroi që ushtria 

e tij të ndalonte veprimet, ndërsa u nënshkrua një marrëveshje për 

tërheqjen e trupave serbo-jugosllave nga Kosova. Në të do të hynin 

trupat e NATO-s, kurse krahina tashmë e lirë, do të administrohet nga 

OKB-ja. Shqipëria me institucionet e saj qeveritare kishte luajtur rolin 

e saj në dobi të bashkëkombëseve të saj në Kosovë si gjatë krizës, ashtu 

edhe gjatë përgatitjes së forcave të UÇK-së për luftën e çlirimit të 

Kosovës.  
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Evoluimi i qëndrimeve të partive politike në Shqipëri ndaj 

rezistencës në Kosovë dhe ndikimi në to i ngjarjeve të vitit 1998 

 

Në dhjetor 1990 në protestat studentore kundër sistemit komunist 

u dëgjua për herë të parë në 46 vjet thirrja “Kosova Republikë” dhe 

“Shqipëri - Kosovë”. Përgjatë regjimit komunist, Kosova ishte trajtuar 

në varësi nga raportet dhe interesat politike midis Tiranës dhe 

Beogradit. Për pjesën më të madhe të asaj periudhe Kosova 

konsiderohej një temë tabu. Në programet politike të Partisë së Punës 

së Shqipërisë - atë bazë më 1948 dhe ndryshimet që kanë pësuar gjatë 

10 kongreseve të PPSH-së, nuk gjendet asnjë citim mbi Kosovën dhe 

problematikat që lidhen me të. Model inspirues ishte “bashkëpunim i 

ngushtë me forcat e kampit demokratik antiimperialist, për një miqësi 

të sinqertë me Bashkimin Sovjetik, koka udhëheqëse e këtij kampi dhe 

me shtetet e demokracive popullore”1, një tregues domethënës për 

ideologjinë dhe tipologjinë e orientimit të shtetit shqiptar. Në praktikën 

e regjimit, në çdo legjislaturë parlamentare, kryeministrit parashtronte 

një program politik në Kuvendin Popullor. Analiza e këtyre 

raportimeve tregon se gjithashtu Kosova nuk ishte tematikë prioritare 

dhe se problematikat që lidheshin me shqiptarët në ish-Jugosllavi 

trajtoheshin në kuadër të prioriteteve ideologjike në politikën e 

jashtme. Midis 1944-1948 Shqipëria konsideronte prioritet absolut 

raportet ideologjike me Beogradin, midis 1948-1961 prioritet absolut 

 
1 Dokumente kryesore të PPSH-së, “Statuti i Partisë së Punës së Shqipërisë”, 

“NaimFrashëri”, 1971, Vëll. 1/2, f.521. 
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u bënë raportet ideologjike me Moskën dhe midis 1962-1975 prioritet 

absolut u bënë marrëdhëniet me Pekinin. Pas 1976, Shqipëria nuk pati 

më aleanca strategjike dhe zgjodhi vetizolimin. 

Në fillim të viteve ‘80, në gjendjen më të vështirësi politike dhe 

ekonomike të Shqipërisë komuniste, për herë të parë mediat zyrtare dhe 

institucionet zyrtare nisën të informojnë mbi Kosovën dhe zhvillimet 

atje. Ndryshimi i kursit reflekton ndryshimet në politikën e jashtme të 

Shqipërisë dhe faktin se zhvillimet intensive në Kosovë më 1981-1982 

ishin në përputhje me trendin ideologjik të vetë regjimit në Tiranë. Për 

krahasim, kur në fundin e viteve ‘80 lindën lëvizjete reja politike dhe 

elitat e reja në Kosovë shprehën kritika për sistemet komuniste, 

përfshirë edhe atë në Shqipëri, informacioni për Kosovën iu nënshtrua 

censurës së plotë. 

Teza kryesore e regjimit të Tiranës për refuzimin e pluralizmit 

politik dhe të procesit të liberalizimit gjatë viteve 1988-1990 ishte 

mungesa e përvojës dhe rreziku i madh ndaj identitetit dhe integritetit 

kombëtar. Pluralizmi konsiderohej kërcënim për pavarësinë dhe 

identitetin,2 projekt perëndimor për shkatërrimin e kombit shqiptar dhe 

katalizator për konflikte politike e civile3. Teza antihistorike nuk kishte 

oponencë në Shqipërinë e viteve 1988-1989, por një zhvillim në 

Prishtinë ndikoi shumë në ndryshimin e sjelljes edhe në Tiranë. Kur 

elitat në Kosovë jetësuan pluralizmin politik dhe krijuan në dhjetor 

1989 Lidhjen Demokratike të Kosovës, regjimi në Tiranë e humbi 

argumentin e tezës mbi pasojat e pluralizmit ndër shqiptarët. 

Identifikimi i lëvizjes shqiptare në Kosovë me LDK dhe partitë e reja 

 
2 Ramiz Alia, Mbi thellimin e masave për revolucionarizimin e jetës së partisë dhe të 

gjithë vendit, Vendim i Plenumit të 9-të të KQ të PPSH. ISML, shkurt 1990. 
3 Ramiz Alia, Demokratizimi në rrugën e Partisë, ISML, Tiranë 1990, f.9. 
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që pasuan, ndikuan në mendimin politik të Tiranës,4 për të mbështetur 

tezën se përvoja pozitive e pluralizmit ndër shqiptarët e Kosovës mund 

të jetë funksionale edhe tek shqiptarët e Shqipërisë. 

Në programin politik të Partisë Demokratike (1990), thuhej: 

“Partia Demokratike njeh Republikën e Kosovës dhe kërkon 

respektimin e të gjitha të drejtave të popullit shqiptar që banojnë në 

trojet e veta në Jugosllavi, në radhë të parë, të drejtën e tyre për 

vetëvendosje”5. Me termin “Republikë e Kosovës” PD i referohej aktit 

të Kuvendit tëKaçanikut, më 7 shtator 1990, kur delegatët miratuan 

Kushtetutën. Sipas nenit 1 të Kushtetutës “Republika e Kosovës është 

shtet demokratik i kombit shqiptar dhe i pjesëtarëve të kombeve të tjera 

dhe i pakicave kombëtare...që jetojnë në Kosovë”. Neni 3 përcaktonte 

se Republika e Kosovës është anëtare e Bashkësisë së Jugosllavisë. 

Referimi në Republikën e Kosovës përbënte një ndryshim thelbësor të 

sjelljes dhe qëndrimit të Tiranës politike ndaj Kosovës dhe 

perspektivës së saj. Në ligjërimin zyrtar të kohës termi dominues ishte 

“të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi”, ndaj ngritja në nivelin e 

njohjes së Republikës nga partia që përbënte alternativën e vetme për 

pushtet, ishte risi, zhvillim i rëndësishëm dhe tregues i fokusimit të 

opozitës demokratike në politika më kombëtare. 

PD në program flet edhe për angazhim të saj “për rritjen e 

dinjitetit politik, ekonomik dhe kulturor të kombit shqiptar në arenën 

ndërkombëtare”, si dhe “për një politikë të fqinjësisë së mirë e të paqes 

në rajon, mbi bazën e mbrojtjes së interesave kombëtare”. Në vijim të 

 
4 Elez Biberaj,Shqipëria nëtranzicion: Rruga e vështirë drejt demokracisë, AIIS, 

Tiranë, 2011, f.67. 
5
 Afrim Krasniqi, “Partitë politike në Shqipëri 1912-2006”, Rilindja, Tiranë 2006, 

f.562. 
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programit politik të PD-së, theksohej se:“për realizimin e aspiratave 

shekullore të kombit shqiptar, për liri, pavarësi, bashkim e përparim, 

në përputhje me frymën e dokumenteve të KSBE-së”.6 Gjithashtu në 

këtë deklarim kemi elementë të rinj dhe të rëndësishëm, siç janë 

koncepti i “aspiratës shekullore të kombit për bashkim”. Lidhja midis 

kësaj aspirate me kriteret e përcaktuara nga KSBE (sot OSBE) shpreh 

ecjen paralele, nga partia me theks nacionalist e kombëtar, në parti 

moderne që pranon e respekton kriteret ndërkombëtare që lidhen me 

sovranitetin dhe kufijtë. Kjo del në pah edhe në përcaktimin e fundit 

programor se PD “angazhohet për mospërdorimin e kërcënimit apo 

forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të cilitdo 

shtet”.7 

Në të njëjtën kohë, në dhjetor 1990, partia e vetme në pushtet prej 

1944, Partia e Punës së Shqipërisë, publikoi programin e parë politik 

në kushtet e pluralizmit politik. Programi ishte një bashkim i nocioneve 

ideologjike të partisë-shtet me ato të një partie konkurruese në sistemin 

e ri, kontrast që shprehet edhe në pjesën që lidhet për politikën e 

jashtme, ku bën pjesë Kosova. Sipas këtij programi8“ekzistojnë të 

gjitha mundësitë që vendet e Ballkanit t’i kapërcejnë grindjet dhe 

mëritë e vjetra dhe të rrojnë në paqe e miqësi midis tyre, të 

bashkëpunojnë për zhvillimin e vet e të përparojnë së toku, me vullnet 

të mirë dhe me durim.... Koha dhe përvoja e fituar na kanë bërë të 

vetëdijshëm se për përparimin e marrëdhënieve ndërballkanike duhen 

 
6Afrim Krasniqi, “Partitë politike në Shqipëri 1912-2006”, Rilindja, Tiranë 2006, 

f.563. 
7Afrim Krasniqi, “Partitë Politike në Shqipëri 1912-2006”, Rilindja, Tiranë 2006, 

f.562. 
8AQSH, Fondi 14, Dosja 32, Programi i PPSH-sëpër fushatën elektorale, 30.12.1990, 

f.13. 
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kapërcyer mjaft pengesa dhe duhen zgjidhur edhe disa probleme të 

komplikuara e specifike në rajonin tonë. Ndër to janë edhe problemet 

etnike të mbetura nga e kaluara. PPSH i përmbahet pikëpamjes se edhe 

të tilla çështje mund të rregullohen në qoftë se nisemi nga koncepte 

moderne, nga vizioni i Evropës së ardhshme, nga shikimi drejt kohëve 

që vijnë dhe jo prapa”. Duke iu referuar Kosovës PPSH deklaron se 

“vija e drejtë politike e PPSH-së ka bërë që qëndrimi i mbajtur nga 

shteti ynë ndaj çështjes së Kosovës dhe të gjithë shqiptarëve në 

Jugosllavi, të jetë në përputhje me aspiratat kombëtare dhe kërkesat e 

drejta legjitime të gjithë popullit shqiptar dhe të vëllezërve tanë matanë 

kufirit. Partia jonë do të përkrahë e mbështesë si gjithnjë dhe pa asnjë 

lëkundje, kërkesat për të drejtat kombëtare e demokratike të 

shqiptarëve në Jugosllavi”.9Nëse në deklarimin e parë ka teza utopike 

për ndarje me të kaluarën dhe kalimin e problemeve, pa përcaktuar 

specifika për përgjegjësitë, mekanizmat dhe veçoritë e pozitës së 

shqiptarëve në Jugosllavi, në deklarimin e dytë legjitimon politikën e 

ndjekur nga PPSH-ja në raport me Kosovën dhe shqiptarët jashtë 

kufijve, duke e konsideruar atë qëndrim si maksimal dhe të 

gjithëpranuar. Në fjalinë e fundit ka një element të ri, ku PPSH 

angazhohet se do të mbështesë kërkesat për të drejtat kombëtare e 

demokratike të shqiptarëve në Jugosllavi - një referim për shqiptarët në 

Kosovë, në Maqedoni, në Malin e Zi apo në jugun e Serbisë.I gjithë 

paragrafi i PPSH-së që lidhet me Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, 

shfaq probleme të mosnjohjes së gjendjes, ikjes nga përgjegjësia dhe 

frikës për të rishikuar qëndrimet jashtë prizmit të një partie kryesisht 

internacionaliste.  

 
9AQSH, Fondi 14, Programi politik i PPSH-së, dhjetor 1990, f.12.  
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Gjashtë muaj më vonë, në Kongresin e 10-të të PPSH-së dhe 

njëherësh kongresin themelues të PS-së, kjo parti bëri disa modifikime 

në programin e saj politik lidhur me Kosovën dhe çështjen kombëtare. 

Konkretisht, në pikën 5.8 të programit politik të PS 1991 theksohej se 

“PS do t’i kushtojë kujdes të veçantë çështjes kombëtare. Në këtë 

kuadër ajo sheh problemin e Kosovës, të shqiptarëve që banojnë në 

trojet e veta në Jugosllavi, mbështet pa rezerva kërkesat e tyre të 

ligjshme e të pamohueshme për të siguruar liritë e të drejtat kombëtare 

në formën që ata e quajnë të pranueshme e të kohës. Partia jonë do të 

kujdeset dhe do të mbrojë interesat e Çamërisë, që është pjesë e 

pandarë e çështjes sonë kombëtare”.10 

Ndryshe nga dhjetori 1990, në qershor 1991, PS deklaron se ajo 

“është për një politikë të jashtme aktive në shërbim të interesave të 

kombit shqiptar, të përparimit të gjithanshëm të vendit dhe të integrimit 

të tij të natyrshëm dhedinjitoz në Evropën e Bashkuar”.11 Përfshirja e 

çështjesçame në formën e saj më të avancuar, përbën risi dhe një 

zhvillim serioz, që duhet kuptuar e shpjeguar në kontestin e kohës. Më 

1991 në Greqi qeverisnin forcat konservatore, të cilat u bënë 

mbështetëse të rëndësishme të rotacionit të pushtet politik në Shqipëri 

dhe për pasojë, krijuan pakënaqësi të mëdha tek PS dhe elita e vjetër 

komuniste. I njëjti shpjegim “hakmarrës” gjendet edhe tek faktori tjetër 

perëndimor, kryesisht SHBA dhe BE, kur në programin politik të PS 

theksohej se PS “do të kundërshtojë dhe nuk do të pranojë ndërhyrjen 

e të huajve dhe arbitrazhin e tyre për të përcaktuar të vërtetën. Populli 

 
10Krasniqi, Afrim, “Partitë politike në Shqipëri 1912-2006”, Rilindja, Tiranë 2006, 

f.568. 
11Krasniqi, Afrim, “Partitë politike në Shqipëri 1912-2006”, Rilindja, Tiranë 2006, 

f.568. 
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shqiptar duhet të jetë zot në vendin e tij dhe problemet politike duhet 

t’i zgjidhë vetë me mendjen dhe vullnetin e tij” apo se PS “është për 

politikën e paqes dhe sigurimit kolektiv, kundër luftës në zgjidhjen e 

konflikteve ndërmjet vendeve të ndryshme, për mbrojtjen e lirisë dhe të 

drejtave të popujve, për bashkëpunimin ndërkombëtar dhe fqinjësinë e 

mirë, për proceset e integrimit e përkrahjen e organizmave 

ndërkombëtare...është e do të jetë për demokratizimin e marrëdhënieve 

ndërkombëtare, që të dëgjohet e të merret në konsideratë zëri i të gjitha 

vendeve të mëdha e të vogla”.12 

Partitë e tjera politike nuk patën ndikim në vendimmarrjen 

politike, ndaj edhe programet e tyre nuk kanë rendësi referuese. Me 

rëndësi është theksimi i faktit se pothuajse asnjë prej 11 subjekteve 

politike të zgjedhjeve të para pluraliste më 1991 nuk kishte identitet 

nacionalist dhe për rrjedhojë, nuk kërkonin bashkim kombëtar dhe as 

nuk denigronin shtetet fqinje, përfshirë Jugosllavinë e Greqinë. Nga 

analiza e ligjërimit politik rezulton se në fillimet e pluralizmit elita 

politike e Tiranës nuk kishte njohuri të thelluara mbi problematikën në 

Kosovë në realitetet e reja gjeopolitike dhe mbi rrugëzgjidhjet e 

mundshme të saj, ashtu si edhe nuk kishin përvojë nëpolitikë dhe asnjë 

prej tyre nuk kishte hartuar politika.13Ata kishin të drejtë në pranimin e 

konceptit se vetëm një shtet shqiptar demokratik dhe me orientim 

evropian, që respekton Kushtetutën, të drejtën dhe liritë individuale, 

mund të kishte forcën morale dhe kapacitetin të lobonte për Kosovën.14 

 

 
12Afrim Krasniqi, “Partitë politike në Shqipëri 1912-2006”, Rilindja, Tiranë 2006, 

f.569. 
13Fred Abrahams, Shqipëria e Re, Tiranë, Dudaj, 2015, f.126. 
14Mehmet Emerllahu, Nyje shqiptare, intervistë me SB, Eurorilindja, 2001, f.173-

174. 
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Ritakimi i Shqipërisë me Kosovën 

 

Më 1988-1991 Shqipëria ishte një prej shteteve më të dobëta dhe 

më të varfra në Evropë. Ndarja me regjimin e vjetër ishte kryesisht 

falimentim ekonomik i vendit. Brenda një viti kalendarik më shumë se 

10% e qytetarëve emigruan në formën demonstrime dhe kolektive të 

ikjes, drejt Italisë, Greqisë dhe vendeve të tjera. Skenat e emigrimit 

masiv u bënë kryetituj në mediat perëndimore dhe u shoqëruan me 

habi, keqardhje dhe imazh kritik për shqiptarët në ritakimin e tyre me 

Evropën. Shteti shqiptar ishte i pafuqishëm për të ushtruar kompetencat 

e veta dhe vendi rrezikonte krizën e urisë.  

Pikërisht në këto rrethana të jashtëzakonshme, regjimi në Tiranë 

e kompensoi humbjen e autoritetit të tij moral e qeverisës duke krijuar 

një agjendë të ligjërimit patriotik dhe nacionalist. PPSH dhe regjimi, 

pas 45 vjet heshtjeje apo refuzimi për një agjendë kombëtare në raport 

me Kosovën, në vitin e fundit të sundimit të tyre ndryshuan dukshëm 

qëndrimin. Pjesë e ligjërimit zyrtar të tyre u bë Kosova dhe gjendja e 

shqiptarëve në Jugosllavi. Raportimet mbi grevën e minatorëve në 

StariTërg në shkurt 1989, zunë vend qendror në edicionet zyrtare të 

lajmeve dhe se deklarimet e grupimeve për të drejtat e njeriut u bënë 

pjesë e raportimit. Delegacione nga Kosova u pritën në takime nga 

zyrtarët më të lartë dhe vetë shteti mirëpriti përpjekjet simbolike të disa 

grupeve të vogla të propagandës apo tërezistencës për stërvitje apo 

asistencë nga Tirana.  

Gjatë viteve tëtranzicionit ka pasur intervista, deklarime dhe 

raporte mediatike, shpesh të përfshira edhe në studime të pjesshme në 

Tiranë e në Prishtinë, mbi fuqinë ushtarake të Shqipërisë në mesin e 
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viteve ‘80, planet e saj të fshehta ndaj Kosovës në rast konflikti aty, 

mbi kapacitetet për të fituar një luftë të mundshme me Jugosllavinë dhe 

mbi plane sekrete për të nxitur revoltën e trajnuar për ushtri sekrete në 

Kosovë. Të artikuluara nga ish-zyrtarë të lartë të regjimit dhe 

mbështetësit e tyre në Tiranë e Prishtinë, në arkivat shqiptare nuk 

gjendet asnjë provë serioze që të mund të provojë ekzistencën dhe për 

më tepër, vërtetësinë e tyre. Përkundrazi, në arkiva gjenden dokumente 

të shumta që tregojnë kontrollin e rreptë dhe dyshimin institucional 

ndaj çdo qytetari të Kosovës që emigronte ose vizitonte Shqipërinë, si 

dhe dënimin e rreptë të familjes së çdo qytetari të Shqipërisë që 

emigronte në Perëndim përmes kufijve me Kosovën.15 Po ashtu, 

raportet arkivore dëshmojnë se gjendja e ekonomisë shqiptare, e 

ingranazheve shtetërore dhe sidomos e ushtrisë shqiptare ishte pranë 

katastrofës. Vetëm në dy vitet e fundit, 1989-1990 ekzistojnë 

dokumente zyrtare në AQSH që provojnë se më shumë se 200 

ushtarakë në shërbimet kufitare dezertuan dhe emigruan në vendet e 

tjera,16një numër tjetër ushtarakësh e qytetarësh u ekzekutuan në 

përpjekje për të emigruar dhe se numri i vetëvrasjeve të reparteve 

ushtarake mori përmasa të mëdha. 

Ilustrimi më i mirë i kompleksitetit të ritakimit midis Shqipërisë 

e Kosovës shprehet në sjelljen zyrtare të regjimit në Tiranë ndaj 

delegacioneve të larta të ardhura nga Prishtina, përfshirë figurën më të 

lartë përfaqësuese, Ibrahim Rugova, në atë kohë kryetar i LDK-së. Çdo 

delegacioni të Kosovës i kërkohej zyrtarisht të kryente nderime tek 

varri i diktatorit Enver Hoxha dhe i sugjerohej evitimi i çdo deklarimi 

 
15AQSH, Fondi 14, Dosja 2, Relacion i ministrit të Brendshëm në Byronë Politike, 

1990, f.4. 
16AQSH, Fondi 14, Dosja 19, Mbledhje e Byrosë Politike, 04.12.1990, f. 14. 
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që lidhej me pluralizmin apo demokratizimin e jetës politike në 

Shqipëri. Kur Rugova erdhi në Tiranë, në shkurt 1991, rreth 60 ditë pas 

jetësimit të pluralizmit politik, pra në rrethana shumë më të favorshme 

sesa përpara dhjetorit 1990, ai u sulmua ashpër nga media zyrtare dhe 

mbledhjet e organeve më të larta të regjimit në Tiranë dhe në rrethe, 

për shkak se refuzoi tëbënte homazhe nderimit tek varri i Enver 

Hoxhës. Gjithashtu, kur disa intelektualë të Kosovës iu bashkuan 

protestës studentore në dhjetor 1990 në Tiranë, apo grevës studentore 

të vitit 1991, apo kur njëri prej tyre, Z.Cana bëri kritika publike ndaj 

formës së realizimit socialist në letërsi, përsëri ndaj tyre pati sulme të 

ashpra dhe denigruese nga mediat e regjimit, përfshirë gazeta zyrtare e 

PPSH-së “Zëri i popullit”.17 

 

Sistemi i ri politik dhe raportet e reja me Kosovën 

 

Gjatë viteve 1992-1999 të gjitha partitë politike në Shqipëri bënë 

ndryshime në programet e tyre politike në raport edhe me Kosovën. 

Prioritet dhe vëmendje e madhe iu kushtua përputhjes së termave 

programore me pritshmërinë që kishte faktori ndërkombëtar, sidomos 

SHBA-ja, në raport me Kosovën. Nga angazhimet dhe deklarimet për 

njohjen e Pavarësisë së Kosovës dhe për pasojë, trajtimin e Kosovës si 

shtet, u kalua në vlerësime që lidhen me mbështetjen e të drejtave të 

njeriut në Kosovë dhe promovimin e çdo kërkese që vetë kosovarët 

parashtronin në bisedimet ndërkombëtare. Kjo cilësi del në pah në 

analizën e ecurisë së tezave që ka promovuar qeveria shqiptare për 

rrugëzgjidhje finale të Kosovës - nga mbrojtja e të drejtave të njeriut, 

autonomia e plotë, pavarësia e kushtëzuar deri tek pavarësia e plotë. 

 
17Afrim Krasniqi, Fundi i Siberisë shqiptare, Albin, 1998, f.186. 
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Dallimet midis qeverive të djathta dhe të majta në këtë drejtim janë 

minimale dhe kanë të bëjnë më shumë me ndjeshmërinë dhe 

përkushtimin personal të kryeministrave dhe të ministrave të jashtëm. 

Në prizmin kohor 1991-1997 programet zyrtare të qeverive 

shqiptare të paraqitura në Parlament e kanë cituar vetëm një herë fjalën 

“Kosovë”, ndërkohë që në rastet e tjera kanë folur për shqiptarë në 

Jugosllavi apo në trojet jashtë kufirit shtetëror. Fokusi kryesor i të 

gjitha premtimeve të qeverive shqiptare kanë qenë vëmendja ndaj të 

drejtave të njeriut dhe të drejtës së shqiptarëve për vetëvendosje18Gjatë 

ushtrimit të mandateve ekzekutive secila qeveri ka ndjekur politika 

paralele nga programi “politikisht korrekt” në deklarime publike e 

takime ndërkombëtare, dhe mbështetëse me të gjitha mjetet në 

dispozicion në takimet direkt me liderët shqiptarë të Kosovës apo 

institucionet përfaqësuese të tyre. Edhe në këtë rast, e gjithë kurba e 

raporteve të shtetit shqiptar ndaj tendencave të reja në Kosovë (lëvizjes 

paqësore, protestave, luftës etj.) reflekton kurbën e raporteve shtetërore 

midis Shqipërisë dhe SHBA-së, të cilat prej vitit 1992 me vetëdije e 

kërkesë të vetë shtetit shqiptar kishin e vijojnë të kenë ndikim thelbësor 

në qëndrimet e politikës së jashtme të Shqipërisë.  

Në vijim janë parashtruar paragrafët që lidhen me Kosovën në 

programet zyrtare të secilës qeveri shqiptare midis viteve 1991-1998. 

Konkretisht: 

• Kryeministri Nano në prezantimin e programit të qeverisë së 

tij, në maj 1991, në Parlament citon vetëm një herë Kosovën. Ai 

shprehet se në Jugosllavi“ringjallja e nacionalizmit po rrezikon jo 

vetëm stabilitetin kombëtar, por edhe atë rajonal dhe evropian. 

 
18Mero Baze, Realitete shqiptaro-amerikane, Koha, 1997, f.127 dhe 132. 
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Mbërthimi pas koncepteve nacionaliste, aq më tepër kërkimi i 

zgjidhjeve në kurriz të të tjerëve, e në këtë rast të shqiptarëve, nuk mund 

të jetë i efektshëm. Paqe dhe qetësi e vërtetë në Ballkan nuk mund të 

ketë në kurriz të fatit të shqiptarëve në Kosovë e Jugosllavi”.19 

• Kryeministri pasues Ylli Bufi dhe Qeveria e Stabilitetit, 

gjithashtu ka një citim për Kosovën në programin politik në Parlament. 

Sipas kryeministrit “Qeveria do të kërkojë njohjen dhe respektimin e 

të gjitha të drejtave të vëllezërve tanë shqiptarë me banim në trojet e 

tyre në Jugosllavi, në përputhje me standardet ndërkombëtare, sikurse 

janë dokumentet e KSBE-së dhe Karta e OKB-së në frymën e rezolutës 

që ky Kuvend Popullor pluralist aprovoi me unanimitet të plotë për 

Kosovën”.20 

• Kryeministri teknik Vilson Ahmeti (dhjetor 1991-prill 1992) 

gjithashtu citon vetëm një herë Kosovën në programin e tij politik në 

Parlament. Ai shprehet se “ashtu si deri tani, edhe kjo Qeveri do të 

vazhdojë tëmbrojë interesat e popullsisë shqiptare jashtë kufijve tanë 

shtetërorë, veçanërisht, ajo do të kërkojë pranë shteteve, organizmave 

e institucioneve ndërkombëtare që të sigurohen të drejtat e ligjshme të 

popullit shqiptar në Kosovë e në Jugosllavi, sipas parimeve të KSBE-

së. Ne jemi për një zgjidhje politike e paqësore të krizës jugosllave, në 

të cilën të merren parasysh interesat e popullsisë shqiptare, 

përfaqësuesit e të cilës duhet të jenë partnerë të barabartë në tryezat e 

bisedimeve”.21 

 
19Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, Prezantimi i programit 

qeverisës, f.436. 
20Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, Prezantimi i programit 

qeverisës, f.892. 
21Punime të Kuvendit, Legjislatura e 12-të, Viti 1991, Prezantimi i programit 

qeverisës, f.2280. 
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•    Më 1992 u bë rotacion politik dhe në pushtet erdhi Partia 

Demokratike. Qeveria Meksi (1992-1996) në programin e saj politik 

theksoi se “Qeveria shqiptare do tëketë në qendër të vëmendjes 

veprimtarinë për zgjidhjen e problemit të shqiptarëve që banojnë në 

trojet e tyre në ish-Jugosllavi, duke u mbështetur në shembujt e krijuar 

deri tani nga qytetërimi evropian. Duke njohur Republikën e Kosovës 

dhe Qeverinë e saj të ligjshme, ne do të angazhohemi për zgjidhjen e 

kësaj çështjeje në rrugën e dialogut dhe të mjeteve paqësore në 

përputhje me parimin e vetëvendosjes”.22 Më 1996 PD fitoi mandatin 

e dytë, dhe kryeministri Meksi ruajti postin. Në prezantimin e kabinetit 

dhe programit të ri politik, kryeministri deklaroi si synim “vazhdimin e 

përpjekjeve për të trajtuar e mbrojtur me vendosmëri, koherencë 

dinjitet e aftësi, çështjen kombëtare shqiptare në Kosovë, Maqedoni 

ose në troje të tjera etnike shqiptare”.23 

• Më 1997 një Qeveri e Pajtimit Kombëtar drejtoi vendin për 

disa muaj. Kabineti i drejtuar nga kryeministri Fino nuk kishte program 

qeverisës efektiv, por program emergjence ku vend kryesor zuri detyra 

“t’u bëjë thirrje shteteve fqinje dhe shteteve të tjera të Bashkimit 

Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të kontribuojnë me 

ndihma humanitare për mallrat ushqimore më të domosdoshme”.24 Për 

rrjedhojë, Kosova dhe gjendja aty ku nuk ishin pjesë prioritare e 

agjendës dhe as e angazhimit zyrtar. Në korrik 1997 Shqipëria jetësoi 

rotacionin politik dhe në Qeveri u rikthye PS me kryeministrin Fatos 

Nano. Në prezantimin e programit politik qeverisës Nano tha: 

 
22 Punime të Kuvendit, Legjislatura e 13-të, Viti 1992, Prezantimi i programit 

qeverisës, f.86. 
23 Po aty, f. 333. 
24 Po aty, f.149. 
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“mirëkuptimi ndaj të drejtave të ligjshme të shqiptarëve të Kosovës dhe 

realizimi i tyre do të përbënte një zhvillim cilësor pozitiv në 

marrëdhëniet midis dy vendeve tona (me Jugosllavinë, shënimi im), 

prej nga do të rridhnin përfitime rajonale. Qeveria e re shqiptare e 

konsideron problemin e shqiptarëve të Kosovës si një çështje 

mbarëkombëtare, zgjidhja e së cilës kërkon përpunimin dhe zbatimin e 

një politike të përbashkët po të përmasave mbarëkombëtare. Ajo do të 

përpiqet që të krijojë rrethana sa më të favorshme për realizimin e të 

drejtave të ligjshme të shqiptarëve në Kosovë në rrugë demokratike dhe 

në përputhje me aktet e njohura ndërkombëtare”.25Në përgjigjet e 

pyetjeve me deputetët, kryeministri premtoi se “duhet të thërrasë një 

konferencë mbarëkombëtare për elaborimin e një programi, që do të 

shërbejë si orientim i politikës dhe diplomacisë sonë dhe si bosht i 

bashkërendimit të përpjekjeve të shqiptarëve kudo që janë. Ky do të 

ishte hapi i parë i Qeverisë në dobi të çështjes kombëtare”.26 

Në tërësi, analiza e programeve qeveritare dhe e programeve 

partiake të dy dekadave të fundit rezulton se partitë kanë qenë më të 

avancuara në pikëpamjet dhe premtimet në momentin e fushatave 

elektorale, sesa të njëjtat parti në momentin e krijimit të qeverive. 

Partitë i janë adresuar votuesve, të cilët janë të prirur të dëgjojnë 

premtime konkrete dhe të avancuara, kurse qeveritë, në momentin e 

krijimit dhe gjatë ushtrimit të mandatit i adresohen institucioneve dhe 

partnerëve ndërkombëtarë, të cilët presin të shohin akte të moderuara 

politike dhe marrëdhënie të mira me të gjitha vendet e rajonit. 

Duke krijuar sjellje të njëjta, duke bërë premtime të njëjta dhe 

duke ndjekur linjat perëndimore, ka ndodhur jo pak herë që partitë 

 
25 Po aty, f.585. 
26 Po aty, f.608. 
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shqiptare dhe për rrjedhojë edhe qeveritë e mazhoranca parlamentare, 

të humbasin origjinalitetin dhe të mos investohen në skema, projekte, 

strategji etj., që mund të çonin në kapërcimin e “vijës së kuqe” në linjën 

e “politikisht korrekt”. Për shembull, nëse Marrëveshja e Dejtonit la 

jashtë saj Kosovën, asnjë nga partitë politike në Shqipëri nuk pati në 

programet e saj elementë që lidhen me këtë marrëveshje, por secila 

indirekt theksoi nevojën që komuniteti ndërkombëtar të ofrojë një 

zgjidhje të qëndrueshme për Kosovën në kuadrin e zgjidhjes finale për 

Jugosllavinë e mbetur. Nëse Perëndimi mbështeti protestat e opozitës 

në Beograd të njëjtën gjë bënë edhe aktorët politikë në Tiranë, 

pavarësisht se nuk kishte dallime midis qeverisë e opozitës serbe për 

Kosovën. Më 1997 qeveria e majtë shqiptare mbështeti publikisht 

Millosheviqin në zgjedhjet përballë Sheshelit,27 jo për shkak të 

simpatisë për të, por nga mungesa e vizionit strategjik dhe faktit se 

fitorja e një radikali ishte opsion i papranueshëm edhe për Perëndimin. 

Edhe kurba e njohjes së UÇK-së dhe kalimi nga cilësimi si organizatë 

“terroriste” deri tek nderimi më i lartë, reflekton kurbën që u ndoq nga 

SHBA-ja dhe aleatët e rëndësishëm perëndimorë. Nga ana tjetër, 

qeveritë shqiptare mbështetën me çdo mjet përfaqësitë politike të 

Kosovës në Perëndim, ndërmorën agjendën aktive sensibilimi të 

Perëndimit për Kosovën dhe bënë akte të shumta informale e jopublike 

për të asistuar lëvizjen paqësore28e më pas edhe lëvizjen e rezistencës 

në Kosovë. 

 

 

 
27Rexhep Meidani, Ne mbështetim Millosheviqin, cituar A.Shkullaku, “Koha Jonë”, 

22.11.1997. 
28Mero Baze, Realitete shqiptaro-amerikane, Koha, 1997, f.139. 
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Tipare pozitive dhe kritike të bashkëpunimit 

 

Gjatë tranzicionit ka elementë me rëndësi që vlen të theksohen, 

për shkak se vazhdimisht shkaktojnë debate dhe përdoren për interesa 

politike të ditës ose zhvillime që përbëjnë zhvillime me ndikim në 

perceptimin publik ndaj politikanëve e politikave të caktuara. Për 

shembull, me ndryshimet politike 1991-1992 disa grupe shqiptarësh të 

Kosovës u përfshinë në një program jozyrtar trajnimi dhe përgatitje nga 

njësitë ushtarake dhe të shërbimit sekret në Shqipëri. Programi ka 

vijuar për disa vite dhe pjesë e tij kanë qenë figura, të cilat më pas u 

bënë pjesë e rëndësishme e luftës çlirimtare në Kosovë. Burime të 

ndryshme zyrtare dhe mediatike kanë ofruar të dhëna për prezencën 

aktive në këtë program edhe të njeriut që më pas do të bëhet themeluesi 

dhe simboli i rezistencës në Kosovë, Adem Jashari. Përfshirja e shtetit 

shqiptar në këtë operacion trajnimi fillimisht ishte e asnjanshme, por 

më pas u dakordua me partnerët kryesorë ndërkombëtarë. Presioni 

perëndimor për kontrollin e çdo linje radikale, apo presioni politik 

brenda shqiptar (në Tiranë e në Kosovë) për të penguar që aktet e 

rezistencës të marrin ngjyrim ideologjik, çuan në kufizimin e 

programeve të ndryshme zyrtare dhe përqendrimin në agjenda të tjera 

asistence. Disa akte të rënda në Tiranë, përfshirë ekzekutive të 

politikanëve apo zyrtarë të lartë të përfshirë në luftë, janëreflektim i 

konfliktit midis agjendave dhe interesave politike në Tiranë dhe në 

Prishtinë. 

Pas përfshirjes së Shqipërisë në programin “Partneritet për Paqe” 

dhe hapjes ndaj Perëndimit, disa prej qeverive perëndimore ushtruan 

presion ndaj Tiranës zyrtare për mbylljen e programit dhe inkurajimin 
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e një qëndrimi më tëmaturuar nga shqiptarët në Kosovë. Ata këshilluan 

Tiranën zyrtare të mbështesë presidentin Rugova në cilësinë e liderit 

politik të shqiptarëve dhe të inkurajojnë zgjidhjen paqësore të 

mosmarrëveshjeve midis Jugosllavisë së asaj periudhe dhe Kosovës. 

Tirana zyrtare iu përmbajt këshillës dhe presionit perëndimor, 

ndërkohë qëmarrëdhëniet midis Berishës e Rugovës si presidentë, 

midis Meksit e Bukoshit si kryeministra dhe midis PD e LDK si parti 

dominuese në dy vendet, ishin në kulmin e tyre. Ato u zhvilluan me 

intensitet të lartë, në komunikim të vazhdueshëm dhe nëçdo aspekt të 

jetës dhe problematikave të dyanshme. Shqipëria zyrtare mori edhe 

masa të tjera zyrtare, për rritjen e nivelit tëlobimit ndërkombëtar për 

Kosovën. Presidenti Rugova ishte në podiumin elektoral të PD-së në 

Shqipëri në mitingun e fundit përmbyllës të fushatës për Kushtetutën e 

Re në nëntor 1994 - një tregues i investimit dhe lidhjeve të forta dhe 

direkt, midis dy forcave politike, dy elitave politike dhe dy 

personaliteteve politike. 

Kjo afri e dukshme dhe investim pa rezerva vijoi deri në fundin 

e vitit 1996, kur Shqipëria zyrtare u përfshi në krizë post-zgjedhore dhe 

kur Tirana zyrtare ushtroi presion publik ndaj elitës politike në Kosovë 

për tëradikalizuar qëndrimet e saj.29Ndryshimi i kursit lidhej edhe me 

nevoja politike të Tiranës, në mesin e një krize të re politike. Aleatët 

perëndimorë e panë me shqetësim rritjen e toneve nacionaliste nga 

Tirana, konfliktin e stimuluar prej saj në elitën politike në Kosovë dhe 

avragimin e krizës politike në Tiranë, gjë që solli reduktimin e 

ndjeshëm të mbështetjes për presidentin dhe më pas mbështetjen e 

kërkesave për dorëheqjen e tij. Mosmarrëveshjet edhe personale midis 

Berishës e Rugovës çuan në ftohje të marrëdhënieve zyrtare dhe 

 
29 Mero Baze, Realitete shqiptaro-amerikane, Koha, 1997, f.149-150. 
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shkëputje të trendit bashkëpunues, të nisur më 1991. Nga ana tjetër, as 

rotacioni politik i vitit 1997 në Shqipëri dhe rikthimi i të majtës në 

pushtet nuk ndikoi në rikthimin e normalitetit në marrëdhëniet midis 

Shqipërisë dhe Kosovës. Për të majtët në Tiranë, Rugova dhe LDK-ja 

nuk ishin partnerë të besueshëm dhe anasjelltas. Takimi në Kretë midis 

kryeministrit Nano dhe presidentit Millosheviq më 1997, shkaktoi 

kritika publike të Prishtinës ndaj Tiranës zyrtare30dhe se e gjithë 

periudha në vijim, përfshirë edhe Marrëveshjen e Rambujesë, krijoi dy 

vija paralele midis qëndrimeve dhe preferencave zyrtare të dy 

kryeqendrave shqiptare. Fillimisht qeveria e viteve 1997-1998 

ndërmori sulme ndaj Rugovës dhe institucioneve të tij, por në mesin e 

vitit 1998, pas përshkallëzimit të situatës në Kosovë dhe nën këshillën 

ndërkombëtare, Tirana korrektoi qëndrimin. Kryeministri Nano në 

raportimin në Kuvend, më 31 mars 1998, deklaroi se: “Qeveria 

shqiptare nuk ka synuar dhe as që synon të dublojë, të modifikojë apo 

të neutralizojë qëndrimet e autoriteteve të zgjedhura nga populli 

shqiptar i Kosovës”.31 

Prej vitit 1997 dhe deri më 2004, përfshirë edhe periudhën e 

luftës në Kosovë (1999) marrëdhëniet Tiranë-Prishtinë më shumë se 

marrëdhënie shtetërore funksionuan si marrëdhënie partiake e 

personale. Kabinetet e majta në Tiranë kërkuan e gjetën aleatë në forcat 

e reja politike të majta në Kosovë, duke ruajtur trendin kritik ndaj 

LDK-së e presidentit Rugova, kurse opozita e djathtë korrektoi 

qëndrimin duke tentuar lidhje të forta me të djathtët në Kosovë dhe 

duke u bërë kritike ndaj forcave të reja të dala nga lufta. Vetëm pas vitit 

 
30 Paskal Milo, Ditari i një ministri të Jashtëm, Konflikti i Kosovës 1997-2001, 

Toena, 2009, f.24. 
31 Punime të Kuvendit, Legjislatura e 15-të, Viti 1996, f.595. 
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2004, kohë kur jeta politike në Tiranë e Prishtinë pësoi ndryshime të 

ndjeshme, situata u normalizua. Asnjëri prej liderëve politikë, Nano e 

Berisha në Shqipëri dhe Rugova e Thaçi në Kosovë, nuk kishin më aq 

shumë pushtet sa tëdiktonin zhvillimet në palën tjetër, ndaj edhe secili 

korrektoi qëndrimin e vet duke gjetur pika kontakti e fusha 

bashkëpunimi. Presidenti Rugova vizitoi Tiranën, rotacioni politik 

largoi Nanon nga politika, Thaçi u bëbashkëdrejtues koalicioni në 

Kosovë dhe Berisha pranoi humbjen e ndikimit të tij tek elita në 

Kosovë.  

Situata e re politike shënoi fundin e më shumë se një dekade plot 

ulje e ngritje dhe fillimin e një bashkëpunimi më institucional e më 

gjithëpërfshirës midis qeverive, partive dhe institucioneve të secilit 

vend, shtetit të Shqipërisë dhe shtetit të Kosovës. Përjashtim pozitiv 

nga periudha e kontestimeve dhe uljengritjeve në raportet dypalëshe 

përbëjnë disa momente me rëndësi në zhvillimet reciproke: të gjitha 

partitë politike në Shqipëri mbështetën lëvizjen studentore në Kosovë 

më 1997 dhe 1998, të gjitha mbështetën rezistencën që simbolizoi 

Jashari dhe elita themeluese e UÇK-së, të gjitha palët mbështetën masat 

për asistimin e qindra mijëra kosovarëve të dëbuar me dhunë më 1998-

1999, të gjitha palët mbështetën ndërhyrjen ndërkombëtare në Kosovë, 

zgjedhjet në Kosovë dhe zhvillimet e tjera më të rëndësishme atje. Po 

ashtu, të gjitha palët në Kosovë mbështetën nevojën për stabilitet e fund 

të konfliktit politik në Shqipërinë e vitit 1997, të gjitha mbështetën 

procesin integrues të Shqipërisë dhe çdo kompromis e marrëveshje të 

arritur midis ta djathtës e të majtës në Shqipëri. Kjo përvojë ka vlerë 

për të kuptuar se në interesat e mëdha, në momente decizive, në nevojat 

për stabilitet e integrim, elitat politike në Tiranë e Prishtinë kanë qenë 

e janë në unison. 
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Ngjarjet e marsit 1998 dhe ndikimi në Tiranë 

 

Kur edicioni kryesor i lajmeve në TVSH dha informacion mbi 

masakrën në Drenicë dhe citoi vrasjen e Adem Jasharit, me emërtimin 

e themeluesit të UÇK-së, në Tiranën politike dhe publike impakti ishte 

i menjëhershëm. Media, grupet civile, organizata, institucione, 

universitete etj., u përfshinë në një valë reagimesh, protestash, 

informimi të partnerëve ndërkombëtarë etj., duke ndikuar sadopak në 

perceptimin brenda vetes dhe më pas edhe tek partnerët mbi realitetin 

e ri në Kosovë. Ka një detaj interesant që vlen të theksohet, publiku 

shqiptar në Tiranë ishte më i avancuar sesa elitat politike në 

mbështetjen e lëvizjes së rezistencës së armatosur në Kosovë, ndaj 

mbështetja publike për çdo komunikatë, deklarim etj., në emër të 

rezistencës mori mbështetje maksimale nga publiku. Presioni nga 

publiku dhe nevoja elektorale për mbështetjen e tyre ndikoi që edhe 

politikanët të ndryshojnë qëndrimet e tyre, dhe ta kalojnë nga retorikat 

e të drejtave të njeriut tek retorika më realiste. 

Nga ana tjetër, emri i Adem Jasharit ishte tërësisht i panjohur për 

publikun dhe vetëm pas vrasjes së tij emri u bë pjesë e raportimeve në 

media, e aktiviteteve, protestave, reagimeve të ndryshme dhe deri tek 

aktivitetet sensibilizuese kulturore e patriotike. Emri i tij duket se ishte 

i panjohur edhe për liderët politikë të Tiranës dhe drejtuesit e 

institucioneve në vite, të cilët nëçdo deklarim të deritanishëm kanë lënë 

të kuptojnë se nuk kanë pasur njohje personale dhe as kontakte direkte 

apo indirekte. Ky faktor pati ndikim pozitiv, sepse asnjë palë politike 

në Tiranë nuk e lidhi emrin dhe aktin e tij me parti të caktuara politike, 

ideologji apo interesa elektoralë, dhe për rrjedhojë, secila palë investoi 
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tek domethënie simbolike e rezistencës së tij mbi partitë, në funksion 

të interesit publik e kombëtar. 

Marsi i vitit 1998 ndryshoi tërësisht qasjen e politikës në Tiranë 

dhe retorikës publike të saj. Kuvendi i Shqipërisë zhvilloi disa debate 

lidhur me gjendjen në Kosovë dhe miratoi dy rezoluta, një në mars dhe 

një në prill 1998, praktikë unike në historinë e tij 28-vjeçare. Në 

rezolutën e marsit, të bashkëhartuar nga kreu i Komisionit të Politikës 

së Jashtme, Sabri Godo dhe ministri i Jashtëm, Paskal Milo, thuhej se 

Kuvendi “shpreh shqetësimin dhe indinjatën e thellë për operacionet 

ushtarake dhe gjenocidin e ushtruar në Drenicë dhe rajone të tjera të 

Kosovës, si rezultat i ndërhyrjes së forcave serbe dhe denoncon ashpër 

aktet barbare ndaj popullsisë së pambrojtur shqiptare të Kosovës, të 

cilat sollën mjaft viktima dhe të plagosur”.32 Kuvendi shprehu 

“solidaritetin mepopullin e Kosovës, me përpjekjet e tij 

përvetëvendosje dhe merr pjesë në dhimbjen emadhe për humbjen e 

jetëve të pafajshme, duke u gjetur në këto momente pranë shqiptarëvetë 

Kosovës”.33Më tej Kuvendi apeloi bashkësinë ndërkombëtare “për 

domosdoshmërinë e shoqërimit të deklaratave për ngjarjet në Kosovë 

me iniciativa konkrete që do të vinin në lëvizje institucionet 

ndërkombëtare për praninë e tyre të menjëhershme në Kosovë dhe 

angazhimin konkret për ndalimin e konfliktit dhe parandalimine 

shtrirjes së mëtejshme të tij,si dhe gjetjen e një zgjidhjeje të 

qëndrueshme”.34Më 31 mars, Godo kërkoi në Parlament që Shqipëria 

të paraqesë kërkesën tek aleatët perëndimorë për “vendosjen e trupave 

të Kombeve të Bashkuara ose të NATO-s të jetë për brenda në Kosovë 

 
32 Punime të Kuvendit, Legjislatura e 15-të, Viti 1996, f.363. 
33Po aty, f.364. 
34Po aty. 
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dhe jo në kufirin tonë e kjo duhet të bëhet një kërkesë më 

këmbëngulëse”.35Shumë më i tërhequr dhe siç tregoi koha, larg 

njohjeve mbi zhvillimet e pritshme, kryeministri Nano deklaroi në 

Parlament se është koha “për t’u thënë serbëve dhe të gjithë popujve të 

tjerë që përbëjnë Jugosllavinë e mbetur se sot të jesh demokrat dhe i 

orientuar nga Evropa do të thotë të mos luftosh me armë për 

nostalgjira të mykura nacionale, por të konkurrosh dhe të bashkëjetosh 

për të shumëfishuar vlerat humane, për respekt reciprok të vlerave 

komplementare nacionale, për respekt të dinjiteteve kombëtare, për 

solidaritet njerëzor, për demokraci dhe prosperitet në tregje dhe në 

shoqëri të hapura, jo vetëm rajonale, por dhe globale”.36 

Partitë kryesore politike, rivale të ashpra ndaj njëra-tjetrës, 

kërkuan dhe gjetën pika takimi për të bashkëvepruar në nivel qendror 

dhe lokal. Bashki të opozitës dhe tëmazhorancës, deputetë dhe 

institucione të tjera me përfaqësim pluralist bashkëvepruan me të gjitha 

mjetet në dispozicion për të asistuar rezistencën e re në Kosovë dhe më 

pas, prirjen e mijëra qytetarëve të Kosovës të dëbuar më 1998 dhe më 

pas më 1999. Palët politike organizuan në fillim të marsit 1998 

mitingun e vetë pluralist në më shumë se dy dekada, “një komb - një 

qëndrim”, kur oratorë ishin kundërshtarët e ashpër politikë, presidenti 

Rexhep Meidani, si dhe drejtuesit e dy partive të mëdha, Pandeli Majko 

në emër të PS dhe Berisha në emër të Partisë Demokratike. Të gjitha 

forcat politike, që nga komunistët ekstremistë të së majtës dhe deri tek 

forcat nacionaliste ekstreme të së djathtës, morën pjesë në manifestim 

dhe iu bashkuan nismës solidarizuese. Duket thënë se në këtë mënyrë 

 
35 Punime të Kuvendit, Legjislatura e 15-të, Viti 1996, f.592. 
36 Punime të Kuvendit, Legjislatura e 15-të, Viti 1996, f.595. 
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ngjarjet në Drenicë ndryshuan jo vetëm rrjedhën politike në Kosovë e 

në Serbi, por edhe në Tiranë.  

Në vitet pasuese shteti shqiptar ka ruajtur unanimitetin në 

nderimin dhe vlerësimin e figurës së Adem Jasharit dhe rezistencës së 

armatosur në Kosovë, pavarësisë se partitë kryesore dhe qeveritë e tyre 

kanë pasur e kanë qasje preferenciale ndaj partive të ndryshme në 

Kosovë. Busti i Adem Jasharit u ndërtua në Tiranë nga qeveria e djathtë 

dhe u rindërtua më pas nga qeveria e majtë - këshilltarët e djathtë dhe 

të majtë kanë votën unanime në vlerësimin e tij pas vdekjes me tituj 

nderi në disa prej bashkive kryesore të Shqipërisë. Ngjarjet e vitit 1998 

dhe emri i A.Jasharit është pjesë e teksteve shkollore, ka studime 

profesionale mbi këto zhvillime, ka nderime në emërime rrugësh, ka 

prodhime në muzikë, art dhe kulturë. Presidentët e kryeministrat e 

ardhur nga e djathta apo e majta, kanë shprehur vlerësimet më të larta 

përmes vizitave dhe nderimeve ndaj Jasharit dhe trashëgimisë së tij 

politike.Zyrtarisht Adem Jashari mban dekoratën presidenciale më të 

lartë, “Urdhri i Flamurit Kombëtar”, me motivacionin “Arkitekt dhe 

komandant i lëvizjes mbarëpopullore për çlirimin e Kosovës, i cili me 

shembullin e tij, deri në flijim, frymëzoi përpjekjet për liri e pavarësi të 

një populli të tërë”.37 Duhet theksuar se për shkak të ngarkesës politike 

shumë figura të tjera të Kosovës post ‘90 kanë pasur e kanë kontestime 

politike edhe në Tiranë, dhe anasjelltas në Prishtinë, por në rastin e 

themeluesit të UÇK-së ka pasur dhe ka konsensus të gjerë politik dhe 

publik.  

 

 
37 Dekret i Presidentit, 07.03.2013 (http://president.al/old/presidenti-nishani-nderon-

komandantin-e-uck-se-adem-jashari-pas-vdekjes-me-urdhrin-e-flamurit-kombetar-

2/) 

http://president.al/old/presidenti-nishani-nderon-komandantin-e-uck-se-adem-jashari-pas-vdekjes-me-urdhrin-e-flamurit-kombetar-2/
http://president.al/old/presidenti-nishani-nderon-komandantin-e-uck-se-adem-jashari-pas-vdekjes-me-urdhrin-e-flamurit-kombetar-2/
http://president.al/old/presidenti-nishani-nderon-komandantin-e-uck-se-adem-jashari-pas-vdekjes-me-urdhrin-e-flamurit-kombetar-2/
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Mësime e reflektime për të ardhmen 

 

Brezi që jetoi vitet e ‘90 dhe ato përpara tyre, kanëpasur rastin të 

jetojnë realitete intensive në dy anët e kufirit. Shqipëria demokratike 

ishte një iluzion e aspiratë përpara vitit 1992, Kosova e pavarur ishte 

gjithashtu iluzion e aspiratë përpara vitit 1999. Miti fiktiv i Shqipërisë 

së fortë gjatë regjimit komunist i zuri vendin realpolitikës, ngritjes së 

vështirë të Shqipërisë nga imazhi i anijeve të mbushura me të rinj 

qëbraktisin vendin tek shteti anëtar në NATO e kandidat për në BE. 

Kosova gjithashtu kaloi sprova të paimagjinueshme më parë - nga 

vendi i harruar në fundin e viteve ‘80 tek shteti më i ri properëndimor 

në Ballkan. Secili zhvillim e arritje daton në periudhë brenda më pak 

se tri dekadash, një periudhë intensive në zhvillime, në tipare dhe në 

kurbën e raporteve dhe të marrëdhënieve ndërshqiptare, ndërpolitike 

dhe ndërshtetërore.  

Shqipëria u përpoq të luajë rolin e shtetit amë dhe e kreu këtë 

funksion sidomos në rastet e krizave të mëdha dhe ngjarjeve të 

jashtëzakonshme, siç ishte periudha e viteve 1998-1999, por në një 

masë tjetër të arsyeshme e luajti këtë rol edhe në periudhën e fillimit të 

tranzicionit me investimet në sensibilizimin ndërkombëtar tëçështjes 

së Kosovës dhe në periudhën e Pavarësisë në lobimin për shtetin e ri të 

Kosovës. Midis këtyre periudhave, raportet dypalëshe shtetërore e 

politike kanë reflektuar tipare pozitive e kritike, por thelbi i tyre ka 

mbetur i qëndrueshëm. 

20 vjet pas ngjarjeve në Kosovë dhe krimit shtetëror serb ndaj 

familjes Jashari, Kosova ka ndryshuar shumë, realiteti është tjetër dhe 

rrethanat e reja mundësojnë një qasje të re dhe shumë më profesionale 
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mbi ngjarjet, individët, korrelacionet me kancelaritë perëndimore, rolin 

e shtetit shqiptar, sukseset dhe dështimet e procesit të ecjes drejt lirisë 

së Kosovës. Përvjetorët janë edhe ftesë për reflektime, pasi ende ka 

elementë të pakonsumuar në analizë dhe në vlerësim. Realiteti i ri dhe 

potencialet shtetërore e shkencore në dy vendet ndeshen me sfidat për 

t’u dhënë përgjigjen profesionale zhvillimeve dhe çdo dileme rreth 

tyre.  

Në këtë drejtim ka shumë ende për të bërë. Për shembull, ende 

arkivat shqiptare vijojnë të jenë të pahapura, ende në shkollat shqiptare 

nuk ka informacion të mjaftueshëm mbi Kosovën dhe rrugëtimin e saj 

drejt çlirimit dhe pavarësisë, ende nuk ka konsensus rreth tezës se pa 

qëndresën paqësore nuk do të kishte sensibilizimin e duhur drejt shtetit 

të ri ashtu siç edhe pa rezistencën nuk do të arrihej ndarje me Serbinë, 

ende trajtimi historik rend drejt individëve e ngjarjeve pa ofruar një 

skenë më të gjerë dhe më të plotë të të gjitha rrethanave dhe faktorëve, 

dhe se ende institucionet shtetërore dhe akademike nuk kanë një sistem 

funksional pune e koordinimi të atillë, saqë të krijojë memorien e duhur 

historike dhe ta trajtojë atë me profesionalizmin e duhur. Hapja e 

arkivave shqiptare të tranzicionit dhe mbledhja e dokumentacionit nga 

arkivat e vendeve të tjera të përfshira në ngjarjet në Shqipëri e Kosovë, 

do të ishte moment i rëndësishëm matjeje dhe vlerësimi të shumë prej 

ngjarjeve, personazheve, gjetjeve dhe tezave të deritanishme, duke i 

dhënë atyre dimensionin profesional në kohë e hapësirë, larg nga mitet 

apo paragjykimet mbi interesa afatshkurtra të tranzicionit. 
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Agim ZOGAJ 

 

Historik i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në javoren 

“Zëri”, dhjetor 1997-mars 1999 

 

Javorja politike shqiptare “Zëri”, padyshim është ndër të parat që 

me shkrimet e veta, menjëherë pas daljes së komunikatave të para të 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, arriti që të sensibilizojë opinionin 

shqiptar, por edhe atë ndërkombëtar me aktivitetet luftarake dhe 

politike të UÇK-së që nga paraqitja e saj. Shkrimet, analizat, komentet, 

intervistat me aktorë, udhëheqës të UÇK-së, me politikanë, studiues, 

analistë vendorë si dhe ata ndërkombëtarë, i dhanë fuqizim afirmimit 

të luftës së popullit të Kosovës me në krye UÇK-në për çlirimin nga 

pushtimi serb/jugosllav. Javorja politike shqiptare, “Zëri”, me temat e 

drejtpërdrejta, me intervista të shumta politike, që për temë e kishin 

daljen dhe luftën e UÇK-së si dhe me reportazhet nga fushëbetejat 

kishte sensibilizuar jo vetëm opinionin mbarëshqiptar, por edhe atë 

ndërkombëtar të kohës, sepse diplomatë të shumtë të asaj kohe kishin 

dhënë intervista, pikëpamjet e tyre dhe të qeverive të shumta euro-

perëndimore për luftën çlirimtare të popullit të Kosovës. Kështu, 

përmes shkrimeve, raporteve nga fushëbeteja, komenteve, editorialeve, 

intervistave me personalitete të shquara ndërkombëtare, “Zëri” arriti 

që, para publikut shqiptar gjithandej të shpalos, të identifikojë dhe jo 

vetëm të regjistrojë opinionet, vlerësimet dhe qëndrimet e diplomacisë 

ndërkombëtare në lidhje me luftën e UÇK-së. Kështu, në numrin e 

datës 6 dhjetor të vitit 1997 “Zëri” në shkrimin me titull: “UÇK: Një 

kronologji e shkruar me komunikata”, nënvizon se: “ ...shikuar në 
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retrospektivë, qysh nga paraqitja e komunikatës së parë në opinionin e 

UÇK-së, rrethe të caktuara politike kosovare patën treguar një dozë të 

caktuar rezervë, lidhur me ekzistencën dhe veprimtarinë e kësaj 

organizate1. Sipas artikullshkruesit të “Zërit”, një qëndrim i tillë është 

“mbajtur për një kohë relativisht të gjatë”.2Pra, gjithnjë sipas “Zërit”, 

mund të kuptohej se, në opinionin publik, politik shqiptar në Kosovë, 

ende vazhdonte të kishte një paqartësi në lidhje me ekzistimin, 

veprimin e UÇK-së, prandaj edhe përmbajtja e kumtesave të 

publikuara nga shtabet politike të UÇK-së ishin të interpretuara nga 

shumë këndvështrime. Ndër opinionet e ndryshme, të cilat, gjithsesi 

më tepër mund të konsideroheshin se ishin luftë speciale e shërbimeve 

sekrete të Serbisë, ishte përshtypja, spekulimi se ato po i “shkruan” 

shërbimi sekret serb për të krijuar huti, paqartësi në opinionin shqiptar. 

Madje, kishte ide, pikëpamje, sikur Serbia kishte dorë në ato 

komunikata me emblemën e UÇK-së, me qëllim për të krijuar pretekst 

për ta rritur edhe më fuqishëm dhunën ndaj popullatës së pambrojtur 

shqiptare të Kosovës. Më pas, autori i shkrimit, duke bërë një 

retrospektivë kronologjike të daljes së parë publike të komunikatave të 

UÇK-së, shkruan se, më 17 shkurt të vitit 1996, në gazetën “Bujku”, 

është botuar komunikata e parë publike e UÇK-së.3 Kjo e dhënë, ky 

fakt, gjithsesi është me interes të madh për studiuesit e historisë së 

lindjes dhe veprimtarisë së UÇK-së. 

Artikullshkruesi, pasi thekson interesimin e opinionit për të ditur 

më shumë, madje siç shprehet, për të vërtetën për UÇK-në, më tej 

konstaton se “me gjasë e vërteta e plotë për UÇK-në do të tregohet më 

 
1 “Zëri”, 06/12/1997, Prishtinë. 
2Po aty. 
3 “Bujku”, 17/02/1996. 
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vonë”.4 Kuptohet, ishte kohë kur Ilegalja Atdhetare Shqiptare, pra, dhe 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës, që në fakt ishte krahu i armatosur, ushtria 

e Ilegales Atdhetare Shqiptare po vepronte në ilegalitet të thellë dhe, 

pikërisht nga e forta e veprimit ilegal, politik dhe të aksioneve 

ushtarake po krijonte opinion publik, simpati, përkrahje dhe po e 

fuqizonte moralin e popullit për luftë të armatosur. 

“Zëri” në numrin e datës 13 dhjetor të vitit 1997, trajton në 

mënyre analitike dhe për herë të parë me qasje dukshëm më 

transparente fenomenin e UÇK-së. I themi fenomeni i UÇK-së, sepse 

për kohën, UÇK-ja ende po vepronte nga ilegaliteti i thellë dhe 

natyrisht se, për shumë kë, nuk mund të kuptohej se ishte themeluar 

dhe po vepronte ushtria e djemve të Kosovës, pra, Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës. Presioni sistematik i pushtuesit serb, sundimi gati 

njëshekullor i Serbisë, përkatësisht i Jugosllavisë mbretërore dhe i 

Jugosllavisë AVNOJI-ane kishin lënë pasoja, gjurmë të thella në 

psikologjinë e popullit shqiptar, i cili, edhe pse kishte zhvilluar 

kryengritje të shumta kundër pushtimit serb/jugosllav asnjëherë nuk 

kishte pasur aleat përveç përkrahjes, më tepër politike, morale, 

vëllazërore të shtetit shqiptar. Kësaj radhe në shkrimin me titull: 

“Kompromiset dhe guerilja” artikullshkruesi, pasi vlerëson se 

“rezistenca e Drenicës sfidon fuqinë kontrolluese të ushtrisë serbe” më 

tej konstaton se “UÇK-ja tashmë ka demonstruar prezencën dhe 

aftësinë e organizimit të aksioneve në të gjitha viset e Kosovës”. 

Prandaj, artikullshkruesi konstaton se: “Sa i përket UÇK-së, që ditëve 

të fundit fitoi një publicitet të gjerë, gjëja më e rëndësishme në 

paraqitjen e kësaj ushtrie nuk ishte vetë fakti i daljes në skenë publike, 

sa ishte me rëndësi duartrokitja dhe brohoritja e popullit. Autori, i cili 

 
4Po aty. 
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mendon se kualifikimi më i saktë për UÇK-në do të ishte ai i gueriles 

specifike shqiptare, si një lëvizje çlirimtare e drejtuar kundër 

pushtuesit, mendon se “ problemi i Kosovës qëndron te terrorizmi 

shtetëror serb, dhe jo te UÇK-ja”. 

“Zëri”, gjatë periudhës së viteve 1997,1998 dhe 1999, në drejtim 

të sensibilizimit të opinionit ndërkombëtar rreth luftës çlirimtare të 

UÇK-së dhe të popullit shqiptar të Kosovës, kishte bërë depërtimin e 

rëndësishëm përmes intervistave me personalitete të larta të 

diplomacisë, publicistë, analistë dhe ekspertë ndërkombëtarë. 

Kështu, Pitër Kingç, bashkëkryetar i Komitetit për çështje 

shqiptare në Kongresin Amerikan, në intervistën për “Zëri”, të datës 13 

dhjetor 1997, me titull: “UÇK-ja është rezultat i injorimit të Rugovës 

nga Serbia dhe Amerika”, mes tjerash deklaron, se: “sa di unë, qeveria 

jonë ende nuk e ka të qartë se kush është prapa UÇK-së”, ndërsa sipas 

diplomatit amerikan, personalitetet e UÇK-së kanë ardhur në 

përfundim se “nuk ka alternativa tjera për zgjedhjen e problemit përveç 

përdorimit të dhunës kundër regjimit serb”.5 Ishin ato, opinionet e para, 

të dhëna një medie shqiptare, të një diplomati të lartë amerikan, i cili 

siç shihet nga vlerësimet etij, pranonte se, për atë kohë, pra dhjetor 

1997 edhe Stejt Departamenti Amerikan nuk kishte informacione të 

mjaftueshme, bazike për atë se, kush qëndronte prapa UÇK-së. Por, 

diplomati amerikan, Piter Kingç megjithatë konstaton se, fakti që 

politika pacifiste e Rugovës /LDK-së/ nuk po jepte rezultatet në 

çlirimin e Kosovës nga sundimi serb, ishte ndër faktorët që determinoi 

organizimin ushtarak të popullit të Kosovës, gjithnjë nën drejtimin e 

UÇK-së e themeluar nga Ilegalja Atdhetare Shqiptare /Lëvizja 

Popullore e Kosovës/. 

 
5 “Zëri” 1997/1998/1999. 
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“Zëri”, në numrin e datës 27 dhjetor të vitit 1997, boton 

intervistën me Ibrahim Rugovën i cili, për herë të parë, drejtpërdrejt në 

një pyetje rreth UÇK-së deklaron se: “Shumë është duke u spekuluar 

rreth atij grupi, siç thuhet, se unë nuk kam informacione se ekziston një 

formacion e organizatë e tillë në Kosovë”.6 Në numrin e parë të janarit 

1998, në shkrimin me titull: “Qetësia mashtruese para stuhisë”, 

artikullshkruesi i “Zërit”, sikur paralajmëron qasje edhe më analitike 

dhe më të drejtpërdrejtë rreth zhvillimeve në Kosovë. Pasi konstaton 

se në mozaikun e politikës nacionale të Kosovës është shfaqur UÇK-

ja, autori shkruan se: “Me shfaqjen e UÇK-së, duket që në Kosovë lindi 

një front tjetër i refuzimit, jo vetëm pasiv, por një i armatosur. Autori 

konstaton se ekzistimi i UÇK-së, tashmë është një realitet, ndërsa 

diskutimet pro dhe kundër ekzistimit të UÇK-së janë ndezur edhe në 

Shqipëri, duke cituar deklaratat e Neritan Cekës, Pandeli Majkos, Sali 

Berishës etj. Ndërsa, lidhur me heshtjen e LDK-së lidhur me UÇK-në, 

autori shkruan se LDK-ja nuk guxon edhe gjatë ta fus kokën në zall 

dhe ta vërshojë popullin me deklarata tashmë qesharake, se nuk kemi 

informata për UÇK-në, kur pjesëtarët e armatosur të UÇK-së u japin 

intervista edhe para gazetave të huaja. Në të njëjtin numër, në shkrimin 

me titull: “Uashingtoni pret prononcimin e udhëheqjes së Kosovës 

rreth UÇK-së”, të shkruar nga korrespondenti i“Zërit” në Nju Jork, 

artikullshkruesi bën të ditur se “Së shpejti CIA do të ftohet për t’u 

informuar më hollësisht disa kongresistë rreth UÇK-së dhe udhëheqjes 

së Kosovës, e cila deri më tani ju ka shmangur përgjegjësisë, duke u 

shprehur “se nuk ka informacione për një organizatë të tillë, do të bëhet 

trysni që të deklarohet dhe ta denoncoj UÇK-në”. Pra, gjithnjë sipas 

korrespondentit të javores politike shqiptare “Zëri” nga Uashingtoni, 

 
6Po aty, 27/12/1997. 
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Qeveria amerikane i përcillte me shumë kujdes zhvillimet në Kosovë, 

pra, veçmas paraqitjen e UÇK-së, rolin e saj, qëllimet, objektivat, 

mënyrën e organizimit, fuqinë e saj ushtarake, politike si dhe ndikimin 

në popullatën shqiptare. 

Në numrin e 24 janarit të vitit 1998, “Zëri” sjell intervistën me 

Xhafer Shatrin, atëherë ministër për Informim në Qeverinë në ekzil të 

Republikës së Kosovës, i cili në mes tjerash pasi apostrofon se ne duhet 

ta shohim realitetin në sy, deklaron se: “Nuk mund të themi tash se 

UÇK-ja nuk ekziston se është dorë e zgjatur e Serbisë dhe se njerëzit 

me dy fije mend në kokë nuk guxojnë të sillen në mënyrë kaq të 

papërgjegjshme. UÇK-ja ekziston”. Shatri, më tej duke dhënë 

shpjegime për shkaqet që sollën deri te paraqitja e UÇK-së, nënvizon 

terrorizmin sistematik serb, indiferencën e Fuqive të Mëdha, si dhe, 

paaftësinë dhe papërgjegjësinë e udhëheqjes së Kosovës. 

Artikullshkruesi në “Zërin” e 31 janar 1997, pra pas sulmit të parë serb 

mbi familjen e Jasharajve, në shkrimin me titull: “Shaban Jashari, apo 

“Dy duar për një krye”, shkruan se vetëm fjalitë e Shaban Jasharit kanë 

frymë e shpirt: “Unë kam vetëm një shtëpi dhe prej saj nuk kam ku të 

shkojë”7. Në të njëjtin numër, “Zëri” boton një reportazh të gjatë për 

historinë e familjes Jashari, të realizuar nga autori i kësaj kumtese, në 

odën e kryeplakut Shaban Murat Jashari.8 

“Zëri”, në një vështrim të korrespodentit të vetë nga Nju Jorku, 

të datës 28 shkurt 1998, sikur paralajmëronte një intonacion krejtësisht 

tjetër të zyrtarëve amerikanë rreth paraqitjes dhe aktiviteteve luftarake 

të UÇK-së. Ishte ajo periudha kur diplomacia amerikane, pa pritur dhe 

në befasi i ndryshon pozicionimet e veta rreth rolit të UÇK-së. 

 
7 “Zëri”, 31/01/1997. 
8Po aty. 
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Artikullshkruesi, në korrespondencën nga Nju Jorku, shkruante se, 

sipas disa diplomatëve amerikanë dhe politikanëve amerikanë, UÇK-

ja së shpejti mund të shpallet organizatë terroriste dhe të gjithë ata që 

kanë pasur kontakte apo kanë kontribuar për fondin e saj, mund të 

vihen në pozita të palakmueshme sa i përket karrierës së tyre në 

diplomaci. Këto vlerësime në diplomacinë amerikane arritën pas 

vizitës së Robert Gelbard në Kosovë, kur ai, në takimin me Ibrahim 

Rugovën dhe madje edhe në konferencën e mbajtur për shtyp, bëri 

trysni mbi palën shqiptare dhe e denoncoi UÇK-në. Paraqitja e 

diplomatit Robert Gelbard, ishte e papritur dhe kishte krijuar huti të 

madhe në opinionin publik të Kosovës dhe përgjithësisht në opinionin 

shqiptar. Sigurisht, edhe shumë nivele, qarqe të diplomacisë 

ndërkombëtare të kohës, pra jo vetëm udhëheqja serbe e kishin 

komentuar atë deklaratë dhe atë ndryshim të kursit diplomatik të 

Qeverisë amerikane rreth rolit të UÇK-së. 

Paraqitja e parë e një politikani shqiptar i cili në mënyrë 

transparente flet për UÇK-në, është realizuar në “Zërin” e 14 marsit të 

vitit 1998, në vështrimin editorial të Adem Demaçit, që mbante titullin: 

“Ballë për ballë me UÇK-në”. Demaçi me guximin intelektual, 

kombëtar dhe politik, vlerësonte se “Dalja në skenën tonë politike e 

UÇK-së është shfaqja më e re dhe më e befasishme gjatë pesëdhjetë 

vjetëve të fundit”.9 Prandaj, Demaçi konstatonte se: “Kjo forcë e 

organizuar serioze ilegale po sfidon në mënyrë mëtë mirë jo vetëm 

regjimin serb jo vetëm politikën tonë të rezistencës paqësore, por edhe 

politikën ballkanik, evropiane dhe botërore”. 

Demaçi vlerëson se me shfaqjen e UÇK-së regjimi serb i është 

prishur krejtësisht projekti i zgjedhjes së çështjes së Kosovës, pra, sipas 

 
9 “Zëri”, 14/03/1998. 
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Demaçit, i ishte prishur plani për serbizimin e Kosovës dhe se “Kur 

UÇK-ja doli me kumtesën se ajo nuk do të pranoj kurrfarë marrëveshje 

për Kosovën pa pjesëmarrjen e saj në negociata, atëherë gjërat 

ndryshuan diametralisht”. 

“Zëri”, në një analizë të shkrimeve të shtypit perëndimor rreth 

UÇK-së me botimin e datës 11 prill 1998, shkruan se: “Fakti se UÇK-

së i mungon krahu politik dhe përvoja e strategjisë luftarake, e bën edhe 

më lehtë për shënjestrën e armatimit të rënd serb, që rrezikon jo vetëm 

UÇK-në por edhe popullatën shqiptare në tërësi”. Ishte ai një shqetësim 

real, i arsyeshëm dhe i drejtpërdrejtë për kohën, ndërkohë që, 

zhvillimet e mëtejshme brenda UÇK-së dëshmojnë se, ishte forcuar 

edhe krahu politik, të cilin e drejtonte, drejtori i Drejtorisë Politike të 

UÇK-së, z. Hashim Thaçi. “Zëri”, me këtë rast, citon një ekspert 

ushtarak amerikan, i cili kishte deklaruar se: “Fakti që popullata 

shqiptare tash është e ndarë midis UÇK-së dhe politikes paqësore, do 

t’i kushtonte shtrenjtë Kosovës”. Ishte muaji prill, 1998 kur në të njëjtin 

numër “Zëri”, shkruante se: “Për UÇK-në në qarqet politike shqiptare 

edhe më tej, ka një heshtje ose së paku mëdyshje se a duhet bërë apo 

jo analiza publike e veprimeve dhe e qëllimeve të saj”, për të konstatuar 

se: “Tashmë duket se UÇK-ja po zhvillohet në një organizatë të 

fuqishme guerile, madje se është duke u vënë në ballë të rebelimit dhe 

të kryengritjes”. Artikullshkruesi, me të drejtë konstaton se “Politika e 

UÇK-së bie ndesh me përcaktimin e udhëheqjes politike, se zgjidhja e 

statusit të Kosovës duhet të arrihet me mjete politike dhe negociata, 

kurse UÇK-ja preferon luftën e armatosur”. 

“Zëri”, në numrin e 9 majit 1998, vazhdon të merret me temën e 

titulluar: “Sqarimet me UÇK-në”.10Artikullshkruesi, pasi konstaton se 

 
10 “Zëri”, 9/05/1998. 
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“nuk ka më aspak dyshim në ngritjen rapide të kësaj organizate”, 

vlerëson se “Vetë forcimi i UÇK-së me rekrutimin e disa mijëra 

luftëtarëve, shënon kthesë të madhe dhe se UÇK-ja paraqitet si forcë 

reale vepruese që sfidon ndryshimin rrënjësor jo vetëm të raportit të 

forcave në skenën politike kosovare, por edhe përgjithësisht të 

raporteve në skenën mbarëkombëtare”. Autori më tej vlerëson se: “Në 

udhëheqjen e UÇK-së sikur ekziston bindja se konfliktet e tashme nuk 

janë vetëm kryengritje ndaj pushtimit serb, por kjo është njëkohësisht 

kryengritja edhe kundër pushteteve shqiptare, qoftë në Kosovë, në 

Shqipëri apo në Maqedoni, derisa këto pushtetet udhëheqin një strategji 

të gabueshme dhe presin kot që zgjidhja e çështjes kombëtare të 

realizohet vetëm me mjetet politike”. Zhvillimet politike të 

determinuar nga veprimet çlirimtare të UÇK-së, bën që, megjithatë, 

edhe në skenën e diplomacisë ndërkombëtare, të ketë evoluime 

pozitive karshi synimeve kombëtare të UÇK-së. “Zëri”, duke përcjellë 

me pedanteri një varg tubimesh që në maj të vitit 1998 ishin mbajtur 

në Nju Jork, gjithnjë në mbështetje të UÇK-së me shkrimin me titull: 

“UÇK-ja në Amerikë”, të botuar më 16 maj të vitit 1998, citonte një 

gjeneral shqiptar, i cili në një tubim të shqiptarëve në Nju Jork, 

Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës e kishte quajtur një fëmijë të shëndosh, 

i cili duhet të ndihmohet që të rritet”. Kurse, gjithnjë sipas artikullit të 

sipërcituar, Xhozef  Dioguardi kishte propozuar që UÇK-ja të futet nën 

organet legjitime të Republikës së Kosovës, në mënyrë që njerëzit si 

Gelbard të mos kenë mundësi manipulimi me terma. Në të njëjtin 

numër të “Zërit”, korrespondenti i saj i përhershëm nga Nju Jorku 

analizontese “Kumtesa e fundit e komandës së UÇK-së të lë 

përshtypjen e një vetëbesimi në rritjen e kësaj organizate, që tashmë e 

konsideron vetën si faktorë më se relevant, nëse jo edhe vendimtar, për 
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zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe se supozohet se Beogradi nuk ka 

llogaritur me një forcim kaq marramendës të UÇK-së”. 

Në reportazhin me titull: “Me ata që luftojnë e besojnë në lirinë 

e Kosovës”, botuar në “Zërin” e 30 majit 1998, artikullshkruesi citon 

një pjesëtar të UÇK-së, i cili duke vënë mesazhin e luftëtarit të lirisë 

shprehet se: “Me dëshirën më të madhe jemi të gatshëm të japim edhe 

jetën për Kosovën, se më e shtrenjtë është liria sesa jeta, se vdekja për 

lirinë e Kosovës do të ishte fati im më i madh jetësor dhe se vetëm 

pavarësia e Kosovës është zgjidhje e drejtë”.  

“Zëri” i datës 6 qershor 1998, boton intervistën me Bujar 

Bukoshin, kryeministër i Qeverisë së Republikës së Kosovës në ekzil, 

i cili pasi konstaton se Qeveria nuk e ka formuar UÇK-në, më tej 

shprehte se: “...natyrisht se UÇK-ja është një realitet siç është realiteti 

dhe fillimi i realizimit të kryengritjes popullore të armatosur kundër 

agresionit serb”. Pra, kryeministri në ekzil i Qeverisë së Republikës së 

Kosovës, z. Bukoshi e deklaronte hapur përkrahjen e tij për UÇK-në, 

realitet siç e thoshte, i realizimit të kryengritjes popullore të armatosur 

kundër pushtuesit serb. “Zëri”, në të njëjtin numër në shkrimin e 

korrespodentit të vetë nga Brukseli, shkruan se lidhur me ndryshimin e 

pikëpamjeve dhe cilësimeve të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me 

UÇK-në, përshkrimi më i mirë haset tek diplomati i NATO-s, Jamie 

Shea, cili thotë se “sa herë që forcat serbe sulmojnë një fshatë, disa të 

rinj më tepër inkuadrohen në UÇK”. Artikullshkruesi, gjithashtu 

konstaton se, më as Primakovi, ministër i Jashtëm rus, nuk e quan 

UÇK-në organizatë “terroriste”. “Zëri” në numrin e 13 qershorit të vitit 

1998, kur nga dita në ditë rriteshin fushatat militare serbe kundër luftës 

çlirimtare të UÇK-së, vlerësonte se “Strategjia e Beogradit është që të 

pengojë krijimin e një guerile shqiptare më efektive, duke e detyruar 
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UÇK-në që të krijojë formacione më të mëdha. Mund të supozohet se 

strategjia e komandës serbe për fazën e dytë do të ishte me qëllim që të 

asgjësojë formacionin e UÇK-së, ose të dëbohen përtej kufirit në 

Shqipëri. Po në të njëjtin numër, “Zëri” boton intervistën me Hydajet 

Hysenin, i cili pasi konstaton se UÇK-ja është produkt i realitetit tonë, 

ai vlerësonte se “faktorët të tillë, si UÇK-ja janë faktorë tejet seriozë 

dhe me ndikim të jashtëzakonshëm”.  

Në ditën e muajit qershor, 1998 kur Millosheviqi e kushtëzonte 

tërheqjen e njësive intervenuese policore ushtarake nga Kosova me 

tërheqjen dhe ndërprerjen e aktiviteteve luftarake të UÇK-së, “Zëri” në 

numrin e 20 qershorit të vitit 1998, shkruante se UÇK-ja sigurisht se 

nuk ka ndërmend që t’u bindet premtimeve të Beogradit, sikur që nuk 

do t’i bindet lehtë as porosive të udhëheqjes politike shqiptare në 

Prishtinë dhe gjetiu, për t’u ndërprerë aksionet”.11 

“Zëri” në numrin, 20/06/1998 boton intervistën me zëdhënësin e 

UÇK-së, Jakup Krasniqi, i cili deklaron se: “UÇK-ja është jashtë çdo 

ombrelle partiake, kurse për ideologji ka shqiptarizmin”. Jakup 

Krasniqi ishte në funksion të qartësimit të strategjisë dhe misionit 

kombëtar, historik të UÇK-së, pra, siç e thoshte ai vet, UÇK-ja për 

ideologji e ka shqiptarizmin! Sigurisht, ish-zëdhënësi i UÇK-së, 

Krasniqi, me një deklaratë të tillë u jepte përgjigje edhe atyre zërave, 

të cilët spekulonin se, UÇK-ja përmban ideologji majtiste, 

revolucionare e çka tjetër. Krasniqi, siç del nga përmbajtja e atyre 

deklaratave të botuara në faqet e javores politike shqiptare “Zëri” ishte 

shumë i qartë dhe i prerë duke deklaruar se, programi i UÇK-së ishte 

Program Kombëtar dhe jo ideologjik e as partiak apo krahinor! 

 
11 “Zëri”, 20/06/1998. 
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“Zëri” në numrin e 11 korrikut 1998 botoi intervistën me Janush 

Bugajskin, analist i njohur amerikan, i cili pasi vlerëson se 

“pjesëmarrja e UÇK-së është më se e domosdoshme në çdo bisedim”, 

thekson se “ajo tash është shndërruar në një forcë serioze lufte dhe se 

në rastin eventual politika e Shqipërisë do të kanalizohej drejt 

mbështetjes të UÇK-së drejt një pavarësie”. Pra, Bugajski, një analist 

shumë prestigjioz amerikan, njohës i shkëlqyeshëm i rrethanave në 

Evropën Juglindore, përkrahës i luftës së drejtë çlirimtare të popullit të 

Kosovës nën udhëheqjen e UÇK-së, jepte vlerësim realist dhe ishte i 

bindur se, pjesëmarrja e UÇK-së në çdo lloj bisedimi me Serbinë dhe 

me faktorë ndërkombëtarë, ishte e domosdoshme. Një vlerësim i tillë, 

i cili vinte nga analistë ndërkombëtarë ishte i rëndësishëm, sepse e 

legjitimonte luftën e drejtë të UÇK-së dhe në fakt, impononte 

qëndrimin se, UÇK-ja duhet të jetë faktor në bisedime politike dhe 

partner i barabartë në çfarëdo niveli të bisedimeve me ndërmjetësim 

ndërkombëtar midis Kosovës dhe Serbisë. 

Një vështrimin tjetër i “Zërit”, i datës 18 korrik1998, 

artikullshkruesi vlerëson se “Supozohet se ngritja e shpejtë e UÇK-së 

i ka tejkaluar të gjitha parashikimet manipuluese të Beogradit dhe se ai 

u tmerrohet pasojave të parashikuara të kryengritjes masive”. Në këtë 

drejtim autori mbron pikëpamjen se, potencialet e UÇK-së janë vërtet 

të mëdha. Në të njëjtin numër botohet intervista me Jakup Krasniqin, 

zëdhënës i UÇK-së, i cili deklaron se UÇK-ja është perspektiva dhe 

ardhmëria e Kosovës, dhe se rezultatet konkrete të arritura në terren 

kanë bërë që UÇK-në ta njohë më parë faktori ndërkombëtar se sa ai i 

brendshëm. Ish-zëdhënësi i UÇK-së, Krasniqi, sikur me atë qëndrim, 

pikëpamje, dëshironte t’i bënte me dije opinionit të gjerë shqiptarë se, 

përbrenda faktorit politik shqiptar, në Kosovë dhe më gjerë, ende kishte 
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forca të caktuara politike të cilat hezitonin ta pranonin, ta njihnin 

fuqinë, rolin, misionin historik, kombëtar të UÇK-së, e cila ishte bërë 

e njohur, si forcë ushtarake dhe politike edhe në disa qarqe diplomatike 

ndërkombëtare. Lidhur me krijimin e institucioneve shtetërore dhe 

kombëtare, Krasniqi prononcohet se krijimin e tyre do ta diktoj UÇK-

ja, duke çliruar territore të reja. Në numrin e përmendur të “Zërit”, pra 

të datës19 korrik 1998, botohet edhe intervista me Ismail Kadarenë, i 

cili shprehet se: “Që sot, ata djem dhe ato vasha të UÇK-së bëjnë pjesë 

në historinë morale të kombit, se UÇK-ja ringjalli vlerën e idealeve. 

“Zëri” në numrin e 1 gushtit 1998, boton intervistën ekskluzive me 

Sabit Gecin, njëri ndër luftëtarët e parë të UÇK-së, njërin ndër 

komandantët më në zë dhe më të shquar të zonave operative të UÇK-

së, i cili deklaronte se luftën e kemi fituar në momenti kur i rrokëm 

armët. Geci, në pyetjen e gazetares se a mendon se UÇK-ja duhet ta 

zgjidh problemin e Kosovës, është përgjigjur se: “Ajo duhet ta çliroj 

Kosovën, UÇK-ja ka mjaft forcë, ka njerëz, armatim dhe ajo do ta sjellë 

lirinë e Kosovës”. 

Në numrin e 28 gushtit të vitit 1998, “Zëri”, duke komentuar 

dështimin e përpjekjeve për arritjen e marrëveshjeve brenda shqiptare, 

rreth formimit të grupit negociator, kur pritej të kishte përfaqësues edhe 

të UÇK-së, mes tjerash shkruan se: “...UÇK-ja mbeti e papërfshirë në 

grupin negociator, fat ky i keq si për UÇK-në, aq më tepër për grupin 

negociator, e më së keqi për Kosovën”. Në të njëjtin numër botohet 

intervista me Adem Demaçin, aso kohe në detyrën e përfaqësuesit 

politik të UÇK-së, i cili deklaron se: “UÇK-ja do të kundërshtojë çdo 

zgjidhje që është nën përcaktimin e popullit në referendumin e vitit 

1991”, për të shtuar se: “Nuk është zor t’i gjesh njëqind vetë të thonë 

“kuku na mori në qafë UÇK-ja”, por shumica e popullit nuk e tradhtoi 
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UÇK-në, sepse ajo është ushtria e vetë”. Ndërsa, në temën rreth 

përçarjeve të mundshme në radhët e UÇK-së, Demaçi shprehej: “Unë 

besoj që nuk do të arrijë asnjë dorë të fusë farën e përçarjes në UÇK-

së,ky do të ishte një rrezik i madh për të gjithë ne e jo vetëm për UÇK-

në”. “Zëri” në të njëjtin numër boton intervistën ekskluzive me Naim 

Malokun (të realizuar nga autori i kësaj kumtese - A. Z, i cili ishte 

korrespondent lufte nga Kosova për programin shqip të Radio 

“DeutscheWelle”), oficer i lartë i UÇK-së i cili deklaron se: “Në UÇK 

nuk ka fraksione politike, se kur është fjala në çështjet esenciale 

ushtarake, atëherë qëndrimi i të gjithë ushtarëve dhe eprorëve të UÇK-

së është i njëjtë dhe i ditur. Ai qëndrim është mbrojtja e këtij populli 

dhe çlirimi i Kosovës”. Në të njëjtin numër, botohet intervista me Sali 

Berishën, i cili pasi deklaron se e ka përkrahur UÇK-në, shprehet se: 

“I kam bërë thirrje UÇK-së në mënyrë sistematike që të bashkëpunojë 

me faktorin politik”, për të shtuar se UÇK-ja ka miq dhe ajo duhet t’i 

dëgjoj këshillat e miqve. Në atë muaj të vjeshtës 1998, ishin ndezur 

diskutimet brenda spektrit politik shqiptar, për institucionalizimin e 

UÇK-së, për vënien e saj nën kontroll institucional dhe lidhur me këta 

zëra, Bajram Kosumi, në shkrimin me titull institucionet dhe pseudo 

institucionet, shkruante se: “Do të ishte e panatyrshme që UÇK-ja të 

jetë e nënshtruar ndaj pseudo institucioneve të Kosovës dhe ndaj 

partive politike”.  

Nga leximi i shkrimeve të “Zërit” të datës 12 shtator 1998, lidhur 

me UÇK-në, vlen të përmendet deklaratat e Volfgang Syshel, atëherë 

diplomatë i lartë austriak, më pastaj edhe ministër i Punëve të Jashtme 

të Austrisë, i cili shprehimisht, për lexuesit shqiptarë kishte deklaruar 

se: “E dini se nuk e mbështes UÇK-në , dhe e dini se po flas publikisht 

e jo heshtazi kundër mbështetjes së UÇK-së”. Ishte, për kohën politike 
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dhe për relacionet e atëhershme ndërkombëtare një pikëpamje, thuajse 

e vetmuar e diplomatit austriak, i cili, pas fillimit të bombardimeve të 

NATO-së mbi caqet e ushtrisë serbe, kishte lëvizur nga ai qëndrim. 

Diplomati austriak preferonte, siç shprehej ai, që të mbështeste “Forcat 

e moderuara”. Ndërsa, në të njëjtin numër, Ema Bonin, komisionere e 

Unionit Evropian për çështje humanitare shprehej se: “Unë 

personalisht e shoh shumë të çuditshme që të vihet në të njëjtin rang 

përgjegjësit e armatës serbe dhe përgjegjësit e UÇK-së”. Pra, ishte 

qershori i vitit 1998 dhe analizuar intervistën e ministrit të Jashtëm të 

Austrisë si dhe deklaratën, po në të njëjtën numër të javores “Zëri”, pra 

të Ema Bonino, komisionere e Unionit Evropian për çështje humanitare 

mund të kuptohej hapur se çfarë pikëpamje kundërthënëse, pra edhe në 

nivele të faktorëve, institucioneve ndërkombëtare, kishte për luftën në 

Kosovës, për rolin UÇK-së në luftën çlirimtare etj. 

Në numrin e 3 tetorit të vitit 1998, “Zëri” paraqet opinionet e 

Bardhyl Mahmutit, atëherë përfaqësues politik dhe zëdhënës i jashtëm 

i UÇK-së, i cili pasi deklaron se UÇK-ja është institucioni më legjitim 

në Kosovë, kërkesave të qarqeve të caktuara politike për 

institucionalizimin e UÇK-së iu përgjigjet me fjalët se: “Çdo ushtar i 

UÇK-së duhet ta dijë se prapa kërkesave për institucionalizimin fshihet 

synimi për ta instrumentalizuar UÇK-në se çdo përpjekje në këtë 

drejtim do të dështojë”. Kjo sepse, siç e deklaronte zëdhënësi i jashtëm 

i UÇK-së“Lufta për liri dhe pavarësi, e mishëruar në UÇK-në, është 

institucioni më i shenjtë deri në realizimi e aspiratave tona kombëtare”. 

Pra, përgjigja e Bardhyl Mahmutit, një ndër veprimtarët e devotshëm 

të Ilegales Atdhetare Shqiptare për çlirimin e Kosovës dhe bashkimin 

me Shqipëri, në rastin e mësipërm zëdhënës i UÇK-së në Evropë, ishte 
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shumë e qartë për të gjithë ata të cilët ende nuk e pranonin fuqinë, 

faktorizimin e UÇK-së. 

Për artikullshkruesin e vështrimit me titull: “Kornizat e 

parapërcaktuara”, botuar në “Zëri” e 11 tetorit 1998, nuk kishte dilema 

për faktin se “I vetmi faktor realisht veprues në hapësirën shqiptare në 

këto kushte ishte UÇK-ja dhe se në esencë, po të mos ishte UÇK-ja, as 

që do të vinim në këtë situatë të fillimit të zgjidhjes së krizës me 

intervenimet e NATO-s dhe krijimin e kushteve kalimtare”. Në të 

njëjtin numër, botohet intervistat e gjatë me Jakup Krasniqin, i cili në 

pyetjen për tendencat për anashkalimin të UÇK-së nga subjektet 

kosovare, përgjigjej: “Mendoj se me rezistencën që po bën UÇK-ja, me 

qëndrimet e saj të qarta për pavarësinë e Kosovës, do ta kryejë punën 

në atë mënyrë, që ata që dëshirojnë ta anashkalojnë UÇK-në do ta 

anashkalojnë vetveten”.  

Në “Zërin” e datës 14 nëntor 1998, lexojmë intervistën e 

realizuar me Shaban Shalën, oficer i lartë i UÇK-së, i cili konstatonte 

se divergjencat politike shqiptare kanë pasoja të mëdha për ardhmërinë. 

Më tej, Shala duke shpjeguar faktin pse një pjesë e madhe e eprorëve 

ushtarakë shqiptarë që kishin shërbyer në ish-AJ, nuk janë përfshirë në 

UÇK, përkundër ftesës së Shtabit të Përgjithshëm, vlerëson se: 

“Kolegët e mi, oficerë ushtarakë me profesion, kanë rënë pre dhe janë 

pengje të një politike të gabuar që udhëhiqet nga klasa politike e 

Kosovës”. Ai shtonte se: “Një pjesë e oficerëve ka lejuar që të 

manipulohet me ta për interesa personale, grupore të udhëheqësve 

tanë”. 

“Zëri” në numrin e 21 nëntorit 1998, në temë për mundësitë e 

bashkimit politik të faktorit shqiptar, mes tjerash boton deklaratën me 

Jakup Krasniqin, zëdhënës i SHP të UÇK-së, i cili shprehje se: “Vetëm 
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bashkimi është shpëtim i ynë, se UÇK-ja nuk kërkon të jetë e 

privilegjuar në këtë kthesë të madhe historike, por nuk do të lejojë që 

të anashkalohet”. Ndërsa, në numrin vijues të javores “Zëri” të datës 

24 tetor 1998, Adem Demaçi, përfaqësues i përgjithshëm politik i 

UÇK-së, shprehimisht vlerësonte, e kërkonte se: “UÇK-ja duhet të ketë 

rolin kryesor dhe vendimtar në arritjen e marrëveshjes për zgjidhjen e 

problemit të Kosovës”.  

Në numrin e 26 dhjetorit të vitit 1998, artikullshkruesi në “Zëri” 

pasi konstatonse çdo gjë është bërë e padurueshme, shkruan se: “UÇK-

ja bëhet faktor numër një, bëhet faktor edukativ, kategori filozofike dhe 

pedagogjike, UÇK-ja potencon Kosovën, të drejtën e saj dhe e vazhdon 

traditën heroike”. Në të njëjtin numër në vështrimin me titull: 

“Ndërrimi i epokës” autori për Adem Jasharin shkruan si për njeriun 

që e ndërroi epokën, për Fehmi Lladrovcin, si për heroin i cili i jepet 

tërësisht lirisë së atdheut, për Lum Haxhiun si për “Çe Gevaren” e 

Junikut, Adem Jashari si “Shin Fejnin” shqiptar, për Hashim Thaçin si 

i ashpër por kooperativ /bashkëpunues/ i vendosur, trim dhe tolerant, e 

kështu me radhë. Po më këso deklarata të larta mirënjohje për UÇK-në 

aso kohe deklarohen edhe personalitete, diplomatë dhe analistë 

ndërkombëtarë, siç ishte fjala me analistë të njohur anglezë, Timoti 

Garton, i cili po ashtu në numrin e javores “Zëri” të datës 23 janar 1999, 

shkruante se: “Është e vërtetë se pjesëtarët e UÇK-së janë heronj për 

shumicën e shqiptarëve të Kosovës. Të arriturat e tyre tashmë janë 

legjendë, gati për të hyrë në librat e historisë, padyshim, në të njëjtën 

masë të mitizuar për luftëtarët kryengritës kaçakë kundër serbëve, para 

tetëdhjetë vjetëshdhe se forca politike e UÇK-së është në rritje e sipër”. 

Ishte ai një vlerësim realist i një ndër mbështetësve të parë dhe të 

fuqishëm ndërkombëtar për UÇK-në.  
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Do të ishte me shumë interes që sot, pas luftës çlirimtare të 

Kosovës dhe çlirimit të vendit tonë nga sundimi serb/sllav, pikërisht 

kur po atakohen dhe denigrohen vlerat më të shenjta të luftës së popullit 

të Kosovës me në krye UÇK-në, të thirremi në deklarimet e 

ndërkombëtarëve, siç është rasti me mikun tonë, Timoti Garton. 

Me zhvillimet në Kosovë dhe roli i UÇK-së, merret edhe analisti 

amerikan, Pol Uiliams, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, i cili 

në “Zërin” e datës 30 janar 1999, ishte aq largpamës sa që tërhiqte 

vërejtjen me vlerësimin sipas të cilit: “Është me rëndësi që sulmet 

ajrore të NATO-së ta gjejë UÇK-në me duar të pastra, pa vrasje të 

popullatës civile serbe, pa kërcënim të kufijve të jashtëm dhe në këtë 

mënyrë udhëheqja e UÇK-së do ta ketë dorën e fortë si moralisht, ashtu 

edhe strukturalisht për të hyrë në negociata”. Gjithsesi, një sugjerim 

dashamirës dhe shumë i vlefshëm nga një mik i madh ndërkombëtar. 

Artikullshkruesi në “Zërin” e datës 6 mars 1999, duke analizuar 

gatishmërinë e UÇK-së që, krahas bisedimeve për Marrëveshjen e 

Rambujesë, të pranojë që të bëjë qeverinë bashkë me “Pacifistët”, 

konstaton se: “Në udhëheqësi e UÇK-së aktualisht në procesin e 

vendosjes për vazhdimin e luftës ose pranimin e paqes së ofruar duke 

përfshirë gjithë spektrin politik të Kosovës dhe se me rastin e formimit 

të Qeverisë, me rëndësi është që ai njeri të përfaqësojë UÇK-në, ata që 

me luftën e tyre kanë bërë atë që e kanë ëndërruar brezat e tërë 

shqiptarë”. Në të njëjtin numër të “Zërit” të datës, 16 mars 1999, duke 

u përgjigjur në pyetjen rreth transformimit të UÇK-së, Jakup Krasniqi, 

nga pozicioni i anëtarit të Shtabit të Përgjithshëm dhe zëdhënës i UÇK-

së, shprehimisht thoshte se: “Unë mendoj se me transformim, në asnjë 

mënyrë nuk nënkupton shpërbërjen e UÇK-së, por shndërrimin e UÇK-

së në forca të rregullta për mbrojtjen e Kosovës”. Analizuar nga 
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distanca historike, deklarimi i Krasniqit duket se ishte vizionar dhe 

realist, nga se, sot, 15 vjet pas çlirimit të Kosovës, UÇK-ja e 

transformuar në TMK dhe më pas në FSK, këtyre ditëve Qeveria e 

Republikës së Kosovës mori vendim për shndërrimin e FSK-së në 

Forcën e Armatosur të Kosovës. Ndërsa, eksperti amerikan i së drejtës 

ndërkombëtare, Pol Uiliams, në të njëjtin numër deklaronte se: 

“Çmilitarizimi i UÇK-së nuk nënkupton çarmatosjen e saj”. Në 

përfundim të periudhës kalimtare, nuk do të bllokohen mundësitë që 

UÇK-ja të marrë përgjegjësi për mbrojtjen e integriteti territorial të 

Kosovës, dhe se UÇK-ja sipas, Pol Uiliams “...mund të shfrytëzojë 

periudhën kalimtare për t’u bërë një forcë sigurie në ardhmërinë e 

Kosovës”.  

Si pasojë e eskalimit të situatës së luftës në Kosovë, dhe veçmas 

pas fillimit të bombardimeve të NATO-së mbi caqet ushtarake, 

paraushtarake, policore serbe, javorja politike shqiptare “Zëri” me seli 

në Prishtinë, ndërpreu botimin e saj, për ta vazhduar, botimin në Shkup, 

deri në përfundimin e luftës së Kosovës. 
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Yüksel HOŞ 

 

Geographical Dynamics on Independence Struggle of 

Kosova 

 

Kosovo is located in a territory close to the South-western part of 

the Balkan Peninsula. It includes within its borders also a part of the 

former Ottoman district known as “Kosova Vilyeti”. The country won 

its independence after a war against the Republic of Serbia, which had 

emerged as a state after the disintegration of the former Yugoslavia. In 

spite of this, it is not yet a member of the UN, but an independent state 

with internationally recognised symbols and borders. The map of 

Kosovo shows a country with a rectangular shape, and its main border 

neighbours are Serbia from North to East, Montenegro in the West by 

a narrow border, Albania in Southwest and Macedonia in Southeast. 

Although the country has an almost 100 kilometres of bird-flight 

distance to the Adriatic Sea, due to the mountainous landscape, it 

remains 234 kilometres away from the nearest port (Durres), while its 

distance to the nearest coast (Shengjin) is 204 km. Because of such a 

position, Kosovo is an especially landlocked country. Also its relative 

location makes up the reality and future of Kosovo, which represent a 

crucial role in features such as the climate and agricultural conditions, 

the foreign policy, the domestic agenda, the own economy and tourism 

as well as its prior characteristics. Moreover, this relative location has 

played an important role in the struggle for independence. The 
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following research elaborates main geographical consequences which 

are a result of Kosovo’s case being a landlocked country and its human 

effects on the future of the Republic of Kosovo. Besides the situation 

of the Republic of Kosovo according to the Economic Geography 

criteria, its self-sufficiency, demographic power, its role as a state on 

the region and its political stability as a result of all this, its geopolitical 

importance are the factors of primary effect. In this research about the 

last geographical actor in the last decade of Balkan Peninsula when the 

political geography reshaped, it has been intended to bring a different 

geographical perspective with an explanation of geographical 

dynamics of Kosovo and its role on country’s struggle of independence 

at the glance of geographical perspective.  

Key Words: Kosovo, Landlocked, Geopolitics, Geography, 

Border, Independence. 
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Preface 

 

Kosovo is located in Southeast Europe in the central western part 

of Balkan Peninsula. In the Northwest it is surrounded by Serbia with 

a long border, In the Southwest, it is bordered by Albania, in the 

Southwest by Montenegro and in the East and Southwest by 

Macedonia. Its distances towards Adriatic sea is roughly 100 km, 

towards nearest sea shore Shengjin 204 km, Port city Durres 234 km. 

For a country 450 m average elevation from sea level these are enough 

to call Kosovo as a landlocked continental country. 

Image 1: Relative Location of Kosovo in Western Balkans (Yüksel HOŞ 2018). 

There are changes that both people and the surrounding 

geographic environment bring into the space. These are shared with 

physical dynamics and human dynamics. The nature and structure of 

these dynamics determine their own destinies by making a distinct 

geographic area from others. Because geography is a destiny as Ibni 

Khaldun said in Muqaddimah around 14.th century. As the destiny is 

inevitable, we must concern what kind of dynamic factors have 
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significant role on Kosovo’s independency and what are Geographical 

dynamics? 

 

Dynamic Factors 

 

When the topic is dynamic factors, it must be explained as; major 

dynamic factors are; relief, climate, natural resources, land form, land 

type, rocks, water, forest etc.Soil structure, flood and permeability 

Population and the population power The ratio of the elderly / young 

population, urbanization level of the population, level of the 

population, economic structure of the population, Religion, language, 

national, cultural, identity characteristics. Boundaries of the area. 

Distance to the sea and its relative location. Affiliation and membership 

to other political organisations or alliances (e.g.NATO). Human rights 

violations, massacres and genocide. These are the effects of 

geographical human dynamics on overall state and independence 

struggle. To approach on this concept, we may call dynamic factos as 

“Geographical Dynamics” too. 

 

Geographical Dynamics 

 

In general concept, Dynamics is the work of forces (energy) 

which provides movement and change in space and shapes it as well. 

By shaping the system, Dynamics get also in an interrelationship 

among the elements of space, time and forces. As for the Geographical 

Dynamics, it barely stands between the earth and human enabling and 

facilitating his activities as well as making the human as another actor 

of its own dynamism. When it sounds Geographical Dynamics, it’s not 
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just atmospheric dynamics or geological but also an interaction and 

interrelationship of human, surface, physical, biological domains of 

those all in the area which develops or deteriorates by the case of the 

time. Those Geographical dynamics are summarized into two main 

groups. 

 

Natural Dynamics and Borders of Kosovo in Terms of 

Country Defence 

 

Under this group, main indicators are, country’s own relief, 

physical dynamics, atmospheric and geological structure and 

dynamism are counted. As these all changes into their own, they also 

become main actors to shape the relief, making it rich or poor in terms 

of natural resources. Climatic conditions determine the river debris as 

geological and geomorphological structure of the area defines its 

borders. River basins and precipitation determines Biological features 

as flora and fauna and these things determine livestock presence on 

the area for human being who is the main actor to consume it all. 

Besides these, mineral potential as stone, salt and other metals and 

hydrocarbons are also some other indicators depended on dynamic 

factors that also related to geological past of the area.  

When the Geography of Kosovo is analysed, it appears that 

Kosovo is in the form of a closed basin, surrounded by forested 

mountains (39%), which enable a perfect advantage for all kind of 

independence struggles. The borders of Kosovo are largely marked 

by mountains. While this facilitates the protection of the country, 

among these borders the only smoother relief which creates the 

possibility of access towards the country, seems on its northern sector. 
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This part Leposavic-Mitrovica (Ibar valley) carries a mixed ethnic 

structure in the country's most fragile point hosting a concentration of 

the main ethnic Serbian population of Kosovo. During the handover 

of Kosovo in 1912 by Ottomans to Serbia, one of the main directions 

that Serbian army was advanced, was this sector (Mitrovica) knowing 

that the biggest Ottoman command garrison was stationed there1. In 

historical resources we can see that Ottomans were placed a strong 

garrison in this part to control security of Kosovo and from this 

garrison, they were sending deployments to the different areas. It is 

one of the main crossings in the country since earlier ages. In addition 

to Serbs brought by the Serbian government to Kosovo in the last 

century, there were also existing Serbs as history recorded in various 

resources. According to Serbian resources Albanians were not. But 

this is untrue due to the thousands of Ottoman Archives that 

mentioning about “Arnavut” people which referred to “Albanians”. 

From the Serbian perspective, importance of the population living in 

the area is often regarded as a negative thing and mostly alienated as 

“Foreigners”. By the last century, from the Serbian nationalist look, 

the most precious things were the settlements around the Kosovo but 

not its inhabitants. The country’s itself was seen as more valuable 

than the population as a cradle of Serbian civilisation and the source 

of the national cosmogony. The attitude of the population living in 

this harsh land, has to become tough due to its own conditions which 

was a mixture of various diversity in a minor area such as; its strategic 

importance, being an interethnic fringe zone between Slavic and 

Albanian worlds, as well as being the interaction point of Islam and 

 
1 Fevzi ÇAKMAK, Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik, İş Bankası “Kültür Yayınları”. 

İstanbul, 2011, p.161-169 
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Christianity as often ignored and back staged but still existed. Today 

it is important to ensure a sustainable internal peace in Kosovo and 

Serbia. Regardless of everything, as long as ethnic diversity is a 

colour for democratic countries, such a perception can be 

comprehended only by a peaceful education which can’t be flourished 

under an area full with unrest. And among the factors needed to 

preserve in Kosovo except of the peace are international recognition, 

an independent economy, political stability, and full sovereignty is a 

necessity. 

Without having any enemies, the Geography of Kosovo has some 

difficulties in geopolitical manner which shows him as an unlucky 

area. A country surrounded 210° out of 360° bordersby Serbia and 

Montenegro which were forming “Yugoslavia” in times of Kosovo 

Crisis has a disadvantageous Geography. The only access were Albania 

and Macedonia where this advantage was the most crucial one to 

liberate the wholecountry enabling him a safe passage to break 

blockade against itself.  

Image 2:    Diameter Mapping for Borders of Kosovo and Neighbours Before Kosovo 

Crisis (Yüksel HOŞ). 
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A country that a sizable part of its borders surrounded by 

mountains and mountain ranges has natural advantageous to protect its 

central part as well as its borders. Switzerland, India and Kosovo are 

sample countries for this case. Since the country has no sea access, all 

borders currently passes from continental areas, especially mountains. 

Almost entire borders of Kosovo is rural and mountainous. The relief 

through the country gets a flat view especially in the middle part. Types 

of relief vary, by rugged mountain formed mostly by limestone. Except 

of these there are also, hilly areas, fields and lakes. The land borders 

because of mountain ranges, makes a difficulty for border traffic, 

especially in the winter season2. In this manner, when it is approached 

on Kosovo borders, it seems that Kosovar borders are hard to attack 

and easy to defend. In the very beginning of the crisis of Kosovo this 

was a primary problem for Albanians. Nevertheless these borders were 

not under UÇK aka KLA (Kosovo Liberation Army) control except of 

south-western mountain ranges bordering with Albania. So, once those 

freed, it would be a natural barrier for the sustainable security of 

Kosovo. But during the liberation of Kosovo, this hasn’t been realised 

100% because of Ethnic Serbian existence in the Northern part of 

Kosovo where has less or limited Albanian control even today. 

 

 

 

 

 

 
2 “Strategjia Kombëtare E Republikës Së Kosovës Për Menaxhimin E Integruar Të 

Kufirit” www. Kryeministri -ks.net /repository/ docs/ Strategjia _Kombetare 

_per_MIK_2013-2018.pdf. S.20 
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Natural Dynamics in Terms of Protection 

 

Forests and limestone structure with caves and mountains have 

been places for every civil and military causes when the concern is 

seeking protection (Place to Shelter, Fortification, and Protection) In 

case of any warfare, mass populations gathered for concealment and 

placement in a safe place, preferably in the middle of the country far 

from the enemy lines or bordering areas, which enables the success of 

a guerrilla war, making the minds of warriors just concentrated on 

frontline without concerned about their families and the safety of them. 

In this manner, the middle part of the Kosovo was a very unprotected 

space. Kosovo's gateway are just its surrounding mountains. In short, 

for the inner part of such these regions and countries are defenceless. 

According to the military Geography, To establish control on a flat area 

and to keep that territory safe in hand, harder than recapturing or 

attacking them once you lose it. As for the bordering mountainous zone 

the situation is vice-versa. Those places are easy to keep and hard to 

handover. 

Under these conditions, the protection of Kosovo could be made 

from the mountainous boundaries surrounding itself. In the Kosovo 

war, this was the most tedious part. The defence was made against a 

power that existing with its entire force in Kosovo covering the whole 

middle part, heartland of the territory. Even if the country's structure 

provides a suitable geography for territorial defence, though it was not 

suitable to uproot the enemy that was already entered the inner part of 

the country for a hundred years ago. So, it was evident that there were 

two options.  
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1-Dragging the Serbian Army into an urban fight which was a 

big risk to make civilians as a target as it happened in the Siege of 

Sarajevo (1992-1995). 

2-Waging a struggle outside of the cities, dragging the Serbian 

Army out. Leaving civilians safe behind enabling them temporary 

protection by neighbouring countries (mostly Albania). 

In the struggle of KLA (UÇK), the second way has been 

followed. All kind of assistance and ammunition which KLA needed 

were transferred from the Northern Albanian mountains and reached to 

Kosovo’s south-western part and distributed into the country to the 

different groups.3 During these fight, cities did not been damaged as 

heavily as Sarajevo experienced between 1992-1995 war.  

  Image 3: Kosovo, Relatively Flat Inner part and Surrounding Hilly Relief . 

Abovementioned phenomenon about the Geography of Kosovo 

proves a consequence that is when ethnic cleansing process by 

aggressors took part in 1998, most vulnerable parts of the country 

were listed around the middle basin of Kosovo which were left almost 

 
3 Interviews with the locals of Bajram Curri town in Albania. 
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defenceless against a power attacking them and 89% of the victim 

villages and settlements were located in the relatively flat areas of 

Kosovo while hilly areas were partially protected or did not been 

targeted as much as cities due to their sparsely or less inhabited status. 

But the middle of the country was suffering a catastrophic disaster as 

well as main urban areas of the area which were under a police terror 

but not shelled thanks to Ethnic Serbian presence living in each of 

them. 

 Image 4: Consequence of the Physical Factors. Most Attacked Villages in 

Kosovo4. 
 

 

 

 

 

 
4 http://www.state.gov/www/regions/eur/map1.html (Every dots symbolize attacked 

villages) 
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Human Dynamics in Terms of State Formation and it’s 

Defence 

 

Humans are the main actor of the world, moving, growing, 

shaping his own environment using it for living by some resources he 

uses. As humanity shapes the world’s itself, he also gets directly 

affected from the environment what he was previously changed and 

formed. While humanity grows, agricultural areas deteriorates against 

humanity by newly built up areas which grow and expand every day. 

Moreover, growing population also makes many resources inadequate 

for the future of the humanity. So human dynamics are the most 

enormous element among other dynamic factors. As humans grow, 

they prepare conditions for their wellbeing, safety, producer-consumer 

chain and some needs of protection especially the need of safety as 

well. To ensure this, people are formed States or State like 

organisations and used their population dynamics to sustain it. 

Governments, armies, taxpayers, manpower, security or military power 

are positive sides of dynamical populations. As the population of a 

country gets older, age group which suitable for military service, gets 

smaller.  

 

Kosovo Struggle in Case of Demographical Dynamism 

 

When the subject is “National Liberation Struggle” it often 

encounters by opposition. Oppositions against liberation movements 

can be grouped inside 2 type of reactions while there are 3 types of 

human reactions when the word “Independence” is pronounced. 
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1. Loyalists of Colonial Country: First group are usually people 

belongs to another ethnic identity inside the region which tries to keep 

their status higher. Those people usually tended to see their destiny 

bonded to the country whom they affinity. During liberation days of 

Kosovo, Serbian community was exactly representing this sample of 

people with strong loyalist senses for mainland Serbia and its 

aspirations inside the Kosovo. A similar sample also seems in Ulster 

(Northern Ireland) by Ulster Protestants which settled into the area by 

William of Orange from Scotland5. Since those days this community 

has strong loyalty to the English presence in the area refusing any 

future unity with Ireland. As for Balkans the situation in northern 

Kosovo seems like United Kingdom backed Protestant settlements in 

Ulster. 

2. Defendants of Status Quo: Under this group, many other 

ethnicities including outnumbered ethnic fractions, some opportunist 

people or some people who mostly concentrated on their wellbeing and 

concerned and worried about their pensions are some samples 

constitutes this group. This phenomenon also related with elderly 

population and their reflex of votes. In the 1990’s, the result of the 

Independency referendum in the Quebec region of Canada was 49.42% 

(ie No for independence!)6 Because the population was old and such a 

reflex repeated itself on public votes. The most prominent example for 

this group is voter profile against the proposal for Scotland to become 

an independent country. Those who oppose to a possible independency 

 
5 Aly Boniface, Catherine Flaherty, Lizzy James, History A: “Explaining the Modern 

World”, My Revision Notes: Hachette UK, 2018 
6 The Canadian Encyclopedia. Archived from the original on December 21, 2014. 

Retrieved October 4, 2018. https://www.thecanadianencyclopedia.ca 
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were mostly elders or those who are in critical age (16-24) with highly 

worried about their future after education. In brief, while working age 

generation were in favour for the Scotland to become an independent 

country showing a brave reflex, people who receive direct social 

assistance may show different reflexes or seems reluctant. 

Image 5: Polls over General political tendency of Scottish People by age groups.7 

 

3. Liberationists: Those who have less benefitted from their 

homeland and more persecuted by the system are the natural members 

of this group. Forming up another authority, a free Nation State is their 

dream and Adem Jashari was the most prominent character for the 

Kosovo’s liberation path. Besides that, the stance what Rugova 

represented by his “pro-negotiation” policy, this struggle mostly 

ignited and inspired by personal efforts and devotion of Adem Jashari 

as he often regarded as the first one that the country owes its 

independency. As for the way that Rugova represented, it contributed 

an enormous benefit for the general recognition of Kosovo in 

international area. So when the topic is Liberationism, the name Adem 

Jashari is the first figure to be mentioned. During the Kosovo’s struggle 

 
7 https://www.theguardian.com/politics/2014/sep/12/scottish-referendum-too-close-

to-call-says-icm-poll 
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for independency, his efforts seem to have a similarity to the Michael 

Collins who was the warrior name behind the liberation success of 

Republic of Ireland. Nevertheless, after gaining his primary success, 

his efforts were needed to be clinched by negotiations with U.K. Once 

he negotiated with U.K, accepting division of Ireland giving up from 

Ulster, Irısh state has been recognized by U.K. On his return, he 

subjected to mass critics from his own friends. In the end, Ireland has 

been formed successfully. Although the case of Northern Ireland 

conflict went on even after the death (assassination) of Collins.8 So the 

case of Kosovo has a strong similarity when the liberation struggle of 

Ireland is deeply analysed. In 90s the only University in Kosovo 

(University of Pristina) was closed, the size of family was subject of 

limitations and ethnic Kosovars were “non grata” (undesirable) persons 

regarding the jobs in public institutions. Human Rights Watch noted 

that persecution “forced emigration of some 350,000 Kosovo 

Albanians over the next seven years”9 That is why the members of 

these group are undesired persons by colonist powers. Members of the 

nationalist elite among Kosovar students were increasingly prosecuted 

and forced to leave Kosovo10. 

In this manner, as the intention behind these policies is analysed, 

it seems that Serbia was do the same thing previously since its very 

beginning. When the “Idea of Free Serbia” was first mentioned, a 

homogenous country was the most ideal model for a nation state since 

 
8 Mallon, Seamus., Phoenix Éamon., “Nationalism in Northern Ireland From Partition 

To The Belfast Agreement”, Working Papers in British-Irish Studies” No. 29, 2003, 

Dublin 
9 Gollopeni, Besim., "Kosovar Emigration: Causes, Losses and Benefits" Institute for 

Social Research in Zagreb. Sociologija i prostor, 54 (2016) 206 (3): p. 298 
10 Malcolm, N. (1999). Kosovo. A short History. New York: Harper. 
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the first years of Serbia. For instance when the Serbian Principality 

were gained big territories from Ottoman Empire, the 8.th article of the 

agreement protocol was about Turkish population (including all 

Albanians as well) to be deported according to the “Kanlidza Protocol” 

signed on 4 September 186211. Thus, Serbia was becoming a 

homogenous country. However same way thought to be applied in 

Kosovo on 20.th century but failed several times because of the human 

factor in Kosovo which is explained below. In reality it was difficult to 

apply it in the Balkans especially in this century.  

Image 6: Areas With Strong Ethnic Serbian Population in Kosovo till 1999.12 

 

Nevertheless, the case of Kosovo is a unique model of this 

phenomenon. Under Milosevic’s rule a homogenous Serbia as well as 

a homogenous Kosovo was one of the plans of his ultra nationalist 

policy. Most probably all atrocities were done for this project. In the 

end, when Kosovo is liberated the story turned against the project 

makers and the existence of Ethnic Serbians of Kosovo.  

 
11Hamzaoğlu, Yusuf., “Sırbistan Türklüğü”, p.371,  LogosA, 2004, Skopje. 
12Ethno-Geopolitic map in Albanian by Yüksel HOŞ, Presented in Adem Jashari 

Symposium in March 1999, Prishtina. 
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It has been a primary subject when the future of Minorities of 

Kosovo was negotiated and still one of the crucial article which going 

on for the fate of the Kosovo’s future along with some other options of 

arbitration proposals. Till 1998-99 Kosovo Crisis, Serbian inhabited 

areas of Kosovo were almost covering 40% of all country and 

concentrated in main 3 areas as Leposavić-Mitrovica in the north, 

Shtërpcë area in the south and another Serbian Dominance around 

Prishtina city and some important industrial areas around the entire 

Kosovo. After the war, there is just two concentration remained (North 

and South) except of Prishtina Serbians which mostly evacuated the 

area moving towards two main remaining areas and the “homeland” 

Serbia including the capitol Beograd. In the area of Kosovo, the 

homeland concept is also confusing. For Albanians Kosovo is their 

homeland for centuries while Serbians have the same rhetoric. After 

the political independence and the end of the Serbian rule, the 

homeland concept for Serbians changed in practice even not changed 

at much in rhetoric. Because many of them chosen migrating to various 

Serbian towns leaving Kosovo for a better life in “Homeland Serbia”. 
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Population Dynamics in Terms of Country Defence 

Image 7: Population Dynamics of Albanians in Yugoslavia which Subjected a CIA 

Report.13 

 

For full sovereignty, it is important to ensure the majority of the 

population. Despite mass  

expulsions, forced migrations and massacres if a population still 

remains stronger and keeps its growth rate, it is a dynamic population. 

Those can only be stopped with massacres and deportations as well as 

intimidation tactics. These tactics have remained in history as the 

legacy of the Mongols in history. Kill, burn, dump, destroy and own 

the depopulated area.  

The reason that all atrocities and aggression began, was a 

conclusion but not the reason behind the Kosovo Problem. The 

problem was coming out when official numbers were showing a steady 

growth for the favour of Albanians in Yugoslavia from 6,4% in 1971 

jumped to 7,7% in 1981. The 1980’s were the final good years of 

Yugoslavia but not for Kosovo. Its fate was already decided by Serbian 

authorities looking the numbers of their population growth and most 

 
13https: // www.cia.gov /library /readingroom/ docs/ CIA-RDP 85 T01058 R 

000303230001 - 5. pdf 

http://https:%20/%20www.cia.gov%20/library%20/readingroom/%20docs/%20CIA-RDP%2085%20T01058%20R%20000303230001%20-%205.%20pdf
http://https:%20/%20www.cia.gov%20/library%20/readingroom/%20docs/%20CIA-RDP%2085%20T01058%20R%20000303230001%20-%205.%20pdf
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probably all suppressions were done to stop this dynamism by a fear 

that “overwhelming the number of Kosovar Albanians would 

annihilate or make Serbians in the country as an insignificant 

minority”. So the atrocity targeted mostly intellectuals, universities and 

ideologists which seen as  

a threat to ignite the liberation struggle of Kosovo. 

           Table 1: Yugoslavian Population by Age Groups, 198114. 

 

In spite of all atrocities and difficulties, targeted and victim 

nations must keep their self-sufficiency for a sustainable sovereignty 

in their territory. Of course this is just a theory without sharing their 

difficulties and the pressure upon their lives. As the Immigration 

becomes imminent and inevitable, the abandonment of the territory 

becomes a result of a logical question “why to stay?” Being the least 

abandoned one in the area makes people feel solitude, feel weak. 

Bosnians of Herzegovina and Srebrenica in eastern Bosnia are similar 

samples of this phenomenon after chains of genocides and massacres 

targeting their existence for 170 odd years. Thus, communities fall into 

 
14https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-

RDP85T01058R000303230001-5.pdf 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T01058R000303230001-5.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP85T01058R000303230001-5.pdf
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minority after each migration waves. Even in the south and west of 

Sandzak Region that today divided between Serbia and Montenegro, 

the situation is similar and shows an advanced (concluded) version of 

what planned and failed in Kosovo. For reasons such as retirement, 

education of the next generation, working and social security 

advantages and fear to lose prosperity, no returnees pay any interest 

towards their homeland after spending a period of 20 years. As it is 

shown below (Table 2), by the death of Josip Broz Tito in 1980, the 

first oscillation on immigrations out of the country appears clearly. 

     Table 2: Migration Speed of Kosovo by Timescale.15 

 

During the ensuing years especially because of Milosevic’s 

atrocities and ultra nationalist policies these oscillations reaches 

exaggerated numbers for a minor country which have no more than 2 

million inhabitants. Today in Germany and Switzerland many of the 

Kosovar Albanians have not any intention for a permanent return to 

Kosovo16. For ones who criticize the situation “Why there are so few 

 
15 KAS, Kosovar migration, 2014, pg. 24. 
16Interviews with Albanian Community in Geneva, Aarau, Basel, Zurich, Frankfurt, 

Düsseldorf, Berlin, Hamburg during a survey by Yüksel HOŞ. 2009. 
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returnees even the war is over?” there are two offers. “The population 

of Kosovo, whatever it may be, should keep their home despite 

poverty, mass killing and intimidation. because of the need to preserve 

sovereignty in the future.” And the other offer is “Bringing back all 

immigrants who left the country can only be possible by providing 

them best conditions even better than those who remained in Kosovo.”  

So in this part, another question emerges. To achieve such a goal 

is possible for a newly independent state with its limited resources? If 

it’s not possible, next generations may easily follow previous ones and 

they going to do same way as they did by emigrating towards different 

western European countries maybe never to return. This is the biggest 

threat for the population dynamics of Kosovo which enabled him a 

sovereign state. There are some resources showing the Monthly wages 

of returned migrants and non-migrants in Kosovo. The difference 

shows that returnees have approx. 100€ or more wages than others who 

remained in Kosovo17. Despite this, it is inefficient to make Kosovo 

enough attractive for those who still living in Germany, Switzerland 

and other developed economies throughout the world. In conclusion, 

all immigration outside the Kosovo is a threat against its demographic 

sustainability.  Yet it is clear that the population dynamism is crucial 

for a country’s self-sustainability as well as its self-defence. After the 

Kosovo war, a famous saying about Albanian population dynamism 

which was attributed to some Serb officials is a short sentence to 

express many things itself “we were defeated to Albanian mothers but 

not their fighters” 

 

 
17World Bank “Migration and Economic Development in Kosovo  Report” No. 60590 

– XK p.6 
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Result 

 

If there were not any population dynamism of Kosovo, today 

most probably Kosovo would be a district of Serbia as it used to be for 

the big part of the last century. Without population dynamism Kosovo 

wouldn’t develop, would not even run its natural resources including 

mineral industry by needed labour force. Unless the population 

dynamism, no any demand for human rights, or no any public 

demonstration to establish or protect their own institutions (the case of 

Prishtina University) and to protect their self-identity. Unless the 

Kosovo has its own population dynamism, being a part of Serbia could 

be its unwanted destiny. Unless this dynamism, situation could have 

been worsened after each pogrom, massacre and genocide which 

continued since 1912 till onwards systematically.  Unless this 

dynamism, Kosovo could have remained as a colony of Beograd as a 

famous Serbian saying quoted out “Terpça radi, Beogradi segradi” 

which means (Trepça works, Belgrade develops).  

As it had repeatedly proven in history that, Intellectuals gives the 

first reaction against injustice, young people are the ones who appear 

first in the streets, then first elderly and weak people die. Unless having 

a dynamism no any armed opposition would have welcomed by public 

support and both Adem Jashari and his friends could have remained 

alone in his struggle, and most probably could have labelled as "a 

group of extremists" or "a group of adventurers".  Unless all what had 

been experienced good and bad, today no one would be able to stand 

with proud as a citizen of an independent state called “Kosova”.  
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UÇK-ja në kontekst të luftërave guerile të shekullit XX 

 

Shekulli XX kishte për temë kryesore luftën, gjatë së cilit shekull 

ndodhën dy luftëra botërore, ku në secilën prej tyre vdiqën miliona 

njerëz. Pas Luftës së Dytë Botërore, historia botërore u karakterizua 

me ulje të nivelit të konfliktit të hapur, por ngritje të theksuar të 

ngjarjeve të luftërave të vogla, ose luftërave guerile. Natyra e 

ndryshuar e luftimit gjatë shekullit XX ishte sfiduese, ngaqë, secila 

luftë apo konflikt që ngjante po sillte numër më të madh të vdekurish 

sesa luftërat që ngjanin në shekujt paraprak dhe në të njëjtën kohë po 

paraqitej si formë pasive e konflikti, e cila me vështirësi mundej nga 

ushtritë që mbronin pushtetet dhe hierarkitë e vendosura politike. Në 

një formë, shekulli XX paraqet periudhën kur u definua lufta 

revolucionare si armë e grupeve të shtypura politikisht, të grupeve të 

margjinalizuara në bazë të përkatësisë etnike, si luftë kundër pushtetit 

të konsoliduar imperial dhe përfundimisht luftë kundër kolonializmit 

ushtarak, politik dhe kulturor. 

Sipas të dhënave historike, nga vitit 1919 deri në 1997, 

shpërthyen rreth 500 luftëra guerile përreth botës.1Me valët e ndryshme 

revolucionare që ngjanë përgjatë fillimit të shekullit XX, në kontekst 

të zhvillimit të ideologjisë politike, marksizmi konsiderohet si shtylla 

 
1Carles Boix, ‘Civil Wars and Guerrilla Warfare in the Contemporary World: Toward 

a Joint Theory of Motivations and Opportunities’, in S. N. Kalyvas, I. Shapiro, and 

T. Masoud, eds., Order, Conflict, and Violence, (Cambridge, 2008), p. 

197,http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9780511755903A020, accessed 5 

November 2017. 
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mbajtëse e ideve revolucionare mbi të cilat u ndërtuan grupet 

revolucionare guerile. Megjithëse jo të gjitha lëvizjet guerile në 

Evropë, Azi dhe Amerikë përvetësuan ideologjinë marksiste si kauzë 

të tyre, ata përfaqësuan në thelb koncepte të rrëzimit të pushtuesit nga 

një pozitë e disavantazhuar që ngjanin me luftën binare ndërmjet 

proletariatit dhe borgjezisë.  

Në këtë kontekst, zhvillimi i luftërave guerile në kuptim të 

revolucionares gjatë shekullit XX u paraqit si përgjigje ndaj përparimit 

të hovshëm ushtarak të shteteve të Perëndimit, kështu duke rrjedhur si 

alternativë e vetme e arritjes së çlirimit ndaj forcave që ishin 

ushtarakisht dukshëm më superiore sesa e atyre që e konsideronin 

vetën të pushtuar. Meqenëse luftimi i këtyre forcave ishte i pamundur 

në formë konvencionale, atëherë grupet të gatshme për kryengritje, 

përvetësuan taktika jo-konvencionale të sulmit duke i zënë 

kundërshtarët në pritë dhe duke u tërhequr në shpejtësi për t’i paraprirë 

kundër-sulmit. Këto metoda janë tipari kryesor i ushtarëve guerilë, dhe 

u përvetësuan që nga IRA (Ushtrisë Republikane Irlandeze) në vitet e 

‘20, nga Mao Ce Duni në luftën civile të Kinës përgjatë viteve të ‘20 

deri në 1949, lufta e Vietminh (Lidhja për Pavarësi të Vietnamit) 

kundër kolonialistëve francezë (1953)2, nga kubanezët që luftuan 

Batistan (1953-1959), nga kenjanët që luftuan pushtimin kundër 

britanikëve (1952-1964), nga fronti nacionalçlirimtar i Farabundo 

Martit, në Salvador, kundër ushtrisë së Salvadorit që nga vitit 1979, e 

madje edhe UÇK kundër policisë serbe dhe ushtrisë jugosllave. 

Në studimin e luftërave guerile është e një rëndësie të posaçme 

të definohen identitetet shoqërore që tregojnë kontekstet shoqërore dhe 

 
2Max Boot, Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient 

Times to the Present, 1st edn, (2013), p. 174. 
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politike në rrjedhat historike, në mënyrë që të kuptohet më mirë se 

përse janë adoptuar qëndrime antikolonialiste dhe më tutje për të 

kuptuar se përse identiteti kombëtar është brumosur më fuqishëm 

brenda këtyre kornizave identifikuese. Në këtë aspekt, definicioni i 

Eric Hobsbawm për “banditët socialë” është shumë relevant ngaqë i 

qaset tematikës së “banditërisë”, siç është definicioni historik i 

kaçakëve shqiptarë, si revoltë e shtresave të sunduara kundër shtresave 

okupuese.3Në këtë kontekst, mund të jetë edhe e vetëkuptueshme që 

nisja e kryengritjeve dhe luftërave guerilë, shpeshherë ngjet brenda 

territoreve më rurale, ku qasja për të tjerët është më e vështirë.4 Në 

vazhdë të kësaj, duhet qartësuar që revolucionet që nga vetë natyra e 

tyre janë lëvizje ilegale që synojnë të rrëzojnë regjime politike.5 

 Kjo formë e luftës u bë e shpeshtë posaçërisht pas vitit 1945 për 

disa arsye. Shumë prej këtyre konflikteve përfshinin grupe nga Azia 

dhe Afrika të cilët mundoheshin të çlirohen nga regjimet koloniale të 

shteteve evropiane. Me burime të pakta ushtarake, kryengritësit 

përdorën taktika guerile si mënyrë për t’i arritur qëllimet e tyre. 

Përdorimi i këtyre taktikave u aplikua edhe si pasojë e terrenit 

gjeografik në të cilin u zhvilluan këto konflikte, si xhungla e Vietnamit 

që ishte vështirë e depërtueshme për trupat që nuk e njihnin terrenin 

vendor, lufta e shkurreve në Zimbabvenë e sotme ose malet në 

Afganistan.Në këto konflikte, luftëtarët guerilë në shumicën e kohës 

 
3Oskar Gustafson, Social Banditry, Myth and Historical Reality: Conceptualising 

Contemporary Albanian Organised Crime against the Hajduks (Lund University, 

2017), p. 1. 
4Robert Taber, War of the Flea: The Classic Study of Guerrilla Warfare, (2002), p. 

28. 
5Ronald Grigor Suny, Red Flag Unfurled: History, Historians, and the Russian 

Revolution (London; New York, 2017), p. 223. 
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kishin përkrahjen e popullatës vendase dhe njohuri të mirë të terrenit 

ku vepronin.  

Me fillimin e Luftës së Ftohtë pas vitit 1945, në një situatë ku të 

gjitha konfliktet shikoheshin përmes kontekstit të luftës së komunizmit 

kundër kapitalizmit, qeveritë që nuk kishin mbështetje nga populli, 

shpeshherë mbështeteshin nga superfuqitë tjera, gjë që nuk i linte 

mundësi tjetër popullatës vendase përpos të luftonte në formë të luftës 

jo-konvencionale. Meqë rreziku i konfliktit të drejtpërdrejtë ndërmjet 

SHBA-së dhe BRSS-së ishte shumë i madh, atëherë këto dyja 

shpeshherë mbështetnin kryengritës vendas në mënyrë që të mos 

luftojnë vetvetiu.  

Sovjetikët dhe më pas kinezët ishin posaçërisht të interesuar të 

mbështetnin financiarisht dhe me municione lëvizjet popullore 

çlirimtare që qëndronin mbi platforma marksiste.6 

Pas Luftës së Ftohtë, lufta guerile mori formë të organizimit më 

të madh qendror, si dhe përparimi teknologjik ia dha mundësinë 

luftëtarëve guerilë që të jenë më të rrezikshëm gjatë luftës. Në këtë 

kontekst është e rëndësishme të përmendet edhe mbulimi mediatik 

ndërkombëtar i kauzës për të cilën luftojnë guerilët, gjë që ia jep atë 

mënyrën e arritjes së mbështetjes për të cilën ata kanë nevojë, dhe në 

këtë formë e lehtëson luftën propagandistike dhe e rrit numrin potencial 

të rekrutëve, një fenomen që është vënë re shumë mirë në rastin e UÇK-

së. 

 

1. Konteksti ideologjik i zhvillimit të luftës së Kosovës 

 

 
6Max Boot, Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient 

Times to the Present, 163. 
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Shikuar në kontekst historik, lufta e Kosovës kundër policisë 

serbe dhe më vonë ushtrisë së Jugosllavisë, mund të konceptohet si 

konflikt kolonial, ku grupi revolucionar që nisi luftë guerile po luftonte 

kundër një force pushtuese që ushtronte politika koloniale që ishin 

vendosur dhe ndjekur gjatë pjesës më të mirë të shekullit XX.  

Zhvillimi i qëndrimeve ideologjike antikolonialiste ndodhi 

brenda diskursit materialist dhe si e tillë shërbeu si bazament për 

frymëzimin e disa gjeneratave për themelimin e lëvizjeve ilegale dhe 

përfundimisht për organizimin e revolucionit të armatosur. Si figurë 

më e spikatur historike që veproi përgjatë pjesës së dytë të shekullit XX 

në formulimin dhe mirëmbajtjen e një koncepti ideologjik 

antikolonialist dhe materialist, ishte Adem Demaçi, i cili që nga 1958 

ishte konsideruar nga autoritetet jugosllave si figurë irredentiste. 

Megjithëse në shkrimet e tij të hershme ai nuk kishte formuluar qartë 

idenë për themelimin e një ushtrie kryengritëse, ai e kishte sjellë 

diskursin ideologjik brenda konceptit të një kryengritjeje gevariste 

(duke e vendosur kështu Kosovën në kontekst të Botës së Tretë), dhe 

në këtë formë kishte bërë thirrje për mbajtje të qëndrimit jashtë 

blloqeve protagoniste të Luftës së Ftohtë duke e vulosur qëndrimin 

antikolonialist të cilit do t’i qëndronte besnik përgjatë veprimtarisë së 

tij.7 

Rryma e majtë ideologjike shërbeu edhe si platformë e ndërtimit 

të identitetit politik në fillet e grupeve ilegale me synim të organizimit 

të kryengritjes së armatosur. Ndër të tilla grupe ishin: Organizata 

Marksiste-Leniniste e Kosovës, Partia Komuniste Marksiste-Leniniste 

e Shqiptarëve në Jugosllavi, Lëvizja Nacionalçlirimtare e Kosovës dhe 

 
7James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001 (Tiranë, 2013), 74. 
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Viseve të tjera Shqiptare, Lëvizja për Çlirimin Kombëtar të Kosovës, 

dhe grupime të tjera që varësisht nga rrethanat, ishin më pak ose më 

shumë aktive, dhe në fund u bashkuan në ideal të organizimit të një 

lufte të përgjithshme. Një kombinim i individëve nga këto organizata, 

eventualisht formuan Lëvizjen Popullore për Republikën e Kosovës 

(LPRK), e cila u shndërrua në Lëvizjen Popullore të Kosovës (LPK). 

Këto zhvillime përgjatë viteve të ‘80 të shekullit XX u vazhduan me 

themelimin e grupeve të tjera ilegale në vitet e ‘90, të cilat e shinin 

luftën si të pashmangshme për të arritur lirinë. E tillë ishte edhe Lëvizja 

Kombëtare për Çlirimin e Kosovës (LKÇK), që u formua në mars të 

vitit 1993. LKÇK vendoste rëndësi të posaçme në përgatitjen e popullit 

për luftë në mënyrë ideologjike, politike dhe përfundimisht t’i 

përgatitnin ata për luftë në praktikë. Organ i LKÇK-së që promovonte 

propagandën politike ishte revista “Çlirimi”, të cilën e botuan dhe e 

shpërndanë që nga 1993 deri më 1999.8 

Një marrëdhënie e posaçme politike për përgatitjen ideologjike 

dhe ushtarake ishte edhe lidhja e shqiptarëve me shtetin amë, 

Shqipërinë, gjë që ndikoi qartazi edhe në përvetësimin e ideologjisë 

politike përgjatë viteve të ‘80. Ndikimi praktik i Shqipërisë, në anën 

tjetër, sipas disa burimeve, duket të ketë qenë prezent edhe gjatë viteve 

të ‘90, si në mbështetje ideologjike për zhvillimin e një lufte kundër 

Jugosllavisë, por edhe për ofrimin e trajnimit ushtarak për shqiptarët 

në Akademinë e Mbrojtjes së Tiranës. Më vonë, kjo mbështetje u 

përkthye në ndihmë të drejtpërdrejtë shtetërore në përgatitjen e 

kuadrove ushtarake për luftë. Në këtë pikë rol të rëndësishëm luajti 

 
8Arnend R. Bekaj, ‘The KLA and the Kosovo War: From Intra-State Conflict to 

Independent Country’, Berghof Transition Series / Resistanhce / Liberation 

Movements and Transition to Politics, 8 (2010), 17. 
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RamizAlia, i cili mes të tjerave, e konsideronte themelimin e UÇK-së 

si një ekuivalente të Ushtrisë Republikane Irlandeze.9 

Jashtë kornizave të zhvillimeve ideologjike, në praktikë 

tentativat për të organizuar veprimtari ushtarake u realizuan që nga 

fundvitet e ‘80, kur shqiptarët nisën rezistencë të armatosur në raste të 

prangosjes nga ana e policisë serbe. Në vitin 1989 u paraqit edhe grupi 

i parë i armatosur i njohur si “Çeta e Llapit”.10Ndërkaq, nga fundi i vitit 

1990 ishte formuar organizata “Aradha Çlirimtare e Pejës”, e drejtuar 

nga Adrian Krasniqi-Rexha, e cila kishte filluar importimin e armëve 

të lehta në Kosovë.11 

Në fillim të viteve të ‘90, sulmet sporadike guerile u përhapën si 

sulme të organizuara të varganëve policore, të njësiteve individuale 

policore dhe zyrtarëve të policisë sekrete. Faza e hershme e zhvillimit 

të ofensivës i përkiste gjysmës së parë të viteve të ‘90, kur këto aksione 

po zhvilloheshin në Dukagjin nga Haradinajt, në Llap nga Zahir 

Pajaziti dhe në Drenicë nga Jasharajt. Por, pavarësisht që organizimet 

po bëheshin në nivele krahinore, synimi për luftë të armatosur nuk 

kishte detyrimisht identitet krahinor.12 Në fillimvitet e ‘90, UÇK u rrit 

në formë më efektive në kufijtë me zonat më kufitare të Kosovës dhe 

 
9James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 78. 
10Arnend R. Bekaj, ‘The KLA and the Kosovo War: From Intra-State Conflict to 

Independent Country’, 12.Shih dhe James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: 

Nga një luftë e fshehtë në një kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 302. Anëtarët e 

Çetës së Llapit ishin kryesisht të burgosur politikë pas demonstratave të ‘81, të cilët 

ideologjikisht rrjedhnin nga “Fronti i Kuq i Kosovës”. Numri më i madh i tyre iu 

bashkuan LPRK gjatë viteve në vijim të ‘80. Shih po aty, 100. 
11Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një kryengritje të Ballkanit 

1948-2001, 84. 
12Po aty, 303. 
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rrjedhimisht duke e zgjeruar aktivitetin e saj.13Në vitin 1993 në Drenas 

u vranë dy policë serbë dhe 5 të tjerë u plagosën, ndërkaq në vitin 1995 

dy policë serbë u sulmuan me bombë dore dhe me automatikë, gjë që 

shkaktoi plagosjen e rëndë të tyre. Sipas disa të dhënave serbe, gjatë 

viteve 1992-1995, kishte pasur rreth 136 sulme guerile kundër policisë 

serbe në Kosovë.14 

Përkundër që guerilët zakonisht vendosin në shënjestër rrugët 

kryesore në mënyrë që të pamundësojnë lëvizjen dhe furnizimin e 

armikut, sulmet guerile të pjesës së parë të viteve të ‘90 zakonisht vënë 

në shënjestër stacionet policore apo sulmet e izoluara në grupe të 

policëve serbë. Një taktikë e tillë edhepse i përket luftës së gjeneratës 

së katërt, ku kryengritësit synojnë tëdelegjitimojnë pushtetin përmes 

sulmeve guerile, specifikisht kjo formë e taktikës së përdorur nga 

UÇK-ja mund të konsiderohet si taktikë maoiste dhe gevariste dhe jo 

sovjetike, në kuptimin që guerilët kërkonin krijim të përshtypjes që 

armiku po humbte kontrollin mbi territor, por që realisht nuk kishte 

mundësi ushtarake të përvetësonte kontrollin territorial atëbotë.15 

Kjo strategji është e dukshme që nga vitit 1996, gjatë së cilës 

kohë sulmet po zhvilloheshin në numër më të shpeshtë në tërë 

Kosovën. Këto sulme ishin tipike guerile ngaqë e shfrytëzonin 

njohurinë e terrenit vendor duke i vënë në pritë kundërshtarët, por dhe 

 
13Po aty, 95. 
14Sadik Krasniqi, Lufta për çlirimin e Kosovës (1997-1999) (Prishtinë, 2009), 33. 
15James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga Një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 93-94. Pettifer e shtron për para argumentin që 

ndikim në zhvillim e një qasjeje maoiste kishte pasur edhe fakti që Kudusi Lama dhe 

oficerë të tjerë të brezit të tij ishin arsimuar në Akademinë Ushtarake në Tiranë gjatë 

periudhës kur Shqipëria mbante marrëdhënie miqësore me Kinën, dhe në këtë formë 

ishin edukuar me tekste maoiste. Shih po aty, 334-335. 
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sulmet që i ndërmerrnin në pozicionet strategjike të serbëve (si ato të 

bazave ushtarake në Lluzhan, Kerpimeh, Besianë, Prishtinë, Deçan e 

gjetkë), tregojnë tipare të strategjisë guerile të luftës,16ndërkaq edhe 

prioriteti i ushtarëve ishte që të ndërtonin një arsenal me armë të 

lehta.17Si trajtë e luftës politike që po ushtronin UÇK-ja, mund të 

merret edhe fakti që pjesë e strategjisë së tyre ishte vënia në shënjestër 

e policëve, përkundër sulmeve në rrugë kryesore si hekurudhat, ngaqë 

e konsideronin që efekti politik i së parës do të ishtemë i madh kundër 

Beogradit, përkundër që do të ishte më e logjikshme të dëmtoheshin 

linjat e furnizimit të forcave serbe.18 

Në prill të vitit 1996, policia serbe e sulmoi një student shqiptar 

i cili vdiq më vonë nga plagët. Një akt i tillë nxiti reagim nga UÇK-ja, 

të cilët me rastin e varrosjes së viktimës, sulmuan policinë serbe në 

rrethinën e Deçanit dhe Pejës, me të cilin rast u vranë 5 serbë, nga të 

cilët 3 ishin civilë dhe 2 policë, ndërkaq 5 të tjerë u plagosën.19Gjatë 

periudhës qershor-tetor 1996 u kryen 15 aksione të armatosura, si 

pasojë e së cilave ishin vrarë 15 policë serbë dhe 12 të tjerë të 

plagosur.20 

Karakteristikë për këtë periudhë është fakti që UÇK-ja kishte 

filluar të vejë në shënjestër figura me pozitë të rëndësishme politike 

ose shoqërore, siç është rasti me sulmin me bombë në makinë ndaj 

 
16Hamdi V. Thaçi, Drenica djep i UÇK-së dhe Batalioni 1 i Brigadës 114 ‘Fehmi 

Lladrovci’ (Prishtinë, 2017), 77. 
17JamesPettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 107. 
18Po aty, 112. 
19Sadik Krasniqi, Lufta për çlirimin e Kosovës (1997-1999), 34. 
20Hamdi V. Thaçi, Drenica djep i UÇK-së dhe Batalioni 1 i Brigadës 114 ‘Fehmi 

Lladrovci’, 77. 
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rektorit të atëhershëm të Universitet paralelserb të Prishtinës, Radovan 

Papoviqit, në janar të 1997.21Nga kjo periudhë, karakteristikë tjetër e 

luftës guerile është organizimi në nivel lokal, kucelulat e UÇK-së po 

themeloheshin në fshatra, duke përdorur si baza shtëpitë familjare të 

personave të përfshirë në UÇK. Një vazhdë e sulmeve guerile të kryera 

nga UÇK-ja ngjau edhe përgjatë vitit 1997, ku u kryen rreth 13 aksione 

kundër policisë serbe, të cilat tashmë u kryen në formë më të organizuar 

dhe të urdhëruara drejtpërdrejt nga Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-

së.22Në këtë periudhë, rrjeti organizativ i UÇK-së shtrihej në të gjitha 

krahinat si sistem i ndërlidhur që vepronin brenda një hierarkie të 

përbashkët ushtarake, e cila vepronte nën udhëheqjen e Adem Jasharit, 

si komandant i përgjithshëm i UÇK-së.23Kësaj periudhe i përkasin edhe 

ngjarjet e shtrirjes së UÇK-së edhe në qendra urbane, si pasojë e 

amalgamimit me grupet e tjera guerile që operonin nëpër qytete si 

LKÇK.24 

 

2. Çështje tipologjike të luftës 

 

Tranzicioni prej luftës guerile në luftë frontale në pozitë të 

transformuar nga ofensivë nëdefensivë ngjau në nëntor të 1997. Ky 

tranzicion u karakterizua me disa ofensiva ndaj forcave serbe, ku mund 

 
21Sadik Krasniqi, Lufta për Çlirimin e Kosovës (1997-1999), 34. 
22Hamdi V. Thaçi, Drenica djep i UÇK-së dhe Batalioni 1 i Brigadës 114 ‘Fehmi 

Lladrovci’, 78. 
23Po aty, 81. 
24Arnend R. Bekaj, ‘The KLA and the Kosovo War: From Intra-State Conflict to 

Independent Country’, 18.Këtu vlen të përmendet njësia guerile “Rexhep  Mala” që 

vepronte në Prishtinë dhe rrethinën e saj nën komandën e Sali Mustafës.  
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të veçohet përdorimi i armëve kundërtank në afërsi të Deçanit.25Sulmi 

i parë nga radhët e policisë serbe i kryer ndaj fshatit Vojnik ku banonte 

dhe vepronte me luftëtarët e tij, Abedin Rexha, ishte një ofensivë që 

synonte shuarjen e veprimtarisë së kësaj celule të UÇK-së në fshatin 

Vojnik të komunës së Skenderajt, që ndodhet ndërmjet fshatit Izbicë 

dhe Burojë. Fshati ndodhet në një pozitë kodrinore e rrethuar me 

fshatra të banuara nga shqiptarë, gjë që lehtësonte dukshëm procesin e 

rekrutimit dhe shtrirjen e kontrollit për UÇK-në. Nisur nga supozimi 

se policia serbe kishte informata që këtu vepronin UÇK-ja, policia 

serbe kishte sulmuar shtëpinë e Abedin Rexhës, më 25 nëntor të atij 

viti. Sulmit iu kundërpërgjigjën Abedin Rexha së bashku me familjen, 

dhe arritën t’i zmbrapsin forcat serbe. Si shenjë hakmarrjeje, të 

nesërmen, më 26 nëntor, një vargon me forca të shtuara serbe (përfshirë 

këtu tanke, pizgauer dhe helikopterë), u nisën nga Mitrovica përmes 

Skenderajt në Vojnik, me të cilin rast trupat e UÇK-së nën urdhrat e 

Adem Jasharit, i bënë pritë në disa pika kyçe në rrethinën e Skenderaj, 

në Rrezallë të Re, dhe i mposhtën forcat serbe.26 

Sulmi i parë ndaj shtëpisë së Abedin Rexhës në Vojnik dhe koha 

kur ndodhi ai, mund të interpretohet si pjesë e strategjisë antiterroriste 

nga ana e forcave serbe për të zvogëluar kontrollin e UÇK-së mbi 

territore të caktuara, dhe në këtë formë të izolojë këto zona që të 

 
25James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 128. 
26Jakup Krasniqi, Kthesa e madhe - Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Prishtinë, 2006), 

41.Hamdi V. Thaçi, Drenica djep i UÇK-së dhe Batalioni 1 i Brigadës 114 ‘Fehmi 

Lladrovci’, 84-85. 
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ndërprejë mundësitë e rekrutimit dhe furnizimit me armë dhe 

municion.27 

Ndërkaq,UÇK-ja filloi të marrë pozicione më afatgjate që nga 

viti 1998, ku dhe formuan zona të vogla me kontroll të përhapur, kështu 

rrjedhimisht duke bllokuar rrugët ndërlidhëse ndërmjet fshatrave, dhe 

në të cilën mënyrë e pamundësuan depërtimin e forcave serbe, dhe i 

bënë kushtet më të favorshme për rekrutë të rinj dhe njëkohësisht 

përhapjen e kontrollit të UÇK-së në pjesën më të mirë të krahinave 

rurale. Një forcim i tillë mundësoi që më 28 shkurt të vitit 1998, në 

betejën e Likoshanit, forcat e UÇK-së nën udhëheqjen e Adem Jasharit, 

t’i shkaktojnë disfatë forcave serbe.28 Ngjashëm ndodh edhe me rastin 

e betejës në fshatin Abri, ku që nga 4 marsi 1998, UÇK kishte marrë 

haptazi pozicionet e tyre te vendi i quajtur “Arat e Hajdarit”, dhe në 

këtë formë kishin mbyllur rrugën Baicë-Abri dhe kishin pamundësuar 

depërtimin e forcave serbe.29 Në këtë periudhë e shohim edhe 

paraqitjen e parë të celulave të organizuara më mirë, siç ishte rasti i 

“Njësitit Guri”, i cili përhapte kontrollin e saj në pjesën më të mirë të 

Drenicës së epërme (përfshirë fshatrat Abri, Tërdevc, Gullubovc, 

Baicë, Tërstenik, Çikatovë e Re, Shtrubullovë etj.).30Ndikim të madh 

në rritje të hovshme të numrit të rekrutëve të UÇK-së pati edhe rëniae 

familjes Jashari në Prekaz, ku u shua pothuajse e tërë familja Jashari 

në luftë kundër forcave serbe, gjë që në mënyrë të drejtpërdrejtë ndikoi 

në vetëdijesimin e popullatës shqiptare për nevojën e luftës së 

 
27James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 79. 
28Jakup Krasniqi, Kthesa e madhe - Ushtria Çlirimtare e Kosovës, 24. 
29Selman Krasniqi, Drenica e epërme dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës (Prishtinë, 

2015), 84. 
30Po aty, 83. 
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armatosur.31Një karakteristikë tjetër e luftës së vonë guerile të UÇK-së, 

mund të vërehet edhe në mars të 1998 ku duhet theksuar që kishte grupe 

të vogla të armatosura që po lëviznin dhe vepronin pa ndonjë 

udhëheqësi ushtarake, madje ata gërmonin edhe llogore për t’i përdorur 

si mbrojtje kundër autoblindave të rënda serbe. Taktika të tilla të 

përdorimit të njohurisë për terrenin vendor të përdoret në avantazh të 

guerilëve ishin përdorur edhe në Luftën e Koresë, por e kishin 

përvetësuar edhe Vietkongu me tunelet e tyre tejet komplekse.32 Këto 

grupe iu bashkëngjitën rendit hierarkik të UÇK-së në vitin 1999 nën 

Zonën Operative të Drenicës.33 

Në formë më tradicionale e shohim shfaqjen e luftës ballore në 

maj të 1998 në Llapushnik, në qershor në Carralevë, të cilat si pasojë e 

rëndësisë strategjike u bënë vend i luftimeve të herëpashershme.34 

Në muajt në vijim të 1998, veçmë ngjan ristrukturimi i UÇK-së, 

me të cilin rast nënzonat operative shndërrohen në zona operative nga 

Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së. Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së u 

vendos në Likoc.35 Ndërkaq, në maj të 1998, UÇK-ja kishte kontroll 

mbi pjesë të mira të Gjakovës dhe Deçanit, nga ku kishin shtrirë 

kontrollin mbi pjesën e Rahovecit, Suharekës dhe Istogut dhe tutje në 

Kaçanik, Lipjan dhe Ferizaj. Supozohet se në këtë pikë, UÇK-ja 

 
31Garentina Kraja, Recruitment Practices of Europe’s Last Guerrilla: Ethnic 

Mobilization, Violence and Networks in the Recruitment Strategy of the Kosovo 

Liberation Army, (Yale University, 2011), 22. 
32James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 147-148. 
33Sadik Krasniqi, Lufta për çlirimin e Kosovës (1997-1999), 31. 
34 ICTY, IT-03-66-T,Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, 23 

(ICTY 2005). 
35Selman Krasniqi, Drenica e epërme dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës, 37. 



304                                                                                                       Mrika LIMANI 

 

kontrollonte rreth 30% të territorit të Kosovës.36Më vonë, në qershor të 

1998, UÇK-ja kontrollonte rreth 35% të territorit, dhe mund të 

operonte në rreth 65% të saj.37 

UÇK-ja praktikonte formë të luftës guerile që njihet si gjenerata 

e katërt e llojit të luftimit që ishte konceptuar nga Mao Ce Duni, ku 

qëllimi nuk ishte të fitonin vetëm duke i mundur forcat e kundërshtarit. 

Në këtë kuptim, lufta përdorej si pjesë e një strategjie më të gjerë 

politike për të bindur kundërshtarin të largohet nga terreni, dhe mbi të 

gjitha ta bindë opinionin ndërkombëtar për të intervenuar në anën e 

kryengritësve.38 

Këto taktika ishin përdorur edhe nga Vietkongu, por edhe nga 

sandinistët në Nikaragua, ku të parët tentonin të thyenin motivimin e 

kundërshtarëve, ndërkaq, të dytët luftonin që të shkatërronin 

mbështetjen ndërkombëtare të regjimit të Somozas. Paralele 

ngjashmërie mund të tërhiqen edhe me ELAS (Ellinikos Laïkos 

Apeleftherotikos Stratos - Ushtria Çlirimtare Popullore e Greqisë) dhe 

EAM (Ethniko Apeleftherotiko Metopo – Frontit Nacionalçlirimtar) në 

Greqi, gjatë Luftës së Dytë Botërore, si në kontekst të platformave 

ideologjike të LPK-së dhe LKÇK-së, kur shohim edhe shfaqjen 

dramatike të UÇK-së, më 1997, e cila mund të krahasohet me shfaqjen 

dramatike të ELAS dhe efektin që kishte kjo te kundërshtari po edhe te 

rritja e numrit të rekrutëve për partizanët grekë.39 

 
36 ICTY, IT-03-66-T, Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, 55 

(ICTY 2005). 
37 ICTY, IT-03-66-T, po aty, 58. 
38Henry H. Perritt, Kosovo Liberation Army: The inside Story of an Insurgency 

(Urbana, 2008), 67. 
39James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Nga një luftë e fshehtë në një 

kryengritje të Ballkanit 1948-2001, 135. 
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Në anën tjetër, ka ngjashmëri të madhe ndërmjet luftës guerile të 

UÇK-së dhe revoltës së Mau Maut në Kenja (1952-1964), si dhe luftës 

së Frontit Popullor të Zi (1964-1979) në Zimbabve për sa i përket 

shtytjes ideologjike kombëtare dhe përdorimin e njohjes së terrenit si 

avantazh të vetëm në luftë. 

Nga aspekti taktik, UÇK ngjasonte më shumë me sandinistët sesa 

Vietkongun. Këta të parët e përdorin luftën e armatosur si strategji për 

të nxitur mbështetjen e opinionit ndërkombëtar. 

Një dallim tjetër thelbësor që ekzistonte në mes të ushtarëve të 

UÇK-së dhe luftëtarëve të Vietkonkgut, qëndronte në mënyrat e 

rekrutimit, ku të parët shfrytëzonin lidhjet miqësore dhe familjare për 

të përhapur thirrje për t’iu bashkuar luftës për çlirim, përderisa 

luftëtarët e Vietkongut rekrutoheshin jo vetëm përmes idealizmit po 

edhe presionit politik apo ushtarak. Një praktikë e tillë u paraqit edhe 

në luftën guerile në Kenia dhe Zimbabve, ndërkaq në luftërat guerile 

në Amerikën Jugore gjatë Luftës së Ftohtë, rekrutimi ushtrohej përmes 

përhapjes së propagandës ideologjike. Përparësitë e armatimit më të 

mirë dhe më të madh në numër, ishin gjithashtu të dallueshme te 

ushtarët e Vietkongut,40 të cilët kishin në posedim edhe zollë, një gjë 

që ishte evidente edhe në Zimbabve, gjë që ushtarët e UÇK-së filluan 

ta kenë vetëm nga fundi i luftës. 

Me rritjen e numrit e ushtarëve të UÇK-së, ndërruan edhe taktikat 

e tyre guerile, duke u marrë pozita më afatgjate të konfrontimit 

konvencional. Një efekt tjetër për masivizimin e luftës ishte edhe 

masakra eJasharajve, ngjarje kjo që shumëfishoi pjesëmarrjen e 

vullnetarëve në UÇK. Gjatë verës së 1998 UÇK përdori taktika 

 
40Gregor Schöllgen, Krieg: Hundert Jahre Weltgeschichte, 1. Auflage (München, 

2017), 171. 
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konvencionale për të marrë kontroll mbi rrugën Pejë-Gjakovë, pjesë të 

rrugës Prishtinë-Pejë dhe Mitrovicë-Pejë, duke ia lënë të hapur policisë 

dhe ushtrisë serbe vetëm rrugën Prishtinë-Prizren. Ata kishin nën 

kontroll qytete prej Drenicës në Dukagjin, dhe madje për një periudhë 

të shkurtër kishin nën kontroll edhe Ferizajn. 

Struktura ushtarake e UÇK-së u konsolidua plotësisht në verën e 

‘98, gjatë fundit të korrikut dhe gushtit të atij viti. Zona Operative e 

Drenicës përfshinte brigadat 111, 112, 113, 114.41 Ajo e Pashtrikut 

përfshinte brigadat 121-127, Zona Operative Dukagjinit brigadat nga 

131 deri 138, Zona Operative e Shalës 141 dhe 142, Zona Operative e 

Llapit përfshinte brigadat 151 deri 153, Zona Operative e Nerodimes 

përfshinte brigadat 161-162, dhe e Zona Operative e Karadakut kishte 

brigadat 171 dhe 172.42 Brigadat përbëheshin nga batalionet, dhe 

batalionet nga grupe të cilat përbëheshin nga togat.43 

Gjatë kësaj periudhe mund të konsiderojmë që UÇK-ja përbënte 

një ushtri të mirëfilltë. Zhvillimi i luftës frontale pas verës së 1998 si 

pasojë e krijimit të zonave të lira nga UÇK-ja të cilët synonin mbrojtjen 

e civilëve dhe rritjen e besueshmërisë së saj te popullata shqiptare dhe 

te fuqitë perëndimore, e vënë atë në një pozicion që i lejoi forcave serbe 

të përdorin epërsinë e tyre ushtarake më me lehtësi. Strategjia e zonës 

së lirë bëri betejën më simetrike, ndërsa sasia e forcave dhe fuqia e 

UÇK-së ishin akoma asimetrike sa ato që kishin qenë që nga fillimi, 

meqë Millosheviqi tani kishte prezantuar më shumë njësi ushtarake me 

përvojë me forcë të fortë dhe forca të blinduara më të rënda. Tani, me 

 
41 ICTY, IT-03-66-T, Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu, 24 

(ICTY 2005). 
42 ICTY, IT-03-66-T, po aty, 25. 
43Sadik Krasniqi, Lufta për çlirimin e Kosovës (1997-1999), 103-105. 
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anë të ushtrisë dhe jo të policisë, UÇK-ja pësoi humbje të theksuara. 

Ramush Haradinaj kishte jo më shumë se gjashtëdhjetë ushtarë në 

tërësi në rajonin e Dukagjinit. Remi (Rustem Mustafa) u tha se kishte 

më së shumti ushtarë nën komandën e tij në Zonën Llap se çdo 

komandant i zonës diku tjetër në Kosovë, dhe kjo ishte ende më pak se 

njëqind. Drenica ishte nën një gjendje të rrethimit dhe ushtarëte UÇK-

së dhe komandantët ishin të preokupuar me ndihmën që familjet e tyre 

të mbijetonin në vend që të organizojë vepra efektive kundër serbëve.44 

Mirëpo, armëpushimi i tetorit të 1998 i dha mundësinë UÇK-së 

që të rikuperohej, dhe luftimi rinisi në tetor të 1998. Në këtë periudhë, 

gjatë shtatorit dhe dhjetorit të 1998, u zhvilluan beteja në zonën e 

Llapit, në afërsi të malit Kaçandoll, ku UÇK-ja doli fitimtare. 

Zhvillimet e fazave vijuese të luftës, obliguan UÇK-në të zhvendoset 

në luftë ballore në të gjitha frontet, si formë e parandalimit të spastrimit 

etnik të ushtruar nga ushtarët dhe policët serbë.45 

Ndërkaq nga tetori i vitit 1998, forcat serbe kishin nisur një 

strategji të spastrimit etnik, ku deri në atë pikë i kishin vrarë rreth 2 

mijë civilë, e 200 mijë të tjerë ishin zhvendosur, dhe kishin shkatërruar 

mbi 7 mijë ndërtesa, e kishin djegur në mënyrë të qëllimshme rreth 269 

fshatra.46 Kjo formë sistematike e dhunës ndaj civilëve vetëm sa u 

intensifikua gjatë vitit 1999. 

Përkundër të gjitha sfidave me të cilat u përball UÇK-ja, si luftë 

guerile ajo e shënon një nga luftërat më të suksesshme të periudhës së 

pas Luftës së Ftohtë, e cila duke shfrytëzuar burimet e reduktuara 

 
44Henry H. Perritt, Kosovo Liberation Army, 56-57. 
45Po aty, 77. 
46Garentina Kraja, ‘Recruitment Practices of Europe’s Last Guerrilla: Ethnic 

Mobilization, Violence and Networks in the Recruitment Strategy of the Kosovo 

Liberation Army’, 47. 
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njerëzore, financiare dhe ushtarake, arriti të fitojë luftën dhe ndalojë 

spastrimin etnik duke marrë vëmendjen dhe përkrahjen e komunitetit 

ndërkombëtar.47 

 

 

 

 

 

 
47Henry H. Perritt, Kosovo Liberation Army, 2. 
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Myrvete DRESHAJ-BALIU 

 

Shëmbëlltyra e Adem Jasharit dhe familjes së tij në poezinë 

e sotme shqipe 

 

Akti madhështor i luftës dhe i flijimit të Familjes Jashari, 20 vjet 

pas, në artet letrare përgjithësisht dhe në artin poetik, prozaik dhe 

dramatik veçanërisht, kemi pritur që deri më tash të arrijë majatë e 

realizimit letrar artistik, tradicional dhe modern njëherazi. Si asnjëherë 

më parë, nga Skënderbeu e këndej kuptimi i simbolit të qëndresës dhe 

heroizmit, identitetit kombëtar dhe atdheut, nuk merr përmasa të këtilla 

sa me komandantin legjendar Adem Jashari dhe Familjen e tij. 

Po të bëhet një sintezë sado skematike e historisë së letërsisë 

shqipe, nuk është vështirë të shihet se ajo në të vërtetë është letërsi e 

periudhave pak a shumë historike, e lëvizjeve kombëtare, e 

shkrimtarëve dhe e heronjve të saj. Në të vërtetë më shumë se histori e 

zhvillimeve gjithëpërfshirëse të Ilirisë, letërsia shqipe është biografi e 

personaliteteve të saj: Teutës dhe mbretërve të tjerë, që në realitet, më 

shumë se mbretër shfaqen si heronj tragjikë të epokës; periudha e 

mesjetës, më parë se sa me pamje të tjera u kurorëzua me veprën e 

Marin Barletit për Skënderbeun; periudha e Rilindjes Kombëtare, e cila 

më parë se sa me vlerat e tjera kombëtare të kohës, u kurorëzua me 

kryeveprat e Jeronim De Radës e Naim Frashërit për Skënderbeun dhe 

bëmat e tij, shëmbëlltyra e të cilit rishfaqet pandërprershëm gjatë 

shekullit XIX-XX me një varg veprash artistike, të llojeve dhe gjinive 

të tjera të realizimeve estetike. 



310                                                                                 Myrvete DRESHAJ - BALIU 

 

Një zhvillim tipik të kësaj natyre e kanë edhe letërsitë e tjera të 

popujve të vegjël dhe madje edhe të popujve të mëdhenj, letërsia e 

popujve fqinjë dhe e popujve më të largët, të cilët vështirë heqin dorë 

nga shenjat e përveçme, me të cilat ndërtojnë historinë e tyre apo bëjnë 

kthesat e mëdha historike në jetën dhe zhvillimet e tyre.  

Pavarësisht nga shenjat dalluese të popujve me të cilat ata 

shfaqen në skenën e përbotshme, bardët e kujtesës së tyre - shkrimtarët, 

krijojnë edhe vepra të veçanta të artit letrar, me të cilat ata identifikojnë 

periudha të caktuara, të mëdha a të vogla, historike dhe i shpirtëzojnë 

ato me plot ndjenja dhe përjetime të veçanta. 

 

Autorë dhe poezi përkushtuese 

 

Letërsia shqipe e fillimit të shekullit XXI e ka një shembull 

brilant në jetën e saj, që të kurorëzojë një a më shumë vepra të saj, dhe 

madje një a më shumë gjini a lloje të shkrimit, mbështetur në bëmat e 

pashembullta dhe madje më tragjiket dhe vetëflijueset në historinë 

njerëzore: heroin sa real aq edhe mitik - Adem Jashari dhe flijimin e 

Familjes së tij për lirinë e Kosovës. 

Ç’vend zë deri më tash heroi ynë Adem Jashari në këtë raport 

personalitetesh letrare dhe ngjarjesh historike e artistike të vendit të tij? 

Cila është fizionomia interesante jetësore dhe heroike e tij në poezinë 

e sotme shqipe? Cila është rruga e vështirë, por e ndershme deri në 

flijim dhe cila është odisejada e vërtetë e kësaj rruge të mospajtimit të 

tij dhe të Familjes së tij me regjimin shtypës, që reflekton dhe do të 

duhej të reflektonte ende në krijimtarinë letrare artistike? Sa ndikon 

krijimtaria e deritashme letrare me këtë temë të madhe në vetëdijen e 

lexuesit, në formimin e tij ideor, etik dhe estetik? 
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Nuk ka dyshim se Adem Jashari dhe Familja e tij zë vendin më 

të rëndësishëm në Panteonin e vlerave të atdheut, por a duhet arti ynë 

letrar t’i bëjë më të gjera këto relacione: ballkanike, evropiane dhe 

mbarë botërore, sepse lufta dhe flijimi biblik i tij i ka kaluar kaherë 

kufijtë e atdheut! Mirëpo, që nga rënia e Familjes Jashari, krijimtaria 

letrare-poetike, qoftë e identifikuar me Adem Jasharin, qoftë me 

Familjen e tij, përgjithësisht nuk ka munguar, madje disa prej krijimeve 

poetike gjatë luftës janë kthyer në këngë dhe janë bërë motiv i 

ushtarëve ndër beteja dhe demonstruesve në sheshe qytetesh. Sot, do 

theksuar se faqet e internetit janë të mbushura me poezi, kryesisht me 

vlera modeste të realizimit artistik, kushtuar Adem Jasharit dhe 

Familjes së tij, nga autorë më pak a më shumë të njohur dhe madje nga 

nxënës shkollash, të cilat i kanë shkruar në prag të Ditës së Flamurit e 

Ditëlindjes së Komandantit, si dhe festave të nëntorit e marsit 

përgjithësisht.  

Në referimin tonë, po i identifikojmë disa prej shkrimtarëve, 

krijimeve të tyre poetike, përjetimeve të brendshme, përfytyrimeve për 

heroin dhe përgjithësisht vlerave ideore e tematike, si dhe realizimeve 

artistike e estetike të vargjeve të tyre. Do theksuar se pjesa më e madhe 

e këtyre krijimeve poetike është identifikuar nga pjesëmarrësit e 

Konkursit ndërkombëtar letrar kushtuar Adem Jasharit dhe Familjes 

së tij, të organizuar më 20081, prandaj në një mënyrë a një tjetër 

përfaqësojnë përzgjedhjet më të mira të krijimeve të autorëve të tyre, 

sado që në pikëpamje të peshës artistike, siç do të shprehej studiuesi i 

 
1 Shih, Reshat Sahitaj & Begzad Baliu (red.), Prekazi dhe Familja Jasharaj në 

poezinë shqipe (Dorëshkrim me poezi të krijuesve shqiptarë), Prishtinë, 2008. 



312                                                                                 Myrvete DRESHAJ - BALIU 

 

kësaj fushe, Agim Vinca, kemi “më shumë vargime sesa poezi”2a 

realizime artistike të llojeve të tjera shkrimore.  

Duke parë përgjithësisht krijimtarinë letrare të gjertanishme sipas 

nivelit artistik, mund të konkludojmë se vepra letrare: romane, novela, 

tregime, drama dhe poema me karakter antologjik për Adem Jasharin 

dhe Familjen e tij ende nuk janë shkruar, ashtu sikur ende nuk janë 

shkruar vepra të gjinive dhe llojeve të kësaj natyre as për Luftën e 

Kosovës dhe Ushtrinë Çlirimtare të saj, prandaj ende nuk mund të 

priten studime mbi këtë temë, por studime mund të bëhen besoj për 

poezi më të realizuara dhe më të artikuluara për kah shprehja poetike, 

si dhe për vlera estetike të filmit, muzikës dhe artit pamor. 

Adem Jashari dhe Familja e tij janë ajo pasuri ndjenjore e të 

gjithë krijuesve që ofrojnë më shumë se një simbolikë. Ai personalisht 

e tejkalon, madje edhe sakrificën e njohur në mitologjinë e antikitetit 

për Prometheun. Sakrifica e tij dhe e Familjes së tij përshkon një 

dimension të panjohur deri më tash madje edhe në mitologjinë dhe 

historinë e sakrificave të vetëdijshme kolektive, si kusht për të 

ndryshuar gjendjen e një populli të robëruar. Për shpëtimin e 

Prometheut (Ademit), nuk mjaftonte vetëm një Kiron3, duheshin më 

shumë, prandaj sakrifica e tij merr dimensione të tjera, më tragjike se 

ato që i njeh historia dhe madje mitologjia e kujtesës njerëzore: 

sakrificën kolektive nga gjyshi te nipi, sakrificën e tre brezave, 

njëkohësisht! 

 
2 Agim Vinca, Struktura e zhvillimit të poezisë shqipe (1945 - 1980). ETMMK. 

Prishtinë, 1997, f. 67. 
3 B. Colonnina, Fjalor mitologjik. Tiranë, 2005, f. 304. Shih edhe P. Geary, Miti i 

kombeve, Tiranë, 2009. 
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Në trajtimin tonë kishim parasysh kryesisht poezinë dhe poemën 

e dërguar për Konkursin  kushtuar Adem Jasharit dhe Familjes Jashari, 

si dhe poezi të tjera të publikuara nga krijues shqiptarë kudo që jetojnë: 

Agim Vinca, Adem Zejnullahu, Ragip Gjoshi, Riza Lahu (Tiranë), 

Bedri Islami (Shkodër), Ilir Shaqiri, Ajet Shala (Zvicër), Namik 

Selmani (Berat), Hyqmet B.Hasko (Tiranë), Myrteza Mara (Vlorë), 

Mevlyde Mezini-Saraçi, Flori Bruqi, Ismet M. Hasani, Zymer Elshani, 

Nezir Myrta, Rizah Sheqiri (Suedi), Ali R. Berisha, Rrustem Geci 

(Zvicër), Arif Molliqi, Agim Gashi (Francë), Xhabir H.Alili (SHBA), 

Etlevë Durmishi (Tiranë), Halil Xani, Shefki Ollomoni (Suedi), Julia 

Gjika (SHBA) etj. 

Parë në tërësinë e tyre nuk është vështirë të shihet synimi i 

autorëve që në krijimtarinë poetike të artikulojnë një mesazh krenarie 

kombëtare, në të vërtetë, synimin e tyre për të sjellë një biografi sa më 

të plotë jetëshkrimore e historike të heroit Adem Jashari; një model pak 

a shumë epik i njohur më parë kryesisht në poezitë a poemat kushtuar 

jetës dhe bëmave të Skënderbeut; një synim autorësh që në krijimtarinë 

e tyre për Adem Jasharin, Familjen e tij dhe kur e kur edhe të 

bashkëluftëtarëve të tij, të rindërtojnë historinë në njërën anë dhe 

kategoritë filozofike, etike dhe estetike: të madhërishmen, të bukurën, 

të mirën, të drejtën, e të shëmtuarën, në anën tjetër; hapësirë kjo tipike 

e eposit legjendar dhe epeve historike kombëtare për Skënderbeun dhe 

bashkëluftëtarët e tij. Pamjes epike dhe natyrës legjendare të jetës 

individuale të Adem Jasharit dhe Familjes së tij, madje nuk do të mund 

t’i “shpëtojë” edhe njëri prej studiuesve dhe lirikëve më të përkushtuar 

në poezinë bashkëkohore shqiptare, studiuesi e poeti Agim Vinca, që 

në poezinë Fillim i një poeme për Familjen Jashari, veç tjerash, do të 

shqiptojë edhe këto vargje:  
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Vdesin në këmbë duke kënduar. 

Dhe jetojnë këmbëkryq në këngë. 

Po këtë natyrë titulli ka edhe një poemë e shkrimtarit dhe 

publicistit Bedri Islami, Fillimi i një poeme për Fehmi Lladrovcin, në 

të cilën është bërë përpjekje për të komunikuar në mënyrë të veçantë 

me Adem Jasharin dhe Familjen e tij. Është një përpjekje dramatike e 

dialoguese, një ligjërim personal, për të sjellë imazhet e zhvillimeve të 

betejave në Kosovë, duke i parë ato të ndërlidhura me rolin e 

Kryekomandantit Adem Jashari dhe me të gjithë përbërësit e tjerë. 

 

Ndërmjet këngës dhe poezisë 

 

Prej këngës, përkatësisht prej simbolikës së saj, si edhe 

pararendësit e bashkëkohësit: Enver Gjerqeku, Din Mehmeti, Adem 

Gajtani, Jusuf Grëvalla etj., nuk arrin të dalë, në mos ndjehet pikërisht 

në vendin e duhur edhe shkrimtari tjetër i një përvoje të theksuar në 

lirikën shqipe, Adem Zejnullahu, i cili me Adem Jasharin komunikon 

me ndjeshmërinë dhe frymën e poezisë popullore:  

Desha një këngë më të mirën ta dhuroj, 

Me gjuhën e zogjve, o luftëtar! 

Për Ty, o trim, me zemër të këndoj, 

Për lojën e plagën tënde të parë. 

Nëse autori i parë Agim Vinca poemën e ka synim të madh letrar, 

ndërsa i dyti, Bedri Islami, atë e shkruan në një përmasë të saj, autori i 

tretë Ilir Shaqiri, në poemën e tij me titull identifikues Adem Jashari4, 

sjell një dialog sa në përmasa kohore brenda epokës, aq edhe në 

kontekst të komunikimit mes brezash të lashtë kohorë. Poema e Ilir 

 
4  Ilir Shaqiri, Adem Jashari (Poemë), Prishtinë, 2018. 
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Shaqirit ndonëse në strukturën e saj të jashtme shfaqet me të gjitha 

përmasat e poemave të deritashme në letrat shqipe, në strukturën e saj 

të brendshme ajo sjell një model tjetër të sistemit poetik: së pari, me 

përzgjedhjen e temës së madhe të individit (Adem Jasharit) dhe 

kompleksitetit dramatik të saj (Familjes); së dyti, me ndërhyrjen dhe 

krijimin e sistemit fragmentar të tekstit, i cili bëhet me qëllim të 

thyerjes së “dialogut” brenda tekstit; dhe së treti, me gjuhën e pasur të 

fjalësit, fjalëformimit dhe të shprehjeve poetike autoriale, si dhe 

përdorimit gjithëpërfshirës të frazeologjisë shqipe, si tërësi elementesh 

gjuhësore e stilistike brenda saj. Poema Adem Jashari, që në të vërtetë 

është poemë për gjithë Familjen Jashari, sakrificën e saj dhe Luftën 

Çlirimtare të Kosovës, është gjithashtu edhe një dialog sa personal me 

heroin aq edhe kolektiv me Familjen e tij. Kjo poemë i ngjan një rrëfimi 

të rrafshët lirik, ku shprehet gjithë respekti dhe krenaria për heroin dhe 

Familjen e tij, me një strukturë, përkatësisht, teknikë të jashtme dhe të 

brendshme të veçantë të ndërtimit të saj, ku përshfaqen veçori ideo-

emocionale të poetit dhe të stilit të tij narrativ, të cilin e pasuron një 

fjalor i ri poetik. Përjetimi i thellë autorial dhe intensiv i veprimtarive 

atdhetare të heroit, sa ndjenjor dhe shpërthyes përballë tij, po aq lirik 

dhe i butë kur ju ofrohet filizave fëmijë, është një veçori tjetër e kësaj 

poeme. 

Brenda poemës dialogojnë kohë të ndryshme mes rrëfyesit dhe 

heronjve të tij, ndërthuren fragmente me karakter historiko-epik: 

- Dëgjoni, u thoshte: /më 6 maj/ në Kështjellën e Kastriotëve, / u 

lind Gjergji,/ në ditë Shëngjergji5; 

 
5Po aty, f. 10. 
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- momente kujtimesh e imazhesh nga e kaluara mes autorit dhe 

heroit: Të pashë bacë / kur erdhe në ansamblin “Drenica” në prova6; 

- situata dhe domethënie simbolike të ndërlidhura ndërmjet 

heroit dhe trashëgimisë materiale e shpirtërore, brenda të cilave vargjet 

vendosen në rrjedha të zhvillimit, si një mozaik tekstesh të artit 

popullor: Nana-nanan ’djep prej manit / Ti m’i gafsh bir, Zhujë 

Selmanit; 

- të frazeologjisë popullore: Krejt çfarë kishte të shenjtë 

Shqipëria / kishte rënë mbi supet e tija!7; 

- për t’u përmbyllur me rindërtime tekstesh me gjuhë poetike 

autentike të krijuesit të saj Ilir Shaqiri, në të cilën vend qendror zënë 

epitetet e krahasimet me ngjyrime elegjiake të vargut: Formë filluese e 

dashurisë me qiellin! (...) Avull i pamort shekujsh! (...) Liria është 

shtegtim i siziftë (...); Fusha s’i shihte, mali i fshihte! (...); Balli Yt/ Ag 

mëngjesesh;8 

- dhe më tej me leksikun e pasur shprehjesh e trajtash krejt të 

veçanta e rralla në fjalësin e gjuhës shqipe: epokëbërës, erërrëfyes, 

ballëlëruar, përtokazi, përzjarrtazi, qivurtari, burrëlisi, i nëpërmalur, 

burrëlisi i ylltë, jetëpanisurit etj. 

Në të vërtetë, poema shquhet për strukturën e pasur ligjërimore, 

por më parë se sa për perceptimin estetik, sikur do të thoshte profesor 

Qosja, për ligjërimin e Naim Frashërit në poemën Istori e Skënderbeut,9 

në ligjërimin e Ilir Shaqirit në poemën Adem Jashari, bashkohen tipi i 

ligjërimit lirik dhe tipi i ligjërimit vlerësues. 

 
6Po aty, f. 21. 
7Po aty, f. 38. 
8Po aty, f. 89. 
9 Shih, Rexhep Qosja, Porosia e madhe, Prishtinë, 1986, f. 252. 
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Prej përmbajtjes tematike, historike dhe artistike, si dhe prej 

përbërësve gjuhësorë, teoriko-letrarë, artistikë e estetikë të kësaj 

poeme, e cila mund të thuhet se hap mozaikun e trajtimit të 

shumanshëm të krenarisë kombëtare, sikur dëshiron ta shquajë autori, 

më shumë se sa tragjikes, të cilën e pret lexuesi, mund të themi se ajo 

paraqet vetëm boshtin e një poeme historike, në të cilën ka shumë 

hapësirë edhe për personazhet e tjera të kësaj drame të madhe të 

Familjes Jashari dhe drame heroike të popullit shqiptar. 

Nëse do të kërkonim një vepër artistike në të cilën përmblidhen 

gjithë përbërësit historikë, zhanrorë dhe artistikë kushtuar Adem 

Jasharit, kjo është poema e Zenun Gjocajt, Adem Jashari, që përfshinë 

kapitullin e dytë të veprës epike Krahët e shqipes.10Studiuesi dhe 

shkrimtari Zenun Gjocaj, në veprën e tij Krahët e shqipes, ka synuar të 

realizojë një projekt të madh antologjik për luftën e Ushtrisë Çlirimtare 

të Kosovës. E gjithë poema është realizuar si një tekst tipik i këngëve 

legjendare, por që brenda saj janë ndërlidhur me mjaft sukses episode 

historike nga e kaluara e lavdishme e popullit shqiptar, elemente të 

mitit e të legjendave, hiperbola nga eposi i kreshnikëve dhe simbole të 

tjera etnografike. Poema sjell një pasuri shembujsh me vlera leksikore, 

shprehjesh stilistike e frazeologjike. Ajo është ndarë në episode të 

veçanta, brenda së cilave sillen situata ekzistenciale sa individuale aq 

dhe kolektive të popullit shqiptar në Kosovë. Ajo bëhet hapësirë 

betejash, sfidash individuale, qëndresash familjare e reagimesh 

kolektive, deri tek momenti kur Familja Jashari bënë aktin më sublim 

në historinë e sakrificave të Kosovës: nga gjyshi te mbesa e nipi! 

Poema është konceptuar si një dramë, e cila ka aktet dhe pamjet 

e sistemuara me kujdes, hyrjen, zhvillimin e ngjarjeve mbështetur në 

 
10 Zenun Gjocaj, Krahët e shqipes, Prishtinë, 2011. 
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pamje të njëpasnjëshme por të ndërlidhura, majën e konfliktit, 

zgjidhjen dhe përfundimin që kulmon me tragjedinë familjare të 

Jasharajve. Poema përcjell edhe mesazhin e çlirimit e të bashkimit 

kombëtar, ndërsa si epilog i të gjitha zhvillimeve historike, sakrificën 

e Familjes Jashari.  

Edhe shkrimtari emigrant Ajet Shala, është njëri prej krijuesve të 

brezit të ri, i cili ka shkruar disa poezi dhe tekste këngësh për Adem 

Jasharin, Familjen e tij, vendlindjen e tij - Prekazin, dhe krahinën 

etnografike Drenicën. Nëse në disa nga ato, si: Në Prekaz flasin kullat!, 

Kam Drenicën gur kështjelle, 17 shkurt 2008 (Kushtuar Pavarësisë së 

Kosovës), Këngë (Adem Jasharit) dhe Këngë (Hamzë Jasharit), ka 

ndërthurë kryesisht vargje rimash e përshkrime situatash sa tragjike aq 

edhe dramatike, në disa poezi të tjera, si: Zëri i poetit dhe Besa-besë 

Adem Jashari (akrostik) ka sjellë mjaft lirikë, ritëm të brendshëm dhe 

një lloj “përmbajtje autoriale”, të cilat i kanë munguar poezisë shqipe 

kushtuar Adem Jasharit dhe Familjes së tij:  

E di, edhe kulla ime mund të ishte djegur, 
Si e Bacë Ademit, 
Cep më cep mund të digjej muri, 
Dhe guri i fundit i oxhakut, 
Po s’do ma vriste kurrë fjalën, 
Mes burrash në një log kuvendi, 
E mençurisë në Qiellin e Shtatë, 

Do ia vija bajrakun.  

Të kësaj natyre janë edhe vargjet e poetit Namik Selmani. Ai, 

ashtu si edhe bashkëkohësit e tij, bën përpjekje për ta funksionalizuar 

semantikisht komunikimin me heroin e tij:  

Tek SYTË e tu, 

Fluturoj në të gjithë qiejt e shpirtit. 
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Një lirikë me përmasa të një teksti popullor, me përmbajtje që të 

kujtojnë poezitë përkushtuese për shumë personalitete heronjsh e 

krijuesish të panteonit kombëtar, sjell poeti nga Vlora Murteza Mara. 

Poezia e tij, si edhe ajo e shkrimtares emigrante në Amerikë Julia 

Gjika, mund të quhen përmbajtje djenjore e shpirtërore e të gjithë atyre 

që vizitojnë varrezat ku janë vendosur anëtarët e vrarë të Familjes 

Jashari:  

Një lis është pak, një mal po ashtu, 

Një pyll i tërë sërish është pak, 

Ikin kohët, ti do të mbetesh këtu, 

Mbi krahët e lirisë dielluar me gjak.  

(...) 

Përulja është pak, nderimi është pak, 

Për Ju o pishtarët e vërtetë të Arbërisë, 

Jasharët do mbeten simbol në bajrak, 

Piskamë kushtrimi në krahët e lirisë.  

Karakteristikë e të gjitha poezive kushtuar Adem Jasharit është 

artikulimi për të identifikuar heroin me Familjen dhe sidomos me 

Drenicën, e për më tej me historinë e saj. Poetët: Flori Bruqi, Mevlyde 

Mezini Saraçi, Ismet M. Hasani, Zymer Elshani, Riza Sheqiri etj., në 

poezitë e tyre shpalosin historinë e popullit shqiptar, ashtu si historitë 

e popujve të tjerë të Ballkanit, sa tragjike dhe krenare njëkohësisht, më 

shumë se sa dramën e brendshme shpirtërore e emocionale, në situata 

dhe momente prej më të veçantave historike, të Adem Jasharit dhe të 

Familjes së tij. Shohin përmasën e shumëfishtë të reflektimit të 

dyanshëm të historisë së Drenicës në krenarinë dhe tragjiken e tyre 

familjare. Akti sublim i kësaj drame të madhe nuk është tjetër veç se 

një përmasë gjigante e kulmit të historisë së vuajtjeve shekullore të 
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kësaj krahine dhe popullit shqiptar, flijim të cilën Adem Jashari e 

konsideronte si kusht të domosdoshëm për të filluar një lëvizje të re. 

Në poezinë shqipe kushtuar Adem Jasharit dhe Familjes së tij, 

jashtë së cilës kur e kur nuk mbeten as bashkëkohësit e tij, për të mos 

thënë as Drenica dhe historia e saj, janë karakteristike rindërtimet, 

përkatësisht mbindërtimet tematike, që nuk janë vetëm rezultat i 

ndikimit të poezisë bashkëkohore të poetëve më të shquar, si: Dritëro 

Agollit, Din Mehmetit, Xhevahir Spahiut etj., si dhe poetëve të letërsisë 

botërore, si: Viktor Hygos, Janis Ricosit, Bertol Brehtit, po edhe 

rindërtimet mbi poezinë popullore. Një poezi, përkatësisht poemth 

tipik, është përkushtimi i shkrimtarit Ali R. Berisha, Kushtuar Adem 

Jasharit, në të cilën rindërtohet imazhi i vjetër shqiptar i vajtimit të 

motrës së Gjergj Elez Alisë, të cilin ai e quan “Varg nga epopeja 

vajtimore e shekullit të ri”. Një rindërtim të kësaj natyre, për mitin e 

pavdekësisë së Komandantit Adem Jashari, kanë për motiv edhe 

krijuesit: Shefki Ollomoni, Rrustem Geci, Arif Molliqi e Halil Xani, 

qoftë duke rikthyer pasazhe të caktuara mitike a historike, qoftë duke 

përshtatur a bartur motive tragjike e etnografike nga njëra periudhë në 

tjetrën, sikur në këto vargje të poetit Shefki Ollomoni: 

Në Konakun e Jasharajve, 

Shuaj trarin e kulmit që digjet. 

Duke ruajtur temën e madhe të flijimit individual dhe familjar të 

Jasharajve, poezia shqipe si edhe gjinitë e llojet e tjera letrare e estetike, 

do të ruajnë sintezën e madhe të rënies biblike të Jasharajve, por kjo 

nuk do të thotë që shkrimtarët dhe përgjithësisht krijuesit e arteve, të 

mos sjellin edhe tema dhe motive që lindin e rilindin në pasjetën e 

Jasharajve. Ne besojmë se përvjetorët e tyre, sidomos Nata e zjarreve 

do të bëhen drama e madhe kombëtare e kësaj historie krenare, prej së 
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cilës do të vazhdojnë të motivohen për vepra dhe realizime brilante 

poetë, prozatorë e dramaturgë. Një shembull mjaft i mirë i kësaj natyre 

është poezia e Etlevë Durmishit, brenda së cilës janë realizuar mjaft 

vargje tashmë të njohura në letrat shqipe, por të reja për nga motivi:  

Mos kërko nga hëna dritën 

Zjarri natën do ta ndriçojë 

(...) 

Mos kërko zjarrin ta shuajnë 

Zemrën flakë përbrenda e kanë 

(...) 

Mos kërko as vetëtimë 

Vetëtimë zemrën e kanë 

Mos kërko zemërgjerësinë 

Zemërgjerë si të parët janë 

(...) 

Mos kërko burrërinë 

Trima e burra si Skënderbeu janë 

Mos kërko as dashurinë 

Dashurojnë si të parët Adami e Eva 

Po e mbyllë vlerësimin e këtij bleni poetik për Adem Jasharin 

dhe Familjen e tij me një poezi të shkrimtarit, përkthyesit e pilotit nga 

Shkodra, Riza Lahu, jo edhe rastësisht! Shkrimtarit Riza Lahu, që duke 

qenë një nga përkthyesit e përkushtuar të dekadave të fundit ka njohur 

më mirë se shumë shkrimtarë të sotëm tragjedinë e përbotshme dhe 

lirikën universale, poezinë e tij e ka strukturuar mbi modelin e poezisë 

epike dhe historike. Duke rikonstruktuar betejën e madhe të Jasharajve, 

ai njëkohësisht rindërton të gjitha betejat më të njohura të luftëtarëve 
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më të shquar në historinë kombëtare: Ali Pashajt, Azem Galicës, Çerçiz 

Topullit etj.  

(...) 

Dem Jashari mjekrosh 

Sokëllin majë më majë, 

“Rrnoftë Kosova” edhe shtie 

si të qe gjallë Ali Pashaj. 

 (…) 

Mjekroshi Dem Jashari  

Mbi shpinë malet e Drenicës 

Kokën të Ali Pashait 

Zemrën të Azem Galicës... 

 (…) 

Dyzet orë flakë qet kalaja. 

Flakë qet e këngë këndon: 

“Prite, bre Shaban Jasharin” 

“Çerçiz Topulli më thonë…” 

Karakteristikë e gjithë poezisë së tij del insistimi i poetit për të 

identifikuar tipare të jashtme dhe karaktere të brendshme të Adem 

Jasharit, duke e parë betejën e tij si një vazhdim të betejave më të 

njohura të historisë kombëtare. Ajo fillon si një këngë legjendare, ku 

sipas ligjësive bisedore të fenomenit fonetik të aferezës përgjithësisht 

në gegërishte: Adem(i) Jashari bëhet Dem Jashari dhe përfundon me 

diskursin e këngëve labe “Çerçiz Topulli më thonë...”. 

 

 

 

 



Shëmbëlltyra e Adem Jasharit dhe familjes së tij në poezinë...                              323 

 

Përfundime 

 

Parë në tërësinë e saj, në poezinë shqipe sakrifica e Adem Jasharit 

dhe Familjes së tij zënë një vend të nderuar dhe parësor në kontekstin 

e simboleve të krijuara, por në letërsinë shqipe ende nuk e kemi poezinë 

përfaqësuese, pa të cilën nuk do të mund të përgatitej Antologjia e 

poezisë së sotme shqipe. Krijimet e gjertanishme ende nuk i kanë 

tejkaluar këngët e kompozuara kushtuar Adem Jasharit, si ajo e Ilir 

Shaqirit, me tekst të Adem Gashit, Serish vjen marsi, apo ndonjë tjetër 

si kjo, as në kontekst të horizontit të pritjes as në kontekst të 

shprehësive stilististike, vlerave artistike dhe estetike njëkohësisht. 

Janë këngët epike dhe lirike për Adem Jasharin ato që këndoheshin nga 

ushtarët e UÇK-së ashtu siç këndoheshin Epet Oseanike nga ushtarët e 

Napoleonit në fushë të betejave.11 Kishim menduar se trajtat 

ligjërimore të letërsisë shqipe nga eposi dhe këngët mesjetare për 

Skënderbeun janë tejkaluar me poemat për Skënderbeun nga Naim 

Frashëri e Jeronim De Rada, por sot mund të themi se këngët për Adem 

Jasharin dhe sidomos kryekënga e këngëve Sërish vjen marsi, mbetet 

kulmi i krijimeve për Adem Jasharin dhe kujtesën për bëmat e tij.  

Koha jonë ndërkaq kërkon jo kryekëngën po kryeveprën letrare 

dhe artistike për gjithë jetën dhe vdekjen e madhe të tij, pranë etërve 

dhe pasardhësve të tij, një vdekje biblike, një vdekje 

shumëdimensionale, fisnike, një vdekje tragjike si në këngë, por që 

ishte dhe mbeti drama e madhe e kombit tonë: drama të cilën 

 
11

A. M., Thiesse,  Krijimi i identiteteve kombëtare (Europa e shekujve XVIII-XX), 

Pejë, Dukagjini, f. 63. 

 



324                                                                                 Myrvete DRESHAJ - BALIU 

 

shkrimtarët e shekullit XXI e kanë obligim ta bëjnë realitet artistik dhe 

estetik. 

Le të thuhet ndërkaq se kjo vepër e kërkuar dhe e kurorëzuar me 

përmasat artistike e estetike që e kanë periudhat e tjera historike dhe 

letrare, letërsisë sonë i mungon. I mungon madje në të gjitha përmasat 

e saj letrare, krahasuar me Mesjetën, Rilindjen Kombëtare dhe i 

mungon madje edhe në përmasa të letërsisë për Luftën e Dytë Botërore, 

të njohur si letërsi e Luftës Nacional Çlirimtare! 

Shkrimtarët shqiptarë, prozatorët, poetët dhe dramaturgët 

shqiptarë, ende nuk e kanë ofruar një vepër monumentale për luftën e 

fundit në Kosovë, sado përmasat tragjike të saj mbeten vetëm prapa 

përmasës tragjike të gjenocidit serb mbi popullin shqiptar gjatë Lidhjes 

së Prizrenit. Në të vërtetë shkrimtarët shqiptarë, prozatorët, poetët dhe 

dramaturgët, ende nuk e kanë ofruar një vepër përfaqësuese të kësaj 

epoke, sado heroi tragjik dhe artistik i letërsisë së deridjeshme 

Skënderbeu, Ali Pashë Tepelena, Çerçiz Topulli, Mujo Ulqinaku, Fahri 

Fazliu e Afrim Zhitija, në kohën tonë ka përmasa më të gjera dhe më 

universale: tani më nuk është vetëm individi (hero) po e gjithë Familja 

(e heroizuar), një shembull tipik i munguar edhe ndër popuj të tjerë.  

A do të arrijnë shkrimtarët e kohës sonë që këtë përmasë biblike 

të heroizmit të Adem Jasharit dhe flijimit të Familjes së tij, t’ia 

dhurojnë Evropës, në ato përmasa që Skënderbeun dhe bëmat e tij ia 

ka dhuruar Marin Barleti, Jeronim De Rada, Fan Noli, Ismail Kadare e 

shkrimtarë të tjerë. 
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Figura e Adem Jasharit në këngët popullore 

 

Zhvillimi ynë historik kombëtar gjatë shekujve është përcjellë 

me ngjarje të shumta e të përgjakshme. Ka mes tyre humbje e 

ngadhënjime, tragjikë e madhështi, mbijetesë deri në ditët e sotme. E 

kaluara flet me gjuhën e ndjekjeve, burgosjeve, torturave, djegieve, 

gjyqeve të montuara, të likuidimeve dhe të etnocidit. Mirëpo, e gjithë 

kjo flet edhe për qëndresën, sakrificën, luftën, krenarinë, duke e 

poetizuar vizionin për ardhmëninë. 

Kaptinë të veçantë në zhvillimet e historisë sonë paraqet lufta e 

armatosur e Adem Jasharit, familjes së tij dhe UÇK-së kundër 

okupatorit serb që shënojë faqet më të ndritshme të historisë së kombit 

tonë. Ngjarja e Prekazit e vitit 1998 jehoi fuqishëm në mbarë hapësirën 

shqiptare dhe më gjerë. Ajo u zhvillua ndërmjet familjes Jashari dhe 

luftëtarëve të lirisë kundër forcave të armatosura serbe. Në këtë luftë të 

përgjakshme në altarin e lirisë ranë njëzet anëtarë të familjes Jashari, 

të moshave e të gjinive të ndryshme. Kjo ngjarje me protagonistin e 

saj, komandantin e UÇK-së, Adem Jasharin, nxiti, frymëzoi dhe 

mobilizoi rininë, luftëtarët dhe popullin shqiptar për çlirim të 

përgjithshëm. Gjithashtu, Prekazi e tronditi thellë edhe regjimin e egër 

serb, si dhe e zgjoi nga hutimi faktorin e jashtëm ndërkombëtar, duke 

e ndërgjegjësuar për pozitën e rëndë të shqiptarëve nën sundimin e egër 

serbomadh, veçmas shtetet e mëdha të Evropës, të cilat disa herë në të 

kaluarën e dëmtuan rëndë çështjen shqiptare. 
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Jeta dhe historia dëshmojnë fuqishëm se ngjarjet e mëdha 

krijojnë epope të mëdha. Kështu, ndodhi edhe me luftën e Prekazit në 

krye me Adem Jasharin, lidhur me të u krijua një cikël këngësh të 

ndryshme të cilat e këndojnë dhe përjetësojnë këtë luftë, protagonistët 

e saj, të cilët luftuan dhe sakrifikuan jetën për çlirimin dhe pavarësimin 

e atdheut. 

 Emri i Adem Jasharit, lufta e tij, dhe UÇK-së u përhap si rrufeja 

në mbarë hapësirat shqiptare. Heroizmi i familjes Jashari u bë nxitje, 

simbol, frymëzim për rrëfime, shkrime, piktura, skulptura, por edhe për 

këndim të rapsodëve popullorë. Ky luftëtar fitoi popullaritet dhe 

simpati të madhe tek të gjitha shtresat e ndryshme të popullatës 

shqiptare në Kosovë, por edhe në trojet e tjera etnike; madje, mund të 

thuhet se, akti madhor i tij, i pushtoi zemrat e shqiptarëve, kudo që 

ndodheshin, i mahniti dhe popujt e tjerë të botës. Kështu, gjatë kësaj 

periudhe me mijëra e mijëra njerëz brohorisnin rrugëve të Kosovës, të 

Shqipërisë, të Maqedonisë, të trojeve të tjera etnike, si dhe të diasporës, 

duke demonstruar kundër dhunës institucionale serbe.  

Heroizmi i pashoq i Adem Jasharit depërtoi thellë në zemrat e 

shqiptarëve, pa marrë parasysh moshën dhe gjininë. Edhe fëmijët nëpër 

sheshe e kudo, këndonin këngë për të. Poetët shkruan vjersha dhe 

rapsodët popullorë kënduan këngë, duke e shndërruar në përmendore 

lirie. Kudo e çdo ditë dëgjoheshin këngë për Adem Jasharin. Kjo 

përditshmëri e bënte të gjallë figurën e tij, ngjallte shpresën dhe 

guximin për qëndresë dhe luftë kundër armikut.  

N’ball të trimave të vatanit, 

Komandant Adem Jashari 

Zemërtrimi pushkën n’sy,  
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Bini trima për liri!1 

Në vazhdim të këtij punimi do t’i marrim në shqyrtim disa këngë 

të krijuara në frymën popullore që trajtojnë ngjarjen e Prekazit dhe 

figurën e Adem Jasharit si dramë të madhe kombëtare, akt të krenarisë. 

Kjo dramë me fatin e protagonistëve të saj barazohet me tragjeditë më 

të njohura të popujve të botës, sepse dhembje, tronditje të madhe 

shkakton mosha e atyre që u viktimizuan, njëmbëdhjetë prej tyre ishin 

fëmijë, të cilët ende s’e kishin shijuar fare jetën. Ata në vend të librave 

dhe lodrave morën bombat dhe plumbat e ushtrisë serbe. Drenica, sipas 

këngës popullore, posaçërisht fshati Prekaz, si në të kaluarën ashtu dhe 

në të tashmen, ishte dhe mbeti vatër e qëndresës e luftës dhe sakrificës 

sublime për atdhe, ndaj me të drejtë rapsodi popullor këtë vatër lirie, 

Drenicën dhe Prekazin e kanë himnizuar:  

Sa t’ketë diell, o sa t’ketë hanë,  

Jam Drenica që më kanë thanë!2 

Natyrisht, Drenica i bëhet këngëtarit mjet poetizimi. Ajo këtu 

kthehet në një personazh me ndjeshmëri që mishërohet me atmosferën 

e luftës për liri në një anë dhe në anën tjetër të barbarisë së armikut që 

djeg, shkatërron e shkreton çdo gjë para vetes. 

Ç’janë këto gjamë si herave tjera? 

N’atë Drenicë, o na u ndal Pranvera! 

Janë shembë kullat, e janë djegë livadhet,  

Ka dalë serbi e po na çelë varret!3 

Lufta e familjes Jashari, që mbron nderin e shtëpisë dhe të mbarë 

kombit, kundër forcave të armatosura serbe që bëjnë krime e masakra 

 
1 Muharrem Gashi, Këngë popullore II, Prishtinë, 2017. f.302. 
2 Arif Vladi, Kanga për Drenicën. Marrë nga një audiokasetë. 
3Po aty. 
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mbi të, mund të konsiderohet e pazakonshme, sepse shteti nuk do të 

duhej të luftonte me tërë potencialin ushtarak me një familje, por 

pushtuesi serb e bën këtë, e ka bërë shumë herë dhe pikërisht në Prekaz 

tri herë me radhë.4 

Kënga flet me hiperbolizime tradicionale të epikës sonë për 

figurën heroike të përmasave të mëdha të Adem Jasharit, i cili, sipas 

saj, u rri armiqve përballë dhe e bën luftën në këmbë, duke i tmerruar 

armiqtë:  

Sikur shkambi Ademi në kambë,  

Po ua pret plumbat me dhambë!30 

Ose: 

Qielli rrxohet, kulla dridhet,  

Pyet Kosova:- Ku e kam Ademin? 

Po e mban kullën për themeli.  

Qielli rrxohet, kulla s’dridhet,  

Gjylja e topit n’gjoks i shkrihet!5 

Sakrifica e Adem Jasharit me familje u dha zemër shqiptarëve që 

të mobilizohen, të marrin guxim për luftën që po e bënte Kosova për 

pavarësi në kohën të vështira të robërisë, ndaj radhët e luftëtarëve të 

lirisëgjithnjë vinin duke u rritur me luftëtarë të rinj, çliroheshin territore 

dhe tmerroheshin armiqtë: 

Vjen Buroja, vjen Aqareva,  

Mbushën malet plot Adema.6 

 

 
4 Për tri sulmet e Serbisë në familjet shqiptare kemi këngët për personazhet kryesore: 

për Ahmet Delinë, Tahir Mehen dhe Adem Jasharin. 
30 Kënga: Këtu shkëlqen plisi. H. Geci. Këndon Ilir Shaqiri. 
5 Kënga: Këtu shkëlqen plisi. H.  Geci . Këndon Ilir Shaqiri. 
6Po aty. 
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Krijimi gojor poetik: Kanga për Adem Jasharin, këndon figurën 

e Adem Jasharit, martirizimin e tij dhe të familjes në luftë kundër 

okupatorit serb, më 1998. Ademin e përshkruan sikurse heronjtë e 

traditës sonë, duke e cilësuar dhe madhëruar heroizmin e tij të pashoq 

në përballje me armikun, që në kuptimin simbolik nuk ka mort: 

Lumja kulla, o ka ka mrena, 

Oh, ka Ademin me shtatë zemra.7 

Teksti dhe konteksti i vargjeve të lartshënuara, dëgjuesit i japin 

informacion të mjaftueshëm se toposet e këtilla i hasim dendur në 

shumë këngë popullore historike të periudhave të mëhershme, ku 

rapsodët në mënyrë poetike i skalisin figurat e heronjve shqiptarë. Këta 

luftëtarë nuk kanë frikë nga vdekja, sepse e kanë mundur, ata janë më 

të fortë sesa kullat dhe armët-topat e armikut. Ata janë të palëkundur 

në qëndrimet dhe në përcaktimin e tyre për sakrificë sublime, për t’i 

përmbushur idealet e tyre të larta kombëtare. 

Përpjekjet dhe lufta e pandërprerë e popullit të Kosovës gjatë 

periudhës së viteve 1981-1999 në fushëbetejë bëri kthesë të madhe në 

jetën tonë, në mendimet, veprimet dhe në vizionin për të ardhmen më 

të lumtur. Kjo distancë kohore është e mbushur përplot ngjarje të 

dhembshme e krenare për popullin shqiptar që këndohen, përjetësohen 

dhe interpretohen nga rapsodët e ndryshëm. Në këto këngë trajtohet në 

mënyrë të fuqishme vendosmëria, sakrificat e Adem Jasharit, e familjes 

së tij, e luftëtarëve të tjerë për çlirim dhe pavarësim të Kosovës.  

Dimension i veçantë i këtyre krijimeve poetike gojore është 

strategjia dhe angazhimi i udhëheqësve-komandantëve të UÇK-ës, në 

përballje me armikun shumë më të fuqishëm, planifikimi i aksioneve 

 
7Arkivi i Institutit Albanologjik të Prishtinës, Dosja e Nebi Balës, (Kanga për Adem 

Jasharin). 
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luftarake kundër tij si dhe mbrojtja në rast sulmi. Ata për ta ngritur 

moralin luftarak tek ushtarët e tyre, vetë prinin në beteja e luftëra të 

ndryshme, duke u dhënë shembull se si luftohet e vdiset për atdhe, i 

tillë ishte Adem Jashari, ndaj vargjet e këngës popullore e paraqesin në 

këtë mënyrë: 

Thërret Ademi, Hamëz o vlla, 

Zinjau pritën mirë matanë, 

Krah për krah me dajën Osman 

N’ ktër anët nihet jehona, 

Po luftojnë këta djem sokola.8 

Po të vështrohen me kujdes këngët që i shqyrtuam më lart dhe 

ato që nuk i shqyrtuam e që janë të shuma, sidomos për komandant 

Adem Jasharin dhe heronjtë e tjerë të UÇK-së, mund të përfundojmë 

se ato paraqesin një begati letrare, si në aspektin përmbajtjesor ashtu 

dhe artistik, duke i pasqyruar ngjarjet dhe protagonistët e rinj që shpejt 

janë shndërruar jo vetëm në figura historike, por edhe artistike.  

Lufta dhe sakrifica e familjes Jashari është e veçantë, dhe si e 

tillë vështirë se mund të haset me numër aq të madh të flijuarish, 

shumica nxënës, që në vend të diturisë morën plumbat e Serbisë, ndaj 

meriton vështrim dhe analizë të shumanshme.  

Këto krijime poetike gojore që i kushtohen Adem Jasharit dhe 

heronjve të tjerë, po të shikohen nga pikë vështrimi i jashtëm dhe i 

brendshëm, del në pah e dhëna se strukturën e këtyre krijimeve e 

karakterizon një shtresim i ri kronologjik-historik-informativ që ka për 

qëllim ta paraqesë në radhë të parë lexuesit e botës argumentin historik 

me disa karakteristika të ndërtimit kompozicional. Ato pasqyrojnë 

hollësisht në mënyrë të vazhdueshme vuajtjet, qëndresën, sakrificën 

 
8 Muharrem Gashi, Këngë popullore II, Prishtinë, 2017. f. 302. 
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dhe luftën e popullit shqiptar nën sundimin e huaj, duke u munduar që 

ta ruajnë identitetin kombëtar, në raport me dhunën që ushtronte shteti 

okupues serbosllav, por dhe organizimin dhe mobilizimin e rinisë tonë 

në luftë kundër tij. 

Në fund do thënë se këngët që i kushtohen Adem Jasharin, 

familjes së tij, si dhe luftëtarëve të tjerë nga rapsodët e ndryshëm, siç 

janë: Arif Vladi,Leonora Jakupi, Ilir Shaqiri, Shkurte Fejza, Muharrem 

Gashi, Shaban Shishmani etj., paraqesin një dëshmi dhe vlerë të 

veçantë në folkloristikën tonë. Ato e madhërojnë figurën e Adem 

Jasharit duke e ngritur në përmendore lirie, që rrezaton atdhe dashuri 

të përmasave të mëdha në kohë e hapësirë gjithëshqiptare dhe më gjerë 

për brezat në vijim. Po ashtu, këto këngë e pasqyrojnë në mënyrë të 

hollësishme realitetin jetësor e historik të popullit tonë në një periudhë 

të caktuar. Lufta dhe sakrifica e tyre solli ndryshme të ndjeshme, jo 

vetëm për popullin shqiptar, por edhe në ndryshimet gjeopolitike 

brenda zonës së Ballkanit dhe përgjithësisht të Evropës Juglindore.  

Këngët që i kushtohen veprës së Adem Jasharit janë të shumta, 

por relativisht të reja. Ato në strukturën e tyre ngërthejnë vlera të 

shumta përmbajtjesore dhe artistike, duke e paraqitur në mënyrë të 

hollësishme realitetin jetësor e historik të qëndresës dhe luftës sonë në 

një periudhë të caktuar, që me të drejtë karakterizohet si njëra ndër më 

të vështiratnë historinë tonë.Këngët për Adem Jasharin dhe UÇK-në 

edhe pse shumicës iu dihen autorët, janë krijuar brenda një periudhe të 

shkurtër, sepse kanë qenë të nevojshme që të krijohen e këndohen, duke 

pasur parasysh kohën dhe rrethanat e ndërlikuara shoqërore e politike 

nëpër të cilën ka kaluar populli dhe lufta e jonë. Këngët e kënduara e 

kanë luajtur rolin e tyre të jashtëzakonshëm, duke nxitur, frymëzuar e 

mobilizuar popullin për qëndresë, luftë e sakrificë. Ato tani, me kalimin 
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e kohës, duhet ta kalojnë edhe censurën kolektive, me ç’rast do të 

plotësohen, avancohen dhe funksionalizohen në shkallë edhe më të 

lartë, si tekst poetik dhe melodi, siç kanë kaluar më parë edhe krijimet 

e tilla popullore që njihen në folkloristikën tonë.  
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Lufta e Jasharajve dhe vlerat e saj 

 

 Përgatitja e portretit të heroit kombëtar në figurën e Adem 

Jasharit 

 

Lufta e Jasharajve ndodhi kur Kosova kishte mbërritur në një 

gjendje agonie, ku vetëm një rigjenerim i brendshëm mund ta shpëtonte 

nga vdekja, që po i vinte fshehtas e pa u ndjerë. Dhe shpëtimi i erdhi. 

Në këtë situatë të vështirë kombëtare do të vinte në ndihmë Adem 

Jashari dhe tërë familja e tij, të cilët bënë një përmbysje të vërtetë, të 

pabesueshme, duke e nxjerrë kombin nga ajo gjendje e vështirë 

psikologjike dhe e rrezikshme. 

Adem Jashari do t’i shpallte luftë Serbisë, duke e bërë 

përfundimisht këtë luftë të dyanshme, pasi Serbia atë ua kishte shpallur 

shqiptarëve prej një shekulli. Kësaj shpalljeje lufte nga Adem Jashari, 

i kontriboi gjithë populli shqiptar i të gjitha trevave, veçanërisht 

shqiptarët që banonin dhe kishin banuar në trojet e veta nën ish-

Jugosllavi.Ky popull i martirizuar vuri tërë potencialin e vet njerëzor e 

financiar në interes të kësaj lufte, për t’ua mundësuar atyre që rrëmbyen 

armët, të kapërcenin dispropocionet e mëdha që ata kishin kundrejt 

ushtrisë, policisë e paramilitarëve dhe kriminelëve që kishte angazhuar 

Serbia në Kosovë, për të masakruar shqiptarët e pastruar kombëtarisht 

trojet e pushtuara shqiptare. 

Adem Jasharit i përmbysi të gjitha synimet politike serbe, por 

edhe të politikave të shqiptarëve luajalë, të cilët ishin të gatshëm të 
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sundonin shqiptarët ani pse nën Serbi. Me veprën e tij dhe të familjes 

së tij, e theu heshtjen dhe e hodhi tej durimin politik, duke bërë që të 

fuqizohet Ushtria Çlirimtare e Kosovës, sipërmarrësja e luftës që na 

solli çlirimin nga pushtimi shekullor. 

Adem Jashari u shndërrua në ndërmjetës, në shpëtimtar të 

shpëtimit të popullit të tij; u shndërrua në mishërim i lirisë së 

shqiptarëve dhe të gjitha këto e shndërruan atë në simbol të Luftës 

Çlirimtare të Kosovës dhe të kombit shqiptar, në simbol të komandantit 

të Ushtrisë të asaj lufte. 

Adem Jashari dhe fisi i tij, duke u vetëflijuar në mënyrë heroike, 

i dha mesazh gjithë popullit shqiptar në të gjitha trevat etnike 

kombëtare: mos të përulemi, por të rrëmbejmë armët dhe të qëndrojmë 

fortë përballë armikut, se ky është kodi moral i shqiptarit, ndryshe do 

të bëhemi skllevër në tokën tonë.  

Adem Jashari me veprën e tij,u tha shqiptarëve, se: për të arritur 

fitoren duhet të krijojmë unitetin mbarëkombëtar, të unifikojmë 

mendimin se liria fitohet me qëndresë, pasi kurrë nuk dhurohet. Flijimi 

i Jasharajve i dha Kosovës me mijëra njerëz të gatshëm të 

sakrifikoheshin për të, për lirinë e saj, duke bërë luftë pa u ndalur deri 

në fitore. 

Adem Jashari dha mesazhin se luftëtari i lirisë është mbi çdo njeri 

që bën deklarata patriotike, që propagandon paqen nën pushtim, se 

luftëtari është më i vlefshëm se çdo ministër,deputet, politikan e se çdo 

intelektual që e kërkon lirinë me mirëkuptim me pushtuesin. 

Jasharajt, duke u ndeshur me një ushtri të tërë, ngjallën shpresën 

tek të gjithë shqiptarët e vërtetë, se fitorja e lirisë është e mundur. Ata 
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me qëndresën e tyre ia hoqën popullit shqiptar të Kosovës turbullimin 

që e kish përfshirë.1 

“Pasi pushtuesi u bie në gjurmë djemve që ishin në Shqipëri për 

ushtrime luftarake, - do të tregojë Rifat Jashari - fillon 

menjëherëndjekjen dhe arrestimin e tyre”.2E pikërisht në këtë kohë do 

të sulmohet nga forcat ushtarako-policore serbe edhe familja e Shaban 

Jasharit. Në këtë rast u bë një luftë disaorëshe, që ishte paralajmërim 

se po vinte dikush që kishte guximin të qëndronte përballë forcës 

ushtarake të Serbisë dhe se kishte guximin t’i vriste serbët që e 

sulmonin, duke u treguar shqiptarëve se edhe ata i merr plumbi i 

shqiptarit.  

“Gjatë shpërthimit të rrethimit, - vijon të tregojë Rifat Jashari - 

Ademi më luti që të mos hyjmë nëpër oborre të fqinjëve, sepse nuk 

donte që për shkakuntonë fqinjët të dëmtohen nga armiku. Aty ku 

dolëm, erdhën menjëherë Fadil e Ilaz Kodra, Sahit Jashari e disa të 

tjerë. ... Me të dalë në anën tjetër, Ademi ka filluar t’i gjuajë armiqtë. 

Gjuajtjet e dyanshme me armë kanë vazhduar edhe me tej, ndërsa 

armiqtë na gjuanin edhe me mitraloz të rëndë nga tanku. Menjëherë 

kanë filluar të vijnë te ne njerëz të armatosur nga Prekazi, nga të gjitha 

anët e Drenicës dhe më gjerë. U mbush mali. Secili që kishte ardhur, 

kishte armë në dorë. Te ne pastaj kanë ardhur Gani Syla, Jakup 

Krasniqi, Gani Koci ....etj. Megjithatë, unë vonë jam takuar me ta, 

sepse, më shumë kam qëndruar me grupin e njerëzve që kishin ardhur 

me armë, ndërsa Ademi ka qenë më tepër në lëvizje, prej njëpozicioni 

 
1http://pashtriku.beepworld.de/files/Histori/28nentori/dilaver_goxhaj_flijimiijashara

jve 01.12.07.htm (15.11.2017) 
2http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-

Kosov%C3%ABs (15.11.2017) 

http://pashtriku.beepworld.de/files/Histori/28nentori/dilaver_goxhaj_flijimiijasharajve%2001.12.07.htm
http://pashtriku.beepworld.de/files/Histori/28nentori/dilaver_goxhaj_flijimiijasharajve%2001.12.07.htm
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs
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në tjetrin. Hamza gjithashtu ka qëndruar me një grup tjetër burrash të 

armatosur”.3Panoramë kjo, që na krijon idenë se po përgatitej portreti i 

heroit kombëtar në figurën e Adem Jasharit. 

Dhe cila ishte gjendja kur lufta e shpallur nga Adem Jashari po 

shtrihej në gjithë vendin, prapë i referohem Rifat Jasharit i cili tregon: 

“Hamza ka thënë disa herë se “akademikët tanë, udhëheqësit tanë, 

doktorët e shkencave janë në gjumë”. Ata thoshin se nuk dinë si të 

takohen me Ademin, ndërsa Ganiu u tha: “Unë ua gjej atë dhe nëse 

doni u dërgoj në kullë, ose në shtëpinë time për t’u takuar”. Ata e kishin 

brengën çka nëse zbulohen prej pushtetit. Për këtë arsye, ma merr 

mendja se nuk kanë guxuar të takohen me Ademin. Kështu ishte. 

Mëvonë u krijuan dy taborë në Kosovë: njëri që përmes politikës 

mendonte se do të rregullohet gjithçka dhe krahu ushtarak, i cili 

mendonte se pa e rrokur pushkën nuk do të ketë asgjë”.4 Nuk mendoj 

se ka nevojë për arsyetime me të hollësishme nga unë, për të bërë të 

qartë gjendjen e krijuar në atë kohë në Kosovë dhe se si po përgatitej 

çlirimi nëpërmjet asaj lufte të shpallur nga Adem Jashari. 

Duke iu referuar përsëri Rifat Jasharit, krijojmë bindjen e plotë 

të fuqisë morale të familjes Jashari, si një njësi e gatshme për ta bërë 

luftën për hatër të atdheut. Rifati thotë: “Dikush, këtu, në këtë kullë, 

më ka pyetur mua dhe kam dëgjuar se edhe babës i kanë thënë: “Kur e 

ka pasur ndërmend Ademi të luftojë, pse nuk i ka larguar fëmijët dhe 

gratë nga shtëpia?”. I kam thënë: “O zotëri, unë ta kisha dhënë 

përgjigjen, por mua nuk më takon të flas, pasi s’kam qenë në shtëpi në 

atë kohë”. Por, të tjerët kanë treguar se nuk ka pasur forcë që e largon 

 
3Po aty. 
4http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-

Kosov%C3%ABs (15.11.2017) 

http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs
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as një fëmijë të vetëm nga shtëpia jonë, e për të rriturit të mos flasim 

fare. Kjo që ka ndodhur në familjen tonë s’ka qenë e rastësishme, sepse 

të gjithë ishim të përgatitur psikologjikisht për çdo punë”.5Prej këtej, 

duket qartë vlera e qëndresës së Jasharajve dhe mesazhi që ata u dhanë 

shqiptarëve me luftën e tyre. 

 Fenomeni Adem Jashari, ka ndodhur vetëm njëherë, ka 

ndodhur në kohë dhe hapësirë të caktuar, ka ndodhur në momentin 

vendimtar të historisë sonë.6Për të krijuar mekanizmin që mund të 

çlironte vendin nga pushtimi dhe ta shpëtonte atë nga pastrimi etnik e 

kolonizimi përfundimtar i saj.Vizioni politik i Adem Jasharit, ndërsa 

është i mbështjellë me konfigurimin e armës, ka në thellësinë e vetë 

mendimin e qartë se lufta ishte e domosdoshme, pasi nuk do të kishte 

rrugë tjetër dhe, së dyti, kjo luftë duhej bërë, frontale, ballë për ballë 

me forcat ushtarako-policore serbe,7 që të krijohej bindja te shqiptarët 

se edhe serbët mund të detyroheshin me forcë të shkonin andej nga 

kanë ardhur. 

 Për t’i vënë në pah vlerat e kësaj lufte viganësh, akademiku i 

nderuar Rexhep Qosja, do të shprehet: “Por, ç’të them për luftën e 

UÇK-së dhe për bëmën e Adem Jasharit dhe të familjes së Jasharajve? 

Do të them: ajo nuk është bëmë e zakonshme. Ajo është bërë historike. 

Si e tillë ajo ka domethënie të madhe, me shtrirje të gjerë në hapësirën 

kombëtare dhe me shtrirje të gjatë në kohën kombëtare. E siç e dimë, 

shtrirje të tillë, të pakufizuar në kohë dhe të pakufizuar në hapësirë, 

 
5http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-

Kosov%C3%ABs/ page2 (20.01.2018) 
6Po aty(20.01.2018 
7http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-

Kosov%C3%ABs/  page4 16.11.2017 

 

http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs/%20page2
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs/%20page2
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs/%20%20page4
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs/%20%20page4
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kanë mitet. Kemi të bëjmë pra, me një bëmë reale, që pashmangshëm 

merr kuptimin e bëmës për të gjitha kohët: është tepër e pazakonshme, 

tepër e jashtëzakonshme, tepër përshtypjelënëse në ndjenjat dhe në 

vetëdijen e njerëzve. Si e tillë ajo nuk mund të çmitizohet kurrë! 

Adem Jashari me vetëflijimin e tij, e të familjes së tij, të bërë në 

kushte të jashtëzakonshme dhe në mënyrë të jashtëzakonshme..., tregoi 

se populli shqiptar është popull historikisht i pjekur për të bërë 

sakrificat më të shtrenjta për liri. 

Mënyra e vetëflijimit të Adem Jasharit dhe të familjes së tij, u 

përcolli të huajve një mesazh shumë të rëndësishëm për popullin 

shqiptar, që i bëri të mendonin, se: populli me këso vendosmërie, me 

kësi morali, me kësi karakteri, nuk mund të mbahet i pushtuar gjatë, 

pavarësisht prej dhunës dhe pavarësisht prej krimeve që mund t’i bëjë 

pushtuesit”.8Prej këtej duket më se i plotë portreti i Adem Jasharit në 

përsosjen e pasqyrës kombëtare shqiptare.  

 

Jasharajt në luftë të vazhdueshme me pushtuesin 

 

Pasi shërbimet sekrete serbe i bien në gjurmë formacionit të 

armatosur të Adem Jasharit ia mësyn rrethimit dhe kapjes së tij. Më 30 

dhjetor 1991, ekspedita ushtarako-policore serbe, ndërmori aksion për 

zënien e grupit. Por, këta veprimtarë nuk ishin armatosur dhe nuk 

kishin stërvitur për t’u dorëzuar, siç shprehej vetë Adem Jashari. 

 
8http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-

Kosov%C3%ABs/  

page5 (17.11.2017) 

 

http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs/
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs/
http://www.forumishqiptar.com/threads/13596-Adem-Jashari-Hero-i-Kosov%C3%ABs/%20%0dpage5
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Adem Jashari, vëllai i tij që kishte qëlluar në pushime, Rifati, 

pastaj Hamëz Jashari, Fadil Kodra, Ilaz Kodra dhe Sahit Jashari, 

vendosin që të luftojnë dhe ta çajnë rrethimin me çdo kusht. Pavarësisht 

se policia kishte angazhuar numër të madh njerëzish, madje edhe 

teknikë të rëndë, autoblinda dhe helikopterë, por nuk arrin t’i mposhtë 

luftëtarët. Kjo ngjarje bëri jehonë të madhe. 

Nga shumë anë të Drenicës, atë ditë dhe atë mbrëmje, kishin 

lëvizur njerëz që ishin të gatshëm për t’iu bashkangjitur rezistencës së 

Prekazit. Pas kësaj përleshjeje me forcat serbe, grupi i Adem Jasharit 

kalon në ilegalitet, deri në fillimet e luftës çlirimtare në Kosovë.9 

 Forcat ushtarako-policore serbe me njësitet e tyre speciale, 

organizojnë një sulm mbi shtëpinë e Jasharajve edhe, më 22 janar 1998. 

Sulmi nisi në orët e hershme të mëngjesit, ishte i rrufeshëm, por hasi 

në rezistencën dhe gatishmërinë e madhe të familjes Jashari, e cila ishte 

e përgatitur dhe gjithnjë kujdestaronte ditë e natë.10Sepse, siç do të 

thotë e vetmja e shpëtuar nga lufta e Jasharajve, vajza e vogël Besarta, 

“Sa këndonte bali Adem hiç nuk kam pas frikë”.11 

Kjo luftë e vazhdueshme ndaj kësaj familjeje të madhe e këtij fisi 

me zë, bëhej sepse armiku dëshironte qoftë edhe largimin e Jasharajve 

nga trojet e tyre.Pasi do të ulnin përfundimisht nivelin e qëndresës 

përballë pushtimit, por Jasharajt nuk i lëshonin trojet stërgjyshore. Ata 

as të vdekur nuk donin të shkuleshin nga vendi i tyre, për çka kishin 

nisur luftën. Adem Jashari dhe gjithë Jasharajt, nuk e donin ikjen e 

poshtërimin, ata e dëshironin qëndresën, e donin lirinë dhe pavarësinë 

e Kosovës. Lufta për Prekazin qe e ashpër. Qëndresa ishte e madhe. 

 
9https://ademjashari.rks-gov.net/sq/adem-jashari (12.11.2017) 
10https://ademjashari.rks-gov.net/sq/adem-jashari (12.11.2017) 
11http://www.tiranaobserver.al/a-mund-te-zihej-gjalle-adem-jashari/ (12.11.2017) 

https://ademjashari.rks-gov.net/sq/adem-jashari
https://ademjashari.rks-gov.net/sq/adem-jashari
http://www.tiranaobserver.al/a-mund-te-zihej-gjalle-adem-jashari/
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Me aktin e luftës heroike të Jasharajve, Kosova mundi frikën dhe për 

lirinë e pavarësinë u hapen shtigje të reja.12 

 Në historinë e kombeve, si dhe në historinë e kombit tonë, ka 

jo pak shembuj, për të mos thënë se ka mjaft të tillë, në të cilat sakrifica 

sublime, qëndresa, përkushtimi, janë shfaqur si simbole nga të cilat 

është mbajtur gjallë historia.  

Por, rasti i familjes Jashari është i një natyre krejt të veçantë. Për 

t’u ngritur miti i tyre nuk u deshën vite të shumta e as dekada, nuk u 

desh që të trasohej rruga, të qetësoheshin ngjarjet, të merrnin rrugë ato; 

miti i tyre u ngrit vetvetishëm dhe kjo ndodhi që të nesërmen e rënies 

së tyre. E mitet lindin gjithnjë për njerëz që kthejnë për së mbari 

historinë dhe jetën e një kombi.  

Serbia kishte bërë gati rreth 8000 trupa elitë për rrethimin e 

madh, të tretin të Jasharajve. Adem Jashari ishte bërë gati të niste luftën 

e madhe. Serbia thirrej e çirrej se këtu kishte qenë djepi i saj, Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës nuk kërkonte asgjë më shumë se sa të gjithë 

popujt e botës: mëvetësinë në trojet e veta, shtetin e tyre, bashkimin e 

kombit. Ishte një dëshirë tejet fisnike e njerëzore, të cilën mund ta 

sjellin vetëm ata që janë të denjë për t’u flijuar në emër të saj.13 

 E ky rrethim i tretë, ishte vazhdimësi i rrethimit të parë, më 30 

dhjetor të vitit 1991 dhe të rrethimit të dytë, më 22 janar 1998. 

 

 

 

 

 
12http://lajmpress.com/horoskopi-4-mars-2017/ (12.11.2017) 
13http://floripress.blogspot.al/2011/03/shkruan-bedri-islami-adem-jashari-miti.html 

(12.11.2017) 

http://lajmpress.com/horoskopi-4-mars-2017/
http://floripress.blogspot.al/2011/03/shkruan-bedri-islami-adem-jashari-miti.html
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Përgatitjet e Serbisë për nënshtrimin përfundimtarë të 

shqiptarëve 

 

 Përgatitjet e Serbisë (ish-Jugosllavisë) për likuidimin 

përfundimtar të idesë së shqiptarëve në Kosovë për liri, nuk ishin 

fillestare e të panjohura. Ato përgatitje përfshinin edhe shfarosjen e 

shqiptarëve më të qëndrueshëm dhe të pafriksueshëm. Kjo sepse ishte 

bërë një punë intensive propagandistike dhe shtypëse, për të krijuar 

idenë se serbët në Kosovë si pushtues ishin të përjetshëm dhe se çdo 

tentativë për t’iu kundërvënë pushtimit, sillte pas vetes një masakër. 

Por, si pushtuesi, ashtu edhe politika legale e nënshtrim-durimit, nuk 

kishin marrë në konsideratë historinë e qëndresës shqiptare dhe të 

luftës për liri, nuk kishin vlerësuar se përfundimisht në gjithë historinë, 

shqiptarët i kanë detyruar pushtuesit të ikin. Nuk kishin marrë në 

konsideratë gatishmërinë e popullit shqiptar, për të kundërshtuar 

masivisht me armë, pushtimin fashist të trojeve të tyre nga Serbia.14 

Gjendja e krijuar në Evropë pas rënies së Murit të Berlinit, kishte 

krijuar të gjitha parakushtet, që edhe shqiptarët të ngriheshin për të 

drejtat e tyre të vetëvendosjes. Por,orientimi i kërkesës së këtyre i të 

drejtave universale nëpërmjet kërkesës e lutjes, që pushtuesi të 

ndërgjegjësohet, për t’i dhënë ato për shqiptarët në trojet e tyre të 

pushtuara e veçanërisht në Kosovë, u pa se ishte një orientim i gabuar 

dhe humbje kohe. Prandaj, edhe krijimi i parakushteve për të fituar 

lirinë me luftë të armatosur, ishte konsideruar nga shqiptarët që i 

besonin vetvetes, si detyrë parësore. Kjo bëri të mundur që të gjithë ata 

 
14Historia e artit ushtarak shqiptar nga lashtësia deri në vitin 1939, Tiranë 2001, f. 

323. 
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shqiptarë, të cilët i njihnin dhe i vlerësonin fuqitë kombëtare, si të afta 

për t’iu kundërvënë pushtimit, të organizoheshin për të realizuar këtë 

detyrë. Këta shqiptarë, duke mos e pranuar depërtimin e gjerë 

ekonomik dhe politik të Serbisë në Kosovë dhe duke iu kundërvënë 

atij, krijuan forcën e tyre të armatosur, që u quajt Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës.  

Me gjithë dëshirën e madhe që kishte Serbia për të kolonizuar 

përfundimisht Kosovën, shikonin se populli shqiptar ishte pengesë e 

vështirë, por sipas vlerësimit të regjimit fashist, jo e pakapërcyeshme. 

Për të përballuar çdo kundërshtim të tij, fashistët e Beogradit 

shpërthyen në shkallë të gjerë agresionin ideologjik, kulturor, fetar, 

shkencor e politik dhe mobilizuan agjenturën dhe reaksionin shqiptar 

brenda dhe jashtë vendit. Si rezultat i kësaj pune, u pa një frikësim 

masiv i shqiptarëve, ndihmuar edhe nga politika legale vendore e 

durimit dhe pritjes, se pushtuesi do të bëhet një ditë zemërmirë e do të 

habitet me veten, si paska qenë e mundur, që të mbahen shqiptarët të 

pushtuar dhe pasi t’u kërkonte falje, do t’u dhuronte edhe lirinë. 

Ndërkohë, qeveria e Beogradit shtoi përpjekjet për dobësimin e 

mëtejshëm të shpirtit luftarak të shqiptarëve. Ashtu sikurse edhe 

politika legale vendore bënte përpjekje, që të urtësonte shqiptarët dhe 

t’i deklaronte të papërgjegjshëm, të gjithë ata që e kundërshtonin 

Serbinë me protesta a me armë.15 

Plani serb i operacionit për nënshtrimin përfundimtar të Kosovës, 

i hartuar me kohë nga Shtabi i Ushtrisë, parashikonte në fazën e parë, 

likuidimin përfundimtar të vatrave që vlerësoheshin si më të 

panënshtruara, duke krijuar mundësi që të arrihej të trembeshin 

përfundimisht të gjithë shqiptarët. Për këtë, ishin parashikuar një seri 

 
15Po aty. 
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masakrash familjare e fisnore, duke shfrytëzuar edhe politikën legale, 

që thoshte se kush i bën rezistencë Serbisë do të bëhet shkas të 

masakrohet vetë dhe të masakrojë edhe të tjerët. Kurse në fazën e dytë, 

shtrirjen e sundimit e masakrimit dhe krijimi i kushteve për të bërë 

pastrimin përfundimtar etnik të gjitha trojeve të pushtuara shqiptare. 

Por, të gjitha këto plane pavarësisht synimeve serbo-sllave i prish 

qëndresa popullore.16 

 Janari i vitit 1998, solli me vete fundin e paqes mashtruese në 

Kosovë. Bashkësia ndërkombëtare ndaj zgjidhjes së çështjes së 

Kosovës, ndërtoi një qëndrim për kundërshtimin e aspiratave të 

shqiptarëve për pavarësi. Mbi këtë bazë, gjatë vitit 1998, Grupi i 

Kontaktit dhe qendrat tjera ndërkombëtare të vendosjes përmes 

diplomacisë lëvizëse, do të udhëtonin sa në Beograd e sa në Prishtinë, 

për të gjetur një zgjidhje politike për Kosovën, përmes negociatave. 

Robert Geldbard në një nga takimet e tij, më 23 shkurt 1998, me 

Ibrahim Rugovën në Prishtinë, akuzoi publikisht UÇK-në si organizatë 

terroriste, ndërsa kërkonte forcimin e lidershipit politik të 

moderuar.17 Ky veprim i diplomatit amerikan, skajshmërish akuzues 

për UÇK-në, në të vërtetë u dha forcë shtytëse në aspektin politik 

qëndrimeve pacifiste, ndërsa në aspektin ushtarak e trimëroi 

SllobodanMillosheviqin, për të marrë një ofensivë për zhbërjen e 

UÇK-së.18 Natën e 4 dhe 5 marsit 1998, forca të mëdha policore e 

ushtarake e kishin rrethuar Prekazin dhe lagjen e Jasharajve. Ndonëse 

skajshmërish të pabarabartë, pas tri ditë e tri netësh luftimesh e 

 
16Historia e artit ushtarak shqiptar nga lashtësia deri në vitin 1939, Tiranë 2001, f. 

326. 
17Blerim Shala, Vitet e Kosovës 1998-1999, Prishtinë 2001, f.30. 
18Tim Judah, Kosova, lufta dhe hakmarrja, Prishtinë 2000, f. 174. 
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rezistence të armatosur, ranë heroikisht, komandanti Adem Jashari dhe 

55 dëshmorë të lirisë. Lufta heroike e Jasharajve pushtoi të gjitha 

mediat dhe vuri në lëvizje politikën botërore. Më 9 mars, Grupi i 

Kontaktit miratoi një deklaratë për Kosovën, e cila dënonte Beogradin 

dhe e paralajmëronte se do të merren masa shtrënguese. Pas ngjarjes së 

Prekazit, në një takim me Sllobodan Millosheviqin, në Beograd, Robert 

Gillbard i kishte thënë atij se “duke sulmuar popullsinë civile, në 

përpjekjet e tij për ta eliminuar UÇK-në, ai në të vërtetë po shndërrohej 

në agjentin e UÇK-së për rekrutim”.19 Ndërsa, Ibrahim Rugova, 

deklaronte se: “Në Kosovë nuk mund të ketë luftë normale, por mund 

të ketë vetëm masakër. Serbët për dy ditë do të mund të na shkatërronin 

të gjithëve”.20 Kjo ishte një  tërheqje vëmendje për qytetarët e Kosovës, 

që të uleshin e të pranonin fatin që kishte ruajtur koha për ta.  

 

Operacioni ushtarak serb në Prekaz  

 

Operacioni ushtarak serb në Prekaz futi përfundimisht në luftë 

shqiptarët kundër Serbisë dhe vuri përballë dy synime diametralisht të 

kundërta: synimin e shqiptarëve për të fituar lirinë dhe atë të Serbisë 

për të zhdukur shqiptarët, si dhe vuri në provë dy metoda lufte që 

ndryshonin rrënjësisht njëra nga tjetra,21 luftën për çlirim kombëtar me 

atë të masakrimit të civilëve në pamundësi për t’u hakmarrë ndaj 

luftëtarëve të lirisë, të përdorur në vazhdimësi nga ushtria e policia 

serbe. 

 
19Wesli K. Clark, Të bësh luftë moderne, Prishtinë 2003, f.141. 
20Intervistë e Ibrahim Rugovës, në radio “Deutche Vele”, 07.3.1998. 
21Historia e artit ushtarak botëror, Tiranë 1987, f. 332. 
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 Sulmi kundër Jasharajve dhe masakrimi i të gjithë të rrethuarve, 

përbënin kursin themelor të politikës dhe të strategjisë së Serbisë 

fashiste për të sunduar Kosovën. Kjo shpjegohet për shumë arsye: të 

pabindurit e të panënshtruarit, si Jasharajt e të tjerë, ishte pengesa 

kryesore për zbatimin e politikës grabitqare të Serbisë; mbajtja 

nënsundim e Kosovës me rezervat e saj shumë të mëdha materiale do 

të rriste fuqinë ekonomike të Serbisë; duke sulmuar Jasharajt në 

Prekaz, si qendër qëndrese kombëtare shqiptare, fashistët serbë 

mendonin se do të përkëdheleshin e do të përkraheshin nga fuqitë 

evropiane e botërore, së fundi, duke e trumbetuar sulmin kundër 

Jasharajve si luftë kundër terrorizmit, ata synonin të maskonin qëllimet 

e vërteta - skllavërimin e shqiptarëve dhe sundimin e Kosovës. 

Komanda millosheviqiane mendonte se forcat e vendosura në 

familjen Jashari ishin të pakta dhe do të asgjësoheshin shpejt. Prandaj, 

plani i luftës kundër familjes e fisit Jashari, nisej nga mendimi se, 

fitorja që do të arrihej në këtë rajon, do të ishte njëlloj e vlefshme me 

fitoren kundër të gjithë Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe Kosovës në 

përgjithësi. 

Komanda e Lartë dhe Shtabi i Përgjithshëm i Serbisë fashiste, 

qysh në vitin 1989 kishin filluar përgatitjet e gjithanshme për të 

sulmuar në një moment Kosovën, si: zbulimin, riorgaizimin dhe 

kompletimin e trupave, përgatitjen e rajoneve, përhapjen strategjike të 

forcave të armatosura dhe sigurimin e tyre materialo-teknik si dhe një 

varg masash të tjera.22Të gjitha masat kishin për qëllim që të siguronin 

dhënien e befasishme të goditjes së parë shumë të fuqishme kundër 

bërthamës së organizimit të rezistencës, prej nga do të ndërmerreshin 

 
22Po aty. 
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në të pastajmen masakra të vijueshme, pa shumë zhurmë, duke u 

treguar të gjithë shqiptarëve rrugën e mërgimit ose së patën e xhelatit. 

Direktiva për luftën kundër familjes Jashari ishte miratua nga 

Millosheviqi më herët, me paramendim për t’i zhdukur të gjithë, pa 

bërë përjashtime ishin luftëtarë, ishin burra, ishin gra, ishin pleq a 

fëmijë. Në të parashikohej asgjësimi i gjithë shqiptarëve të 

panënshtrueshëm me anën e një fushate shumë të shpejtë. Me kujdes të 

veçantë ishte planëzuar etapa e parë e fushatës, ku ishte detajuar çdo 

element, për të mos pasur asnjë mundësi hyrje e dalje luftëtarësh 

brenda unazës së rrethimit. “Rrethimi i fisit Jashari, ishte i tillë, sa që 

nuk kishte asnjë mundësi për të hyrë brenda unazës së rrethimit. Kishte 

vetëm një mundësi, që të sulmoje e të mbeteshe në rrethim. Prandaj, 

edhe të gjithë ne që mbetëm jashtë rrethimit, vazhdonim të godisnim 

forcat. Dhe luftë të tillë nga jashtë ka pasur si nga ne Kodrajt, Lushtakët 

e më tej”.23 Ndër të tjera synohej të copëtohej fronti i forcave të UÇK-

së në atë zonë, të cilat nëse do të kishin mundësi të vepronin të 

përqendruara, me goditje të shpejta e të thella të njësiteve të fuqishme, 

të lëvizshme dhe të mirorganizuara, do të bënin që operacioni për 

asgjësimin e Jasharajve të dështonte. Por, ky dështim do të thoshte që 

Serbia nuk kishte më asnjë mundësi ta mbante Kosovën.  

Për zbatimin e këtij plani, siç duket, parashikohej zhvillimi i 

mësymjes së tri grupimeve goditëse në tri drejtime kryesore. Grupimi 

i parë, i përqendruar në rrethimin e fisit Jashari, duhej të jepte, goditje 

në drejtimin e përgjithshëm të këtij fisi, por kryesisht mbi familjen e 

Shaban Jasharit, ku ata e dinin mirë se ishte edhe komandanti Adem 

Jashari, që konsiderohej më i rrezikshmi dhe që mendohej se me 

 
23Nga biseda me gjeneralin Fadil Kodra, pjesëmarrës në atë qëndresë jashtë rrethimit. 

Biseda është kryer, më 23 shkurt 2018. 
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asgjësimin e tij do të binte në qetësi gjithë Kosova; Grupimi i dytë do 

të krijonte rrethimin e jashtëm për të përballuar të gjitha sulmet që 

mund të ndërmerreshin nga luftëtarët e UÇK-së, në tentativë për të 

shkuar në ndihmë të komandantit; ndërsa Grupimi i tretë, i shtrirë në të 

gjitha drejtimet e rrugëkalimeve nga mendohej se mund të vinin forca 

të UÇK-së nga zona të tjera të Kosovës, për t’u ndeshur me ta e për të 

mos i lejuar të afrohen në drejtim të Prekazit. Përveç këtyre tri 

grupimeve kryesore, ishin shpërndarë forca edhe në rajonet e tjera, që 

nga Prishtina e deri në Prizren, Pejë e Mitrovicë, të cilat kishin për 

detyrë të mos lejonin organizim të forcave për t’i shkuar në ndihmë 

komandantit. 

Zbatimin e këtij plani dhe masakrimin e familjes Jashari, 

komanda millosheviqiane mendoi se do ta kryente për 3-4 orë. Duke 

pasur bindjen e plotë për fitoren e shpejtë të kësaj fushate, 

komandamillosheviqiane kishte hartuar në vija më të gjera edhe 

perspektivat e zgjerimit të mëtejshëm të masakrave. Këto perspektiva 

synonin që, duke u mbështetur traumën e krijuar në gjithë Kosovën, të 

demonstrohej forca dhe të jepej mesazhi se shqiptarët mund të jetonin 

ose jo, vetëm si të vendoste Serbia.  

Zhvillimi i ngjarjeve zbuloi plotësisht karakterin aventuror dhe 

jo të vërtetë të planit millosheviqian, që parashikonte likuidimin e çdo 

nisme për të luftuar kundër pushtimit serb dhe përgatitjen e terrenit për 

ndryshimin e përbërjes demografike të Kosovës. 

Për realizimin e planit famëkeq serb, komanda fashiste serbe 

aktivizoi në Kosovë mbi 8000 trupa dhe vetëm në Prekaz rreth 4000, 

të pajisura me artileri, tanke, helikopterë dhe kishin  mbajtur në 
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gatishmëri për t’u ngritur edhe aviacionin gjuajtës bombardues, në 

aerodromin e Prishtinës ashtu edhe në atë të Nishit e Beogradit.24 

Përhapja e forcave dhe mjeteve ushtarako-policore u krye sipas 

një grafiku të përpiktë dhe në kohë të zgjatur, me qëllim që për të 

siguruar befasinë, përqendrimi i forcave pranë fisit Jashari u duk vetëm 

para fillimit të sulmit. 

Forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nën udhëheqjen e Shtabit 

të Përgjithshëm dhe të Komandantit Adem Jashari, duke vlerësuar drejt 

përgatitjet e ethshme të Serbisë për shpërthimin e një lufte të re kundër 

shqiptarëve në Kosovë, veçanërisht rrezikshmërinë që paraqiste 

agresioni i orientuar nga masakrimi i popullsisë, paralel me ndërtimin 

dhe funksionalizimin e UÇK-së, kishin krijuar të gjitha kushtet e 

domosdoshme, politike, ekonomike dhe ushtarake dhe morale për 

fuqizimin e aftësisë për t’u përballur me Serbinë e fituar lirinë.  

Rëndësi në atë periudhë kishte edhe shpartallimi i politikës 

pacifiste që i çonte shqiptarët drejt fatalizmit, duke i konsideruar të 

paaftë për t’u kundërvënë forcërisht përballë Serbisë. Kjo politikë që 

vepronte në organet drejtuese të Kosovës, u mundua me të gjitha mjetet 

të minonte fuqinë ushtarake dhe ekonomike të Kosovës, si dhe të 

shkatërronte idenë e qëndresës e të luftës së armatosur për të fituar 

lirinë. 

Trupat serbe që rrethuan fisin Jashari, që në një mënyrë kishin 

kaluar në mësymje, nuk mundën të përparonin asnjë hap në territorin 

që kontrollohej nga armët e të rrethuarve. Qysh në orët e para të 

mësymjes së serbëve, të rrethuarit u bënë atyre qëndresë shumë të 

ashpër. Në orën 05:30 minuta, të datës 5 mars, artileria serbe, nga 

 
24Historia e artit ushtarak botëror, Tiranë 1987, f. 333. 
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Fabrika e Municionit, hap zjarr intensiv në drejtim të Kullës së Shaban 

Jasharit dhe të të gjithë Jasharajve. Lufta dhe qëndresa titanike e 

kryetrimave në Prekaz kishte dhënë kushtrimin në të gjitha trojet e 

Shqipërisë dhe në mërgatë. 

Anteu i lirisë, Adem Jashari, kishte marrë vendimin historik, 

vendimin më të vështirë dhe më të dhembshëm që ka marrë ndonjëherë 

njeriu, gjatë tërë historisë së qytetërimit. 

- Nuk do të dorëzohemi për së gjalli! 

- Vrastarët nuk do të kalojnë, veçse mbi trupin tim të vdekur! 

Prandaj, lubia serbe kishte provuar disa herë ta kafshonte 

Drenicën: në Prekaz, në Llaushë, në Likoshan, në Qirez e sërish në 

Prekaz. Më 5 mars, ajo po rikthehej edhe një herë te Prekazi i 

legjendave të trimërisë, për ta kafshuar helmueshëm Drenicën. Po 

sulmohej kështjella e Jasharajve, ku ruhej i paprekur nderi shqiptar. 

Ajo kishte brenda zemrën e madhe të komandantit legjendar të luftës 

për liri, Adem Jashari, plakut fisnik Shaban Jashari, trimit të paepur 

Hamëz Jashari, nipave dhe mbesave të Shotës. Mëngjesi i asaj dite të 

acartë marsi, bashkë me krismat dhe me zjarrin e topave, po derdhte 

mbi Prekaz edhe tërë llahtarinë e barbarisë serbe. Por, atë çast, brenda 

kështjellës u mor vendimi i madh: 

- Nëse duhet vdekur dikush, më mirë unë, sesa Kosova ime, - 

kishte thënë komandanti. 

- Nëse duhet vdekur dikush, më mirë të gjithë ne, sesa Atdheu, - 

kishin thënë të gjithë Jasharajt në kështjellë. 

Po shkrepnin pushkët, e po këndonte zemra shqiptare. Pushka 

dhe kënga e trimave po shkruanin simfoninë e qëndresës së 

pamposhtshme, jehona e tyre po prekte rrënjët dhe majën e historisë së 

luftës sonë për liri. Në Prekaz po bëhej historia. Kështjella e Jasharajve 
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po bëhej muranë e lirisë.25Sepse ishte e qartë, sesulmi në familjen 

Jashari nuk kishte vetëm qëllimin e zhdukjes së një familje shqiptare 

dhe vrasjen e komandantit të UÇK-së, por, qëllim kryesor kishte 

vrasjen e guximit të shqiptarëve, për të luftuar për çlirim e bashkim 

kombëtar.26 

 Gjatë 3 ditëve të luftimeve, trupat fashiste serbe u shkaktuan 

humbje të rënda trupave shqiptar brenda rrethimit. Po gjatë kësaj kohe, 

edhe trupat fashiste pësuan humbje të mëdha.27 Të rrethuarit, duke bërë 

qëndresë të ashpër, ngadalësuan vrullin e forcave serbe dhe dhanë 

goditje të fuqishme.  

Komanda millosheviqiane e kuptonte rëndësinë e Jasharajve jo 

vetëm si qendër kryesore e politikës luftarake për çlirimin e Kosovës, 

por edhe si kështjella me rëndësi të madhe morale për shqiptarët.  

Lufta e trupave shqiptare në rrethim ishte aktive, e ashpër dhe në 

më të shumtën e rasteve përfundonte me dëme të mëdha njerëzore te 

forcat rrethuese ushtarako-policore serbe.  

Organizimi dhe zhvillimi i veprimeve luftarake të forcave të 

rrethuara nuk kishte hapësirë krijimi manovrash të shumëllojta. Aty 

kishte një hapësirë e cila ishte nën kontrollin e rrethuesve, por që edhe 

të rrethuarit mbanin gjithnjë kontroll të pandërprerë.  

I vetmi ndryshim situate mund të vinte nga ndonjë mundësi 

ndërhyrjeje të strukturave a njësiteve të UÇK-së nga jashtë rrethimit. 

Një ndihmë shumë e çmueshme mund të vinte edhe nga qytetarë 

 
25http://www.radiokosovaelire.com/adem-shaban-jashari-28-11-1955-7-3-1998/ 

(12.11.2017) 
26https://ademjashari.rks-gov.net/sq/historia-e-familjes (12.11.2017) 
27Historia e artit ushtarak botëror, Tiranë 1987, f. 337. 

 

http://www.radiokosovaelire.com/adem-shaban-jashari-28-11-1955-7-3-1998/
https://ademjashari.rks-gov.net/sq/historia-e-familjes


Lufta e Jasharajve dhe vlerat e saj                                                                          351 

 

shqiptarë që mund të kishin armë. Por, të rrethuarit nuk kishin parasysh 

se sa forca ishin përqendruar në këtë rrethim, duke u kujdesur që të 

rrethuarit të ishin vetëm. 

 Prekazin e piketoi Serbia, si vendin ku duke goditur fort, 

shqiptarëve do t’u jepej një mësim që nuk do ta harronin kurrë, ndërsa 

vetë Serbia duke e fshirë Prekazin do ta harronte që të nesërmen atë 

emër. 

 Dihet që Prekazi e në veçanti familja Jashari përbënte një bazë 

të fortë të luftës çlirimtare të Kosovës. Tashmë armiku kishte arritur të 

marrë njohuritë e nevojshme për të përcaktuar se UÇK-ja që kishte 

filluar të vepronte në gjithë Kosovën kishte një qendër force e morali 

që e udhëhiqnin e cila ishte në Prekaz, ishte në familjen Jashari dhe 

ishte portretizuar në figurën e atij që kishte bërë rezistencë me armë 

prej një dekade - Adem Jasharit. Për këtë edhe duhej goditur pikërisht 

këtu në qendrën e forcës, të moralit dhe të lidhjes.  

 Aty bëheshin takime e merreshin edhe vendime për operacione, 

që bënin jehonë në të gjitha anët e Kosovës e më gjerë.  

 Kuptohet që Prekazi edhe në pikëpamje të terrenit ishte shumë 

favorizues për të ndërmarrë veprime luftarake. Ashtu sikurse ishte një 

urë lidhëse e Dukagjinit me trevat e tjera të Kosovës.  

 Për ta asgjësuar këtë qendër të rrezikshme për të, armiku 

planifikoi dhe organizoi operacionin kundër Prekazit, që do të fillonte 

në mëngjesin e datës 5 mars 1998, në të cilin sipas planifikimit u 

përdorën të gjitha llojet e armëve që dispononte armiku, përveç 

raketave dhe lëndëve helmuese luftarake. “Ishte kjo luftë që zhvillohej 

me armatim dhe forca jo të barabarta. Armiku kishte forca shumë e 

shumë më të mëdha në numër dhe përdorte armë të shumëllojshme dhe 
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më moderne të kohës, krahasuar me numrin e luftëtarëve tanë dhe 

armatimin që përdornin ata”.28 

 Qëllimi i këtij operacioni ishte i qartë: të asgjësohej kjo qendër 

udhëheqëse e luftës çlirimtare dhe të bëhej një masakër mbi popullsinë 

e paarmatosur, që të ishte tmerr dhe mësim për gjithë shqiptarët, që ata 

të mos guxonin më të mendonin për të luftuar kundër armikut, jo edhe 

të vepronin. 

 Plani ishte përpunuar me te gjitha hollësitë. Sipas parashikimit, 

paniku pas këtij operacioni tek shqiptarët do të ishte shkatërrues. 

Formacioneve të UÇK-së do t’u shkëputej lidhja dhe do të ishin të 

detyruar të iknin; populli nuk do të donte të kishte asnjë lidhje me ata 

që konsideroheshin luftëtarë të UÇK-së; ata që do të mbeteshin, do të 

izoloheshin dhe do të asgjësoheshin një nga një. Kosova përfundimisht 

do të merrte rrugën e shpopullimit prej shqiptarëve dhe do të bëhej 

pronë serbe. 

 Duke filluar mësymjen në mëngjesin e 5 marsit 1998, forcat e 

armikut të mbështetura prej artilerisë dhe tankeve, e futën Prekazin në 

një darë rrethimi, duke bllokuar edhe të gjitha rrugët e mundshme të 

ardhjes së ndihmave prej njësiteve të tjera luftarake nga jashtë Prekazit.  

 Operacioni do të vazhdonte 3 ditë, duke vrarë pa mëshirë çdo 

person që dukej brenda ombrellës së rrethimit, pa bërë dallim nëse ishin 

ose jo të armatosur. Masat rrethuese ishin shumë të forta e të dendura, 

për të mos lejuar asnjeri të dalë i gjallë nga rajoni i rrethuar. 

 Qëndresa e luftëtarëve brenda rrethimit ishte shumë e madhe. 

Një qëndresë të tillë armiku ndoshta nuk e kishte parashikuar. Aty u bë 

luftëtar çdo njeri që u ndodh në fshat. U bënë luftëtarë edhe fëmijët 

pesëvjeçar, edhe pleqtë mbi 80-vjeçar. Kjo i dha asaj lufte përmasa 

 
28Ibrahim Çitaku, Prekazi, Prishtinë 2003, f. 118. 
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epokale. “Qëndresa dhe heroizmi i Jasharajve për t’i vënë me jetërat e 

tyre, gurthemelet e historisë së re të Kosovës, si dhe veprimet e 

rrufeshme luftarake të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Drenicë dhe 

në Dukagjin, duke u shkaktuar humbje në njerëz dhe në teknikë, 

njësiteve elite serbo-jugosllave, bënë ndikim të dukshëm në opinionin 

shqiptar dhe ngjallën shpresën se gjenerata e djemve dhe vajzave të 

Kosovës, që vepronin në kuadër të formacioneve të UÇK-së do t’ia 

kthejë popullit vetëbesimin, nderin dhe dinjitetin e shkelur nga 

okupatori dhe veglat e tij”.29 

 Ditën e dytë të operacionit armiku i fuqizoi akoma forcat e tij. 

Ndërkohë u morën masa të forta me përqendrim forcash e mjetesh edhe 

në zonat përreth, që të bëhej trysni për të mos lejuar të hapeshin fronte 

të tjera lufte. “Armiku nuk zgjidhte mjetet, vriste njerëz dhe digjte e 

shkatërronte çdo gjë para vetes”,30 do të rrëfente Besarta Hamëz 

Jashari. 

 Për të ruajtur fshehtësinë e asaj që po ndodhte në Prekaz, u 

mbajtën larg edhe të gjitha mediat. Nuk u lejua të depërtohej brenda 

rrethimit për asnjë rrethanë askush. Gjithkush që tentoi të shkonte drejt 

Prekazit u ndalua dhe u kthye prapa. Për 3 ditët që vazhdoi operacioni 

nuk u dha asnjë informacion mediatik. Kosova diku mbeti e panjohur 

me çfarë po ndodhte e diku mbeti në pritje të përfundimit të këtij akti 

masakrues. 

 Lufta treditore në operacionin kundër Prekazit e tronditi 

armikun. Ai kishte besim se me forcën që kishte, mund të bënte luftëra 

të mëdha, por ky operacion tregoi se armiku nuk kishte energji për 

 
29TahirGecaj, Kolona s’ndalet...!, Prishtinë 2001, f. 13. 
30IbrahimÇitaku, Prekazi, Prishtinë 2003, f. 158. 
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ndeshje frontale me formacione ushtarake. Këtë konkluzion nxori edhe 

Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së që në momentet e para të përfundimit 

tragjik të këtij operacioni. 

 Pra, ushtria dhe policia e armikut me forca të mëdha ju deshën 

tre ditë të luftonte vetëm me një grusht luftëtarësh. Por, megjithëse ata 

luftëtarë në këto tre ditë të operacionit, u vranë të gjithë, armiku doli i 

humbur, sepse ai nuk arriti të tregojë se është i fortë, synim të cilin 

donte të arrinte me këtë operacion të organizuar për ta realizuar brenda 

disa orësh. 

 Armiku nuk arriti ta likuidojë UÇK-në, siç e kishte planifikuar. 

Përkundrazi, ajo nuk u lëkund, me gjithë dhembjen që ndjeu për 

humbjen e komandantit të lavdishëm dhe të masakrës që u bë në atë 

operacion në Prekaz mbi Jasharajt. Të vërtetën e plotë do ta zbulojnë 

dhe mund ta zbulojnë vetëm studiuesit që do të kenë fatin të shfletojnë 

arkivat serbe për këtë operacion kur ato të hapen.  

 

Armiku merr goditje në gjithë vendin 

 

 Rënia e Adem Jasharit nuk u përjetua si një vdekje, por si një 

lindje kombëtare. Nuk u përjetua si një mort, por si një sinjal, për t’u 

ngritur të gjithë në këmbë për liri. Mesazhin e parë do ta jepte Rifat 

Jashari përpara gjithë botës në momentet e para pas rënies nga 

Gjermania kur do të deklaronte: “Humba një familje, por fitova një 

komb”.  

 Pas betejës së Jasharajve, armiku u gjend mbi mina në gjithë 

Kosovën. Goditjet që merrte ishin të gjithanshme. Njësitë e UÇK-së që 

vepronin në Kosovë u fuqizuan ndjeshëm. U krijuan njësi të tjera, ku 

lufta mori përmasa dërrmuese për armikun.  
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 Veprimet luftarake të forcave të UÇK-së u bënë shumë më 

dinamike. Rënia e dëshmorëve të Prekazit u kthye në një uragan 

kombëtar. Filloi një goditje e gjithanshme e forcave serbe në të gjitha 

krahinat. Goditeshin stacionet e policisë, njësitë ushtarake në kolona, 

në vend përqendrime, në kazerma etj. Filloi një stërvitje masive e 

djemve dha vajzave që u paraqitën në radhët e UÇK-së për t’i aftësuar 

ata në përdorimin e armëve.  

 Furnizimi me armatim e municion mori përmasa të mëdha. Ai 

realizohej me krah dhe me kuaj, por edhe ashtu arrihej të sigurohej një 

sasi e mirë e armëve dhe municioneve të lehta. U shfrytëzua mirë edhe 

përhapja e armëve në Shqipëri. Ata bliheshin me çmime relativisht të 

prej atyre që i kishin grabitur nëpër depot e ushtrisë në vitin 1997. Por, 

armët vinin edhe prej Evrope e Amerike. Kuptohet prej andej vinin 

armë moderne.  

 Një punë e mirë u bë edhe për komunikimin. Furnizimi me 

radio për ndërlidhje të brendshme për njësitë dhe me telefona satelitorë 

për lidhje të brendshme dhe të jashtme luajti një rol mjaft të 

rëndësishëm në dinamikën e luftës. Ky komunikim ka ndikuar mjaft që 

njësitë të mbështesin njëra-tjetrën në operacione dhe për vendosjen e 

hierarkisë ushtarake në radhët e UÇK-së. 

 U krijuan baza të UÇK-së në gjithë territorin e Kosovës dhe në 

Shqipëri. Në këto baza bëhej grumbullimi i vullnetarëve, organizohej 

stërvitja e tyre sipas programeve të përshpejtuara që kishin ndërtuar 

shtabet dhe u ndërmorën mjaft organizime për t’i dhënë ushtrisë 

pamjen e një ushtrie serioze dhe me një rregull e disiplinë të nivelit të 

lartë në kushtet e luftës. 

 Në të gjitha anët e Kosovës filloi një kërkesë e përshpejtuar për 

të siguruar armë. Të gjithë vraponin pas armëve. U krijua bindja 
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përfundimisht se vetëm arma mund të ishte shpëtim për çdo shqiptar. 

Burime të sigurimit të armëve u bënë Shqipëria, ushtria dhe policia e 

armikut, shtetet evropiane dhe Amerika. Të gjithë ato kursime 

monetare që i kishin ruajtur për një ditë të zezë, po i nxirrnin dhe po i 

kthenin në armë. Mbështetja financiare për luftën ishte në nivel të ultë. 

Megjithatë fondi “Vendlindja thërret”, kishte filluar të funksiononte 

dhe të dërgonte sasi të parave për nevojat më imediate. Përvoja tregoi 

se edhe me këtë fond, me gjithë përkushtimin e Shtabit të Përgjithshëm 

të UÇK-së për të ruajtur çdo cent, pati individë që nuk e zbatuan me 

rreptësi hierarkinë e grumbullimit të parave, por në mjaft raste u sollën 

si pronarë të këtyre fondeve, që mendoj se e kanë dëmtuar në masë të 

konsiderueshme. 

 Me rëndësi është të theksohet se lufta menjëherë pas betejës së 

Prekazit, hyri në një dinamikë mësymëse. Njësitet e UÇK-së tashmë 

deklaruan vija fronti, filluan të bëjnë edhe vija të fortifikuara, duke bërë 

punime fushore në gjithë ato rajone që ishin më të qëndrueshme.  

 Komanda e forcave të armikut duke parë zhvillimet që po 

dukeshin në gjithë Kosovën, e pa mirë se situata po i dilte nga dora. Për 

të parandaluar një shtrirje të mëtejshme dhe një fuqizim të gjithanshëm 

të UÇK-së, armiku mori masa edhe për të krijuar përçarje midis 

shqiptarëve. Për këtë, armiku thirri në Kosovëforca paramilitare, që në 

mesin e marsit 1998, të organizojnë masakra në popullsinë e 

pambrojtur. Ndërkohë, tentoi të shfrytëzonte edhe fushatën zgjedhore 

që po zhvillohej në atë kohë në Kosovë për qeverisjen paralele, duke 

krijuar idenë se ata që luftojnë po prishin punë. Kjo ishte një manovër 

e armikut për të shkëputur UÇK-në nga populli i saj.  

 Por, me gjithë përpjekjet nuk u arrit të ndalen goditjet e 

luftëtarëve të lirisë të cilët sipas programit të tyre ndërmorën goditje 
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dhe po deklaronin çdo ditë se ishin në gjendje të vazhdonin luftën me 

të gjitha mjetet deri në çlirim. 

 

 Disa vlerësime të nevojshme 

 

 Sot,megjithëse është bërë një luftë, kanë rënëmbi 2000 

dëshmorë të atdheut, u ekzekutuan edhe mbi 15 mijë civilë, u dogj e 

gjithë Kosova, pati mbi 1.5 milion të shpërngulur nga shtëpitë e edhe 

jashtë Kosovës. Duket se ajo krisëm e fuqishme dhe ajo gjëmë e 

madhe, nuk po dëgjohen më si duhet e si kanë ndodhur. Disa duket se 

do të kishin dëshirë që luftën t’ua sillnim në televizor në shtëpi. 

Ndoshta dikush mendon se lufta bëhet me kamera e me aparate filmimi, 

e jo me pushkë. Gabojnë rëndë.Lufta donë forcë, lufta donë zemër, 

lufta donëqëndresë, lufta donë gjak, lufta donë armë. Kush e donë 

luftën në televizor le të vazhdojë me të tijën. Ne nuk kemi kohë të 

humbasim me të dhe nuk na duhet fare vlerësimi i tij.Po duket se ajo 

periudhë është diçka e kaluar, që nuk ka më nevojë të merremi me të,që 

mund edhe të harrohet, që nuk ia vlen të harxhohet kohë për ta 

përkujtuar e analizuar. 

 Është shumë prezent fakti që këta luftëtarë tëlirisë nuk ishin 

legjionar, apo profesionist të ushtrisë me përvojë profesionale e me 

përvojë luftarake, por ishin djem e vasha të këtij populli, të thjeshtë, që 

ndoshta sot kur i shikojmë rrugëve të qytetit apo fshatrave nuk na 

duken interesant, ama ata ishin djemtëe vashat që i futën tmerrin 

armikut. Ata ishin djemtë që bënë jehonë, që krijuan atë bindje tek të 

gjithë, se të luftosh Serbinë e të vrasësh serbët, nuk është e pamundur, 

siç ishte injektuar prej një shekulli në jetën e popullit.31 

 
31Po aty. 
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 Le të ulen analistët dhe profesionistët ushtarakë të akademive 

klasike dhe të japin përgjigje profesionale për betejën e Jasharajve. Le 

tëthonë, mbi çfarë baze llogarish mund të dilet nëpërfundimin se si 

fitohet lufta kur armiku vetëm tanke ka më shumë se sa janë të gjithë 

luftëtarët e lirisë në betejë, kur armiku artileri ka sa dyfishin e 

luftëtarëve të lirisë në betejë, kur armiku ka ushtarë66 herë më shumë 

se sa janë luftëtarët e lirisë në betejë, kur armiku ka disa dhjetëra e pse 

jo qindra kuadro me akademi ushtarake përballë luftëtarëve të lirisë që 

kanë kryer vetëm akademinë e luftës çlirimtare. Le të marrin 

specialistët në analizë e të japin përfundime. Kjo është krenaria jonë. 

Kjo është lufta jonë. Kjo është fitorja jonë. Kjo është vlera jonë. Jemi 

krenarë që ishim pjesë e saj dhe bashkëkohës të këtyre personazheve 

me fuqi e vlera të jashtëzakonshme kombëtare.32 

 Luftëtarit i ka takuar lavdia e luftës së fituar. Dëshmorit i ka 

takuar pavdekësia. Të dyja janë vlera të mëdha. Por, neve na ka takuar 

t’i mbajmë këto vlera e t’i transmetojmë nga e sotmja në të nesërmen. 

Le ta pyesim veten: A jemi në gjendje ta kryejmë këtë detyrë të madhe? 

Nëse jo, të mos bëhemi pengesë ta kryejnë ata që kanë shpatulla e forcë 

për të mbajtur pesha të tilla të rënda lavdie e pavdekësie.33 

 Lexojmë sot shumë për luftën. Shkruajnë edhe luftëtarët, por 

ata megjithëse ndoshta nuk shkruajnë bukur, thonë atë që kanë parë e 

përjetuar. Shkruajnë ndoshta diçka më shumë për veten, por më duket 

normale, pasi secili më afër sheh më mirë dhe kuptohet, që atë të cilën 

e sheh më mirë edhe do të të duket më e madhe e më e ndritur. Prandaj, 

nuk më duket shumë interesante që dikush shkruan dy fjalë më tepër 

 
32Kudusi Lame, Beteja e Jeshkovës - tregues i forcës së Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, Kumtesë, Prizren 2011, f. 2. 
33Po aty. 
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për veten. Por, kur shkruajnë disa që nuk kanë pasur guximin të bëhen 

pjesë e luftës dhe vlerësojnë se luftëtarët nuk i kanë bërë mirë veprimet 

gjatë betejave, se po të ishte bërë kështu e kështu do të ishte më mirë, 

se po të kishin dalë këtu e këtu humbjet do të ishin më të vogla etj. Kur 

shkruajnë disa edhe pa emra të vërtetë në media e edhe në internet, se 

në luftë ka pasur edhe nga ata që na qenkan trembur e edhe nga ata që 

kanë pasur frikë, se të tillëve u dashka bërë haram gjiri i nënës, se ata 

qenkan të mjerë, se ata e paskan haram që shkelin tokën e Kosovës, se 

ata e paskan haram ajrin e Kosovës etj. Këto më duken banalitete të 

kohës, që nuk duhet t’i lejojmë të ndodhin. Të tillëve është mirë t’u 

tregojmë vendin.34 

 Sot, vlerësohet se Adem Jashari dhe Jasharajt e tjerë lëkunden 

globin nga vendi. Me ta nisi epoka e re, epoka e madhe e lirisë. Secili 

që shkeli në truallin e shqiptarëve u mahnit nga madhështia heroike e 

atyre që u shkrinë deri në një dhe i dhanë jetë lirisë. BernarKushner 

erdhi aty dhe pasi u ul në odën e Jasharajve, e tha: “Sikur të kishte 

çmim Nobel për Liri, ai me siguri do t’i takonte familjes Jashari”.  

 

Përfundime të përgjithshme 

 

 Duke marrë në analizë vlerat e luftës së Jasharajve, dalim në 

disa përfundime, prej të cilave më kryesore konsideroj: 

1. Trupat serbe, si rrjedhojëe operacioneve mësymëse të 

zhvilluara gjatë viteve 1990-1998, duke vënë në veprime luftarake 

edhe njësi tankiste e aviacion, mundën të bënin masakra të rënda mbi 

popullsinë shqiptare në Kosovë e më gjerë. Me synim të caktuar të 

krijonin mundësi për ndryshimin e raportit demografik në territoret e 

 
34Po aty. 
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pushtuara shqiptare, kryesisht në Kosovë. Megjithatë, nuk e arritën 

qëllimin kryesor. Kjo shpjegohet për faktin, se shqiptarët me luftëtarët 

e tyre u shkaktuan forcave serbe humbje të mëdha në forca e në teknikë 

luftarake, duke mos u dhënë asnjë mundësi të vazhdonin ekzekutimin 

e mëtejshëm. Komandanti Adem Jashari, bëri atë qëndresë, që u bë 

modeli i rezistencës antiserbe dhe siguri e lirisë së Kosovës. 

Nga anatjetër, Ushtria Çlirimtare e Kosovës mori impulsin e 

fuqizimit të saj, mori injeksionin për t’u bërë fuqia e armatosur e 

shqiptarëve deri në fitoren përfundimtare kundër Serbisë, duke bërë të 

mundur krijimin e frontit të pashkëputur e të dendur të gjithë 

shqiptarëve, si dhe marrjen e iniciativës së serbëve në frontet e 

luftimeve. 

2. Veprimet luftarake për mbrojtjen e fisit të Jasharajve, treguan 

në mënyrë bindëse se bazat e luftës për çlirim, qëndron në 

këmbënguljen, qëndrueshmërinë dhe aktivitetin e trupave, në drejtimin 

e tyre me mjeshtëri dhe zgjuarsi, në përdorimin e mjeteve, të formave 

dhe të metodave më të efektshme të luftimit të bashkërenduara me 

mbështetjen e gjithë popullit. 

3. Gjatë luftës mbrojtëse të Jasharajve, u përkufizua 

përfundimisht karakteri popullor i luftës për çlirimin e trojeve 

shqiptare. Këtu, e mori vesh përfundimisht Serbia se nuk kishte të 

nesërme për të në Kosovë. Karakteri popullor i luftës u duk qartë 

sidomos pas rënies së Jasharajve, duke e kthyer këtë rënie në fuqi të 

luftës kombëtare, nëpërmjet fuqizimit të radhëve të UÇK-së. 

4. Radhët e luftëtarëve, si gjatë luftës së Jasharajve ashtu edhe 

gjatë luftës çlirimtare të Kosovës, bënë një kombinim intensiv e të 

vazhdueshëm të luftës frontale me luftën në prapavijë të serbëve, duke 

u dhënë ndihmë të madhe betejave frontale. Ato goditnin në befasi 
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forcat dhe teknikën e armikut në rajonet e përqendrimit, në rrugëkalime 

etj. 

5. Lufta e Jasharajve tregoi se baza e luftërave mbrojtëse dhe 

çlirimtare e shqiptarëve, e guximit dhe e heroizmit masiv popullor, 

ishin atdhedashuria e thellë, vetitë e larta morale dhe aftësitë e 

mjeshtëria luftarake e shqiptarëve. 

6. Lufta e Jasharajve ishte me vlera të jashtëzakonshme, sepse 

aty u ndeshën 60 luftëtarë shqiptarë (të cilët ishin burra, gra, pleq e 

plaka, vasha e djem dhe fëmijë), të cilët u ndeshën me forcat serbe që 

vetëm në rrethimin e brendshëm të tyre ishin 4000 trupa. Prej këtej del 

se, përballë çdo luftëtari shqiptar, ani pse mund të ishte fëmijë a plak, 

sulmonin 67 ushtarë serbë. Dhe këta sulmues ishin ushtarë 

profesionistë, kurse nga luftëtarët e Jasharajve pak kush ishte stërvitur 

ushtarakisht, për të mos thënë se në atë masë luftëtarësh të rrethuar 

ishte stërvitur ushtarakisht vetëm Adem Jashari. Dhe kjo luftë ka 

zgjatur 3 ditë, janë plotë 72 orë. Në këto 3 ditë luftëtarët shqiptarë kanë 

luftuar, kanë ngrënë, kanë pirë ujë, kanë kryer nevojat fiziologjike, 

kanë flegjumë dhe nuk kanë lënë të hyjnë në hapësirat që i kanë 

kontrolluar forcat serbe, përveç që i kanë asgjësuar në masë. Për 3 ditë 

kanë rënë mbretëri, perandori dhe shtete e janë shuar përgjithmonë. 

Kurse Jasharajt, për 3 ditë mundën Serbinë, trimëruan shqiptarët, 

tronditën botën dhe kthyen përfundimisht rrjedhën e ecjes kombëtare 

shqiptare njëherë e përgjithmonë.  
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Sadik KRASNIQI 

 

Trashëgimia materiale-historike e kompleksit memorial 

“AdemJashari” në Prekaz 

 

Përpjekjet e popullit shqiptar të Kosovës për çlirim kombëtar nuk 

pushuan asnjëherë gjatë historisë, që nga lashtësia e deri te lufta e 

UÇK-së1998/99. Gjatë këtij rrugëtimi të gjatë dhe me plot sakrifica të 

mëdha dhanë kontribut të çmueshëm shumë familje dhe personalitete 

të shquara shqiptare, sidomos në prizmin luftarak. Ndër to më e veçuar 

në fund të shekullit XX është padyshim familja Jashari nga Prekazi i 

Skënderajt, e cila që nga vitet e ‘80-ta dha një kontribut të madh për 

çlirimin e vendit. Pikërisht kjo familje për shkak të aktiviteteve 

atdhetare që zhvilloi u bë cak i regjimit okupues serb.1 Ndër 

protagonistët kryesorë që njiheshin në familjen Jashari për 

veprimtarinë e tyre patriotike ishin: Shaban Jashari-kryefamiljar,Rifat 

Jashari, Hamëz Jashari, komandanti legjendar Adem Jashari dhe disa 

pjesëtarë të tjerë të kësaj familjeje. Ngjarjet dramatike fillojnë të 

zhvillohen sidomos gjatë viteve 1990/91, pikërisht më datën 30 dhjetor 

të vitit 1991, kur kjo familje për herë të parë rrethohet nga forcat 

policore ushtarake serbe. Në mëngjesine ftohtë të atij vititrupat 

policore dhe makineria luftarake serbe kërkuan dorëzimin e 

komandantit Adem Jashari. Mirëpo, tre vëllezërit Jashari (Rifati, 

Hamza dhe Ademi) nuk iu binden barbarëve serbë për dorëzim dhe 

kështu ata iu kundërpërgjigjen me zjarr policisë duke e çarë rrethimin 

me grykën e pushkës, me ç’rasti lanë të plagosur disa policë serbë. 

 
1 Intervistë me Murat Jasharin, më 06.11.2014, Prekaz.  
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Familjes Jashari, përkatësisht tre vëllezërve Jashari, u erdhën në 

ndihmë fshatarët e kësaj ane.2 Rrethimi i dytë i kësaj familjeje u bë në 

mëngjesin e 22 janarit të vitit 1998, kur një njësitë i specializuar serb 

rrethon dhe e sulmon këtë familje me armë të ndryshme si me 

minahedhës, mortaja dore dhe automatik. Këtij sulmi iu 

kundërpërgjigjen me zjarr Shaban Jashari me të birin Hamzën dhe me 

nipat Fitimin, Besimin dhe Kushtrimin. Forcat serbe nga vendi i 

ngjarjes largohen në mënyrë të turpshme. Në këto luftime nga familja 

Jashari u plagosën Selvetja dhe Ilirjana, që ishin në mbështetje të 

trimave që e mbronin shtëpinë.3Dhe kulminacioni i rezistencës së kësaj 

familje në krye me komandantin legjendar Adem Jasharin, do të arrinte 

pikërisht me rrethimin e tretë, më 5 mars të vitit 1998. Gjatë gjithë natës 

Prekazi ishte rrethuar i tëri me artilerinë më të rëndë të forcave 

policore-ushtarake serbe, që për objektiv sikur edhe dy herëve të tjera 

ishte Kulla Qëndresë e Jasharajve, e cila për tri ditë rresht, më 5, 6 dhe 

7 mars, u bëri ballë sulmeve të pareshtura të makinerisë serbe.  

Familja Jashari në krye me legjendën Adem Jashari, kësaj radhe 

do të qëndrojnë për jetë a vdekje dhe ashtu ndodhi nga të gjithë (20 

pjesëtarë të familjes së ngushtë të Shaban Jasharit), familjarët u vranë 

sa ishin në shtëpi, shpëtoi vetëm Besarta dhe Bashkimi. Ndërsa, jashtë 

shtëpisë që edhe i shpëtuan vrasjes, ishin: Rifati, Murati, Bekimi dhe 

Lulzimi që gjendeshin në mërgim, si dhe Iliriana, Shqipja, Marigona 

dhe Fazliu, të cilët një ditë më parë kishin shkuar te dajallarët në 

Akrashticë. Nga ky sulm u vranë edhe pjesëtarë tjerë të familjes së 

gjerë të Jasharajve si dhe disa luftëtarë, shqiptarë të tjerë, miq dhe 

 
2Po aty. 
3 Emin Halimi, Ajnishahe Shala, Jasharët, Histori e një qëndrese, Rilindja 2000, f.24. 
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fshatarë të Prekazit me rrethinë.4Adem Jashari me familje para se të 

vriteshin i kishin dhënë besën njëri-tjetrit se të gjithë do të luftonin dhe 

do të vriteshin për çlirimin e vendit. Madje Adem Jashari para se të 

vritej pati deklaruar: “Nuk do të dorëzohem për së gjalli, vrastarët nuk 

do të kalojnë veçse mbi trupin tim të vdekur”. Akti i trimërisë dhe i 

sakrificës sublime të kryekomandantit legjendar Adem Jashari me 

familje është një shembull i rrallë në botë, që tregon se si duhet të vdiset 

për atdhe, liri dhe dinjitet. Lufta në Prekaz ishte një kushtrim i 

përgjithshëm për luftë të hapur frontale e cila më pas do të zhvillohej 

përgjatë dy viteve deri në çlirimin e vendit.5 Më datën 11 mars të vitit 

1998, në vendin e quajtur Fusha e Pajtimit, u varrosen 59 dëshmorë, në 

mesin e tyre edhe katër të vrarë në rrethinën e Skënderajt. Pas 

përfundimit të luftës në Kosovë (1999), me iniciativën e Këshillit 

Komunal të Skënderajt, dhe të komandës së UÇK-së të Zonës 

Operative të Drenicës, merret vendim që të themelohet Fondacioni për 

Ngritjen e Kompleksit Përkujtimor “Adem Jashari” në Prekaz (FNKP). 

Ky fond u themelua më 5 maj të vitit 2000, i cili kishte për qëllim 

themelimin dhe financimin e kompleksit në fjalë. Drejtor i Fondacionit 

zgjidhet z. Shaban Hoxha, i cili përkujdesej për çdo gjë që lidhej me 

kompleksin, posaçërisht angazhohej për pagat e punëtorëve, 

mirëmbajtjen e objektit dhe nevojat e tjera që kishte ky muze.6 Është 

me rëndësi të potencohet fakti se ky fondacion ka bërë përgatitjen e 

projektit me titull: “Plani dhe programi urbanistik i kompleksit” dhe 

një seri aktivitetesh profesionale. Në mbarëvajtjen e punëve në 

kompleks janë kujdesur një varg ekspertësh të ndryshëm nga të gjitha 

 
4Po aty, f.26. 
5 Sadik Krasniqi, Lufta për çlirimin e Kosovës (1997-1999), Prishtinë, 2009, f.103. 
6 Intervistë me Shaban  Hoxhën, më 18.01.2012, Prekaz. 
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segmentet e nevojshme, por një kontribut të veçantë kanë dhënë 

ekspertët muzeorë të Muzeut të Kosovës, sidomos rreth evidentimit, 

inventarizimit të eksponateve të kompleksit, infrastruktura ligjore, 

konservimi dhe restaurimi i eksponateve,7 etj. 

Gjatë kësaj kohe kontribut të rëndësishëm me projekte ideore dhe 

sidomos në konservimin dhe restaurimin e eksponateve ka dhënë 

Muzeu Historik Kombëtar i Tiranës, nëpërmjet drejtorit, z. Moikom 

Zeqo. MHK (Muzeu Historik Kombëtar) jepte ide dhe këshilla 

profesionale me qëllim të mbarëvajtjes së punëve profesionale në 

kompleks ndër to janë:propozimi për emërtimin e kompleksit, 

aprovimi i ligjit për kompleksin, riformulimi i një projekti ideor në dy 

gjuhët (shqip-anglisht) rreth kompleksit, kërkesat me shkrim për 

ndihmë kompleksit memorial drejtuar institucioneve dhe 

personaliteteve ndërkombëtare, ide rreth strukturës ekspozuese të 

ndarë në disa dhoma muze etj.8 Ide tjera alternative janë paraparë edhe 

për objektet statike, varrezat, reliefin natyror, vendosja e skulpturave 

të ndryshme, e deri te përqasja sipas kritereve muzeologjike e relikteve 

muzeore.9 Kontribut të çmuar në këtë drejtim ka dhënë edhe Instituti 

Popullor i Etnologjisë, sidomos në konservimin e materialeve muzeore 

(të rrobave) të tekstilit. Nga viti 2005, projektet e nevojshme rreth 

kompleksit memorial “Adem Jashari” në Prekaz i ka financuar Qeveria 

e Kosovës.10Ngjarja e madhe historike e Jasharajve në Prekaz, ka lanë 

pas vetes një trashëgimi të fortë materiale e cila do t’i shërbejë 

 
7 Intervistë me Mehmet Gjoshin, më 10.12.2011, Prishtinë. 
8 Moikom Zeqo, “Projekt-ide për Memorialin e Lirisë në Prekaz”, Studime 

muzeologjike, nr.1, Tiranë,  

2002, f.101-104. 
9Po aty. 
10 Intervistë me Shaban  Hoxhën, më 18.01.2012, Prekaz. 
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gjithmonë njerëzimit. Këto fakte që preken me dorë, janë një tjetër 

dimension shumë interesant nëpërmes së cilës argumentohet 

(pasqyrohet) historia e Jasharajve. Trashëgimia materiale-historike e 

Jasharajve, sot, vlerësohet të jetë njëra nga thesaret (sitet) më të mëdha 

të historisë moderne në etnikumin shqiptar dhe ndërkombëtar.11 Ajo 

ndahet në dy pjesë, në pjesën e parë hyjnë objektet statike të 

palëvizshme dhe në pjesën e dytë hyjnë objektet apo koleksionet e 

lëvizshme.Në kuadër të objekteve statike përfshihen, tri shtëpitë 

(ndërtesat) e Shaban Jasharit, të cilat janë: oda e burrave që ka shërbyer 

kryesisht si vendtakim për mysafirët, miqtë e familjes, shokët dhe 

bashkëluftëtarët etj. Objekti në fjalë deri në fillim të luftës shërbeu 

ekskluzivisht për organizime ilegale-ushtarake të UÇK-së. Gjatë 

luftimeve që u zhvilluan në rrethimin e parë, të dytë dhe të tretë, 

pjesëtarët e kësaj familjeje nga ky objekt rezistuan frontalisht, duke u 

përballur me armë të ndryshme me policinë dhe ushtrinë jugosllave. Si 

rezultat i luftimeve të ndërsjella (objekti) oda e burrave nga të shtënat 

me predha të kalibrave të ndryshëm u dëmtua në masë të madhe. Nga 

të katër anë e saj shihen qartë gjurmët e terrorit dhe dhunës që policia 

dhe ushtrisë serbe që i shkaktoi sidomos gjatë rrethimit dhe përballjes 

së fundit në mars të vitit 1998.  

Në odën e burrave ranë duke rezistuar Shaban Jashari dhe dy 

nipërit e tij.12 Objekti në fjalë më së shumti është dëmtuar nga pjesa 

ballore. Shtëpia e ndejës (objekti dytë i familjes) në të cilën familja e 

madhe Jashari kryesisht gjinia femërore, përfshirë këtu, gratë, vajzat 

 
11 Intervistë me Riza Sadikun, më 24.05.2013, Prishtinë. 
12 Raport punë, Hulumtime kërkimore në teren rreth realizimit të projektit me titull: 

“Ndërtimi i databazës 

me të dhënat e Muzeve të Kosovës”, Tetor 2012, Sektori i Historisë në Muzeun e 

Kosovës, Prishtinë. 
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dhe fëmijët e familjes, rrinin ushqeheshin dhe mbi katin e parë të 

objektit, ishin dhomat e gjumit. Në rrethana lufte (me datën 5, 6 dhe 7 

mars 1998) shtëpia e ndejës u godit nga të gjitha anët me të gjitha llojet 

e armëve të lehta dhe sidomos me predhat e kalibrave me të rënd të 

artilerisë ushtarake serbe. Në këtë objekt gjatë luftimeve kishte 

pozicionet komandanti legjendar Adem Jashari së bashku me disa 

pjesëtarë të tjerë të familjes, që ishin pjesë e rezistencës si dhe pjesa 

më e madhe e familjes që strehoheshin në podrumet e shtëpisë. Si 

rezultat i luftimeve të vazhdueshme treditore, objekti në fjalë u dëmtua 

pothuajse tërësisht, në të gjitha anët e saj, por pjesa e prapme në veri u 

dëmtua më së shumti, pasi ishte goditur me një predhë shumë të madh 

të topave dhe minahedhësve të artilerisë ushtarake serbe, e cila ishte 

fatale edhe për pjesën më të madhe të kësaj familje, me ç’rast u vranë 

pjesa më e madhe e familjes. Në këtë ndërtesë, pas tri dite rezistencë, 

u vra edhe komandanti Adem Jashari në pjesën tek shkallët afër 

ballkonit.Në objektin e tretë të kësaj familje, ishte shtëpia apo objekti 

në të cilën kryesisht ruheshin mjete të ndryshme amvisërie, makina e 

vegla mekanike e bujqësore dhe gjësende tjera ushqimore. Gjatë 

rezistencës së Jasharajve në këtë ndërtesë i kishte vendosur pozicionet 

luftarake Hamëz Jashari me dy-tre pjesëtarë tjerë të familjes. Edhe në 

këtë objekt u rezistua heroikisht, deri sa një predhë e kalibrit të madh 

të artilerisë ushtarake serbe e goditi ndërtesën me ç’rast mu në gjoks u 

qëllua për vdekje edhe heroi i kombit Hamëz Jashari.13Pjesë e këtyre 

objekteve është edhe furra e bukës, viza-vijë me shtëpinë e ndejës, e 

cila është përdorë përpjekjen e bukës dhe ushqimeve tjera të familjes. 

Bunkeri i famshëm, në të cilin janë strehuar për shumë vite, Hamza dhe 

Adem Jashari, gjatë fazës së ilegalitetit. Bunkeri gjendet në një largësi 

 
13Po aty. 
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prej rreth 600 metrash nga shtëpitë e banimit nëpjesën malore 

kodrinore të fshatit Prekaz i Ulët, prej nga i vrojtonin me kujdes lëvizjet 

e armikut. 

Pra, tri objektet kryesore të familjes Jashari përgjatë tri ditë 

luftimesh, ishin cak i sulmeve të vazhdueshme të policisë dhe ushtrisë 

Jugosllave deri në rezistencën e fundit të familjes Jashari. Krahas 

këtyre objekteve të familjes së ngushtë të Shaban Jasharit, janë edhe dy 

objekte tjera të familjes së gjerë të lagjes Jashari, në të cilat u bë 

rezistencë dhe njëkohësisht vlerësohen si dëshmi autentike të luftës, të 

cilat pasqyrojnë dhunë dhe terror shtetëror të ushtruar nga forcat 

paramilitare dhe militare serbo-jugosllave ndaj Jasharajve. Në anën 

tjetër është rezistenca e çeliktë që nëpërmes këtyre ndërtesave u 

rezistuapër jetë a vdekje për 3 ditë e net pandërprerë. Po ashtu, kemi 

edhe shtëpinë familjare (objekti) i Hamid e Salë Jasharit, e cila ka një 

distancë prej 500 metrash nga shtëpitë e Shaban Jasharit. Edhe kjo 

familje ishte pjesë integrale e organizimit të UÇK-së të cilët rezistuan 

pa ndërprerë deri në rënie. Në këtë objekt luftuan Hamid Jashari dhe 

bashkëshortja e tij Salë Jashari. Objekti gjatë luftimeve është goditur 

nga të gjitha anët duke u dëmtuar tërësisht nga artileria serbe. Ndërtesa 

në fjalë, është dëshmi reale në të cilën shihen qartë gjurmët e dhunës. 

Në brendësi të shtëpisë, duke rezistuar u vranë së bashku Hamid e Salë 

Jashari dhe dy mysafirë që ishin miq shtëpie dhe vinin nga 

fshatiTërstenik i komunës së Drenasit: Smajl Xhemajl Bazaj dhe 

Fatime Xhemajl Bazaj, vëlla e motër. Shtëpia e Ismajl Jasharit, e cila 

gjendet në pjesën e epërme të varrezave të fshatit Prekaz i Ulët, në një 

distancë prej 300 metrash largësi nga shtëpitë e Shaban Jasharit, ishte 

pjesë e objekteve të shkatërruara nga dhuna serbe në njërën anë dhe 

qëndresa e bërë nga Ismajl Jasharit në anën tjetër, i cili bie gjatë 
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luftimeve në shtëpinë e tij. Kompleksi memorial “Adem Jashari”, në 

tërësinë e saj posedon edhe hapësirat ku janë të vendosura varrezat e 

dëshmorëve, reliefi i hapësirës natyrore (parku i gjelbëruar), etj.14 Të 

gjitha këto objekte sot, janë trashëgimia statike materiale e historisë së 

Jasharajve, në të cilat shihet qartë arkitektura e ndërtimit, struktura 

socio-ekonomike dhe dimensioni historik. Në prizmin arkitektonik, 

objektet paraqesin stilin dhe tipet e ndërtimit, në aspektin socio-

ekonomik paraqitet niveli i lartë ekonomik dhe social që dispononte 

familja Jashari dhe në aspektin historik paraqet vlerat më sublime që e 

lartësojnë këtë familje si dëshminë më autentike (unikale) të historisë 

së Jasharajve, rreth kauzës kombëtare shqiptare për çlirimin e 

vendit.15Në grupin e dytë, hyjnë thesaret e trashëgimisë muzeore 

lëvizëse, përkatësisht koleksionet ekompleksit memorial “Adem 

Jashari” në Prekaz. 

Ato janë të karakterit të përgjithshëm dhe ndahen në disa 

karaktere, siç janë: koleksioni i eksponateve të amvisërisë, veglave 

bujqësore, të punës, etnologjike dhe ushtarake. Që të gjitha e kanë një 

emërues të përbashkët që është vetë familja Jashari, rreth së cilës sillen 

të gjitha. Eksponatet janë origjinale dhe shumica prej tyre janë të 

vendosura në vendin adekuat, pikërisht aty ku ka luajtur funksionin e 

vet para se të ndodhte ngjarja. Karakteristikat kryesore të këtij 

koleksioni që e veçojnë këtë familje, janë: përmes eksponateve të 

veglave të punës tregohet përkushtimi, dashuria dhe serioziteti për të 

punuar, nëpërmes eksponateve të amvisërisë paraqitet mënyra e të 

 
14 Raport pune, Hulumtime kërkimore në teren rreth realizimit të projektit 

ekspozicional-muzeor me titull:“Qëndresa heroike e Jasharajve për liri”, Nëntor 

2014, Sektori i Historisënë Muzeun e Kosovës, Prishtinë. 
15Po aty. 
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jetuarit, sekuenca nga mënyra e të ushqyerit, përgatitjes etj. Përmes 

koleksionit etnologjik prezantohet tradita, kultura dhe standardi i 

jetesës i kësaj familjeje në konotacion kohor kur ajo ka jetuar, përmes 

koleksionit ushtarak, përkatësisht, gjurmëve dhe dëshmive të luftës 

pasqyrohet rezistenca dhe sakrifica e saj, e cila dha mesazhe të qarta se 

si duhet të luftohet dhe të vdiset për lirinë e popullit dhe atdheut.16 

Koleksionet e përgjithshme muzeore të kompleksit memorial “Adem 

Jashari” në Prekaz janë: koleksionet me motive nga etnologjia, 

përfshirë këtu materialet e tekstilit, rrobat dhe mobilieritë ndër më 

karakteristike janë veshjet me karakter kombëtar për femra dhe për 

meshkuj, plisi i bardhë i Shaban Jasharit, këpucë për fëmijë, këmisha, 

xhemperë dhe jelekë të femrave, punime dore (artizanale) për femra, 

palltoja e Shaban Jashari, vitrina, dollapë dhe shtretër për fjetje, djepi 

për rritjen e fëmijëve, magjja e bukës, e cila nuk lidhej vetëm me 

amvisërinë, por lidhej edhe menderin e shtëpisë. Nën këtë magje të 

bukës ishte fshehur Besarta shtatëvjeçare e cila i kishte shpëtuar terrorit 

serbetj. Koleksioni i veglave të punës, bujqësore dhe të tjera, në mesin 

e tyre më karakteristike janë: traktori i cili është i goditur me plumba 

dhe copë predhash të arsenalit ushtarak të forcave serbe, sharrë druri 

dhe metalike, çekan, lopata dhe makina të ndryshme metalike. 

Koleksionet e veglave të amvisërisë, ato më karakteristike janë: 

lavatriçja, frigoriferi, sofra e bukës, furra e gatimit, pjata të ndryshme, 

si: lugë, gota etj.Koleksionet e relikteve ushtarake më karakteristike 

janë: gëzhojat e kalibrave të ndryshëm të armëve të forcave serbe, me 

të cilat kanë bërë dhunë ndaj kësaj familje, gëzhojat janë të kalibrave 

 
16 Raport pune, me rastin e themelimit të “Muzeut të Jasharajve” në Prekaz (në 

objektin e piramidës), Shkurt  2015,  

Sektori i Historisë në Muzeun e Kosovës, Prishtinë. 
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të ndryshëm, të minahedhësve, topave, kundërajrorëve, mitralozit, 

pushkës automatike e deri te ato më të vogla të revoleve.17Në mesin e 

këtyre gëzhojave, përveç atyre të forcave serbe, janë edhe gëzhojat e 

armëve të lehta automatike të familjes Jashari, të cilat i ka përdorur 

gjatë luftimeve kundër forcave serbe. Gëzhojat e armëve që i ka 

përdorur komandanti Adem Jashari, Hamza, mixha Shaban dhe 

anëtarët e tjerë të familjes janë: kalibrat e gëzhojave të mitralozave, 

automatikëve, pushkëve e deri te revolet. Në mesin e tyre gjendet edhe 

çiftja dhe arma artizanale si dhe bishti i çiftelisë të heroit të kombit 

Hamëz Jashari. Ndërsa, eksponatet që lidhen më komandantin Adem 

Jashari, sidomos ato luftarake (armët), nuk ekzistojnë, pasi janë të 

asgjësuar nga forcat serbe pas rënies së tij. Eksponatet e vetme që 

lidhen me komandantin legjendar Adem Jashari janë vetëm automatiku 

i tipit kallashnikov qëkomandanti e mori në Shqipëri gjatë ushtrimeve 

ushtarake dhe mitralozi i lehtë që ruhet nga familja si dhe dy 

motoçikleta të cilat i ka përdorur në shumë raste për udhëtime të shpejta 

prej një vendi në tjetrin, kryesisht për nevoja ushtarake-atdhetare. 

Koleksionet e përgjithshme të kompleksit memorial “Adem Jashari” në 

Prekaz janë numerikisht mbi 1000 sosh. Vlen të potencohet fakti se 

shumë thesare muzeore të këtij Muzeu janë shkatërruar gjatë luftës dhe 

një pjesë e madhe prej tyre janë marrë nga vizita të ndryshme nga 

dëshira e madhe për të pasur një shenjë të familjes Jashari. Këtë 

kompleks deri në mars të vitit 2018 e kanë vizituar mbi 10 milionë 

vizitorënga të gjitha trojet shqiptare. Përveç vizitorëve të rëndomtë 

kompleksin e kanë vizituar edhe figurat dhe personalitetet më të larta 

kombëtare nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, si dhe personalitete 

 
17 Të dhëna janë marrë nga koleksionet e përgjithshme muzeore të Kompleksit 

Memorial “Adem Jashari”,Prekaz. 
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të larta ndërkombëtare nga Evropa dhe bota, në mesin e tyre edhe 

komandanti i NATO-sëVesliKlark, BernardKushner, senatorë 

amerikanë, gjeneralë të ndryshëm etj. Lufta e fundit në Kosovë 

(1998/99), krahas shkatërrimeve dhe vrasjeve të mëdha që shkaktoi 

ajo, në anën tjetër krijoi edhe një histori të lavdishme me UÇK-në, për 

të cilën do të krijohen edhe shumë komplekse, muze, shtëpi e dhoma 

përkujtimore, në mënyrë që gjeneratat e reja dhe bota e civilizuar të 

njihet më për së afërmi dhe të komunikojnë me dëshmitë konkrete të 

ngjarjeve që kanë ndodhur në vendin tonë.18 

Gjendja ekzistuese e objekteve të mëdha statike dhe e atyre të 

vogla të lëvizshme është në përgjithësi jo e mirë, janë të 

pakonzervuara; përjashtim bëjnë vetëm materialet muzeore të tekstilit 

(rrobat) të cilat janë në gjendje më të mirë, meqë një numër i madh i 

tyre janë konzervuar nga ekspertë profesionalë në Shqipëri. Me fjalë 

tjera, mund të thuhet se i gjithë materiali (thesari) muzeor në aspektin 

e konzervimit dhe restaurimit lë shumë për të dëshiruar.19Për sa i përket 

dokumentacionit të materialeve muzeore në kompleks, ato janë të 

inventarizuara sipas mënyrës klasike të evidentimit, ekziston libri amë 

në të cilën janë regjistruar të gjitha eksponatet me përmbajtje të 

ndryshme nga hekuri, druri, tekstili etj.Kompleksi aktualisht ka 3 

punëtorë profesionalë, 2 prej tyre janë ciceronë dhe një shitës, pjesa 

tjetër e punëtorëve janë kryesisht teknikë të cilët kujdesen për sigurinë 

dhe ambientin e pastër. Kompleksi Memorial “Adem Jashari” prej vitit 

2014 është inkorporuar institucionalisht në kuadër të Agjencisë për 

 
18Po aty. 
19Po aty. 
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Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës. Institucioni në 

fjalë menaxhohet nga Qeveria e Kosovës.20 

 

Përfundime dhe rekomandime 

 

Rënia e Jasharajve preku ndërgjegjen e tërë kombit shqiptar dhe 

të gjithë opinionit botëror liridashës. Me këtë rast u mobilizua pjesa më 

e madhe e popullit shqiptar në Kosovë dhe jashtë saj si dhe me 

intervenimin edhe të Aleancës Ushtarake Veri-Atlantike “NATO”, kjo 

luftë përfundoi me lirinë e vendit. Prandaj, bazuar në të gjitha 

karakteristikat që u thanë më lart, vijmë në përfundimet se familja 

Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari padyshim 

janë thesaret më të çmuara të lirisë së Kosovës dhe të mbarë kombit 

shqiptar. 

 

 

 

 
20Po aty. 
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Luan TETAJ 

 

Themelimi i Kazermës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës - 

Baran 1998 

 

Kushtet dhe rrethanat e fillimit të luftës së armatosur, si në 

Kosovë ashtu edhe në Rrafshin e Dukagjinit, ishin tejet të rënda dhe të 

pafavorshme. Mirëpo, ishte nevojë e domosdoshme për organizimi dhe 

fillimin e luftës së armatosur për çlirim. Në organizimin dhe fillimin e 

luftës së UÇK-së, në Rrafshin e Dukagjinit, padyshim që meritat më të 

mëdha i takojnë familjes Haradinaj në Gllogjan. Pas luftës së Prekazit 

dhe qëndresës heroike të Adem Jasharit, forcat policore dhe ushtarake 

serbe sulmuan Gllogjanin, më 24 mars të vitit 1998. Luftimet qenë të 

ashpra, forcat policore dhe ushtarake serbe nuk ia arritën qëllimin e 

dëshiruar dhe u detyruan të tërhiqen me humbje.  

Sulmi në Gllogjan dhe qëndresa heroike e njësiteve të UÇK-së, 

pati jehonë të madhe në mbarë territorin e Rrafshit të Dukagjinit. Kjo 

ndikoi në ngritjen e moralit të popullsisë dhe masivizimin e UÇK-së. 

Mirëpo, edhe pse ekzistonte një dëshirë e madhe e rinisë për t’iu 

bashkëngjitur radhëve të UÇK-së, mungesa e armatimit e bënte të 

vështirë rekrutimin e tyre në radhët e UÇK-së. Për rekrutimin e të rinjve 

që dëshironin t’i bashkoheshin radhëve të UÇK-së, nuk ekzistonin as 

kushtet minimale. Mungesa e armatimit, pamundësia e aftësive të 

përdorimit të armëve për shkak të mungesës së ekspertëve ushtarakë, e 

bënin gjendjen edhe më të vështirë.  

Masivizimi i luftës së UÇK-së, u bë edhe më i madh në muajt 

maj-qershor të vitit 1998. Furnizimi me armatim bëhej me vështirësi të 
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madhe përmes Shqipërisë. Në këto rrethana shtohej nevoja e formimit 

të një qendre për stërvitjen e ushtarëve. Në fillim u formuan qendrat 

stërvitore nëpër fshatra. Në këto qendra individët e rekrutuar në radhët 

e UÇK-së, njiheshin me gjërat elementare të artit ushtarak (përdorimi i 

armëve, zgjidhja e pozicioneve luftarake, sulmi mbi pozicionet e 

armikut dhe tërheqja etj.).1 

Masivizimi i luftës dhe rritja në vazhdimësi e numrit të të rinjve 

të rekrutuar në radhët e UÇK-së, shtonë nevojën e formimit të një 

qendre më të madhe ushtarake. Idenë për formimin e një kazerme 

ushtarake e dhanë oficerët që kishin përfunduar akademinë ushtarake 

në ish-Jugosllavi, dhe kishin njohuri të mjaftueshme për organizimin 

dhe formimin e kazermës ushtarake, ku do të bëheshin stërvitjet dhe 

organizmi i luftës së tyre kundër forcave pushtuese serbe.  

Gjendja ishte e rënd në terren, dhe ekspertët ushtarakë e panë të 

nevojshme që pas themelimit të kazerma “Jusuf Gërvalla” në Prapaqan, 

të themelohej edhe kazerma e UÇK-së, në Baran. U mor vendim që 

kazerma të ngrihet në lokalet e shkollës në fshatit Baran. Në radhë të 

parë, fshati Baran ishte pikë më e përshtatshme strategjike, ku forcat 

ushtarake e policore serbe me vështirësi të madhe mund të depërtonin 

deri në brendësi të fshatit. Ky fshat shtrihet në luginën me emrin Lugu 

i Baranit, e në bazë të këtij vendbanimi tërë ajo trevë njihet si Lugu i 

Baranit. Fshati Baran shtrihet 14 km në juglindje të qytetit të Pejës. 

Barani njihej si vendbanim me dy mëhallë të ndara dhe merren si dy 

fshatra - Barani i Epërm dhe Barani i Poshtëm.2Në defterin e sanxhakut 

 
1 Krasniqi Din, Ditari i Luftës, 1998. 
2 Krasniqi, Mark, Lugu i Baranit, Monografi etno-gjeografike, Akademia e 

Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Botime të veçanta, Libri IX, Seksioni i shkencave 

shoqërore, Libri 3, Prishtinë, 1984, f. 90.  
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të Shkodrës të vitit 1485, thuhej së Barani i Epërm varet nga Peja. Gjatë 

asaj kohe, Barani i Epërm kishte 21 shtëpi (kryefamiljarë).3 

 Në fillim kishte shumë vështirësi në organizimin e kazermës 

dhe furnizimin e saj me pajisje teknik, inventar etj. Kazerma e Baranit 

dita-ditës e merrte formën e një kazerme të organizuar dhe funksionale. 

Duke iu referuar “Ditarit të Luftës” së doktor Din Krasniqit, formimi i 

Brigadës 131 “Adrian Krasniqi”, u bë në fshatin Vranoc të komunës së 

Pejës, në koordinim me komandantin e Zonës Operative të Dukagjinit, 

z. Ramush Haradinaj.4Brigada 131 ishte vendosur në kazermën e 

Baranit, komandant i saj ishte emëruar Rrustem Berisha. Pastaj, 

komandën e kazermës e mori Nazif Ramabaja, sepse Rrustem Berisha 

ishte përqendruar në luftimet që po zhvilloheshin kundër forcave 

policore dhe ushtarake serbe në bjeshkët e Junikut. Ishte e vështirë që 

fizikisht të lëvizej nga të dyja anët. Në kazermën e Baranit shumë 

ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës morën leksione teorike dhe 

praktike. Pjesa më e madh e ushtarëve ishin papërvojë ushtarake dhe 

ndjekja e trajnimeve ishte më se e domosdoshme për vijimin e 

luftimeve që po zhvilloheshin në tërë Rrafshin e Dukagjinit.5 

Kontribut të madh në themelimin dhe funksionalizimin e 

kazermës së Baranit ka dhënë Ramush Haradinaj, në koordinim edhe 

me grupin e oficerëve, si: Tahir Zemaj, Nazif Ramabaja, Rrustem 

Tetaj, Musa Dragaj, Esat Shala etj. Nuk ishte e lehtë në gjendje lufte të 

 
3 Pulaha, Selami, Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Akademia 

e Shkencave e RP. të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë, 1974, f. 53. 
4 Krasniqi, Din, Ditari i Luftës 1998; Adrian Krasniqi kishte rënë dëshmor në fshatin 

Kliqin, Lugu i Leshanit, gjatë luftimeve me forcat policore serbe në vitin 1997. 

Kazerma e Baranit e mori emrin e dëshmorit të kombit Adrian Krasniqi.  
5 Arkivi i Brigadës 131 “Adrian Krasniqi” - Zona Operative e Dukagjinit, Baran, 

1998. 
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bëhej një organizimi i mirëfilltë i kazermës, sepse vështirësitë ishin të 

natyrave të ndryshme. Leksionet në kazermë bëheshin nga njerëzit 

profesionist, si: Nazif Ramabaja, Esat Shala, Musa Dragaj etj., ndërsa 

ushtrimet praktike në terren bëheshin nga Isuf (Cufë) Krasniqi, Nazmi 

(Kapllan) Gashi etj. Eprorët e lartpërmendur me njësitet e tyre kanë 

marrë pjesë në shumë vija të frontit gjatë vitit 1998. Nga kjo kazermë 

dolën shumë ushtarë të përgatitur, të cilët u dëshmuan në shumë luftime 

në Zonën Operative të Dukagjinit.6 

Kazerma e Baranit kishte mbështetje të madhe edhe nga fshatrat 

përreth saj. Doktor Din Krasniqi i kishte dhënë mbështetje të madhe 

komandantit të Brigadës 131 në Baran, duke i ofruar në ndihmë një 

numër të konsiderueshëm ushtarësh të fshatrave përreth. Po ashtu, 

furnizonte me gjëra ushqimore kazermën e Baranit. Kontributi i doktor 

Din Krasniqit ishte i madh, ku përveç ndihmës së tij në organizimin e 

UÇK-së në Lugun e Baranit, shquhet edhe për mjekimin dhe shërimin 

e shumë pjesëtarëve të UÇK-së, në Zonën Operative të Rrafshit të 

Dukagjinit, si mjekimin e fëmijëve, pleqve, grave etj. Gjatë vitit 1998, 

kontributi i doktor Din Krasniqit duhej vlerësuar, sepse ishin të rrallë 

mjekët e tillë, jo vetëm në Zonën Operative të Dukagjinit, por edhe në 

tërë Kosovën.7 

Një kontribut modest kishte dhënë Imer (Sadri) Krasniqi nga 

fshati Vranoc, i cili në mënyrë vullnetare i punoi 20 kollare falas për 

pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare në kazermën e Baranit. Në kazermën e 

Baranit ishin kushtet e rënda për të jetuar, sepse një pjesë e ushtarëve 

e bënin gjumin në dysheme dhe në dyshek nga sfungjeri. Iniciativa e 

tij është vlerësua shumë nga eprorët dhe nga pjesëtarët e UÇK-së. Po 

 
6Po aty. 
7 Din Krasniqi, Ditari i Luftës 1998. 
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ashtu, bëri rregullimin e një numri të madh të automatikëve-

kallashnikovë që ishin të punuar nga kondaku i drurit. Këto armë u 

bënë më praktike dhe u hynin në punë pjesëtarëve të Ushtrisë 

Çlirimtare.8 

Vlen të përmendet edhe kontributi i Nezir (Bajram) Krasniqit në 

përmirësimin e kushteve në kazermën e Baranit. Furnizimi me ujë në 

kazermën e Baranit bëhej me shumë vështirësi, por, falë punës së tij ky 

sistem u bë funksional. Numri i atyre që kanë kontribuar në themelimin 

dhe mbarëvajtjen e kazermës së Baranit është shumë i madh.9 

Kazerma e themeluar në rrethana lufte në Rrafshin e Dukagjinit, 

kishte rëndësi të madhe në zhvillimin e luftës çlirimtare. Për herë të 

parë në historinë e Kosovës, ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 

i morën leksionet ushtarake në gjuhën shqipe dhe u trajnuar në mënyrë 

profesionale për artin ushtarak. 

Në vijim po ju sjellim bërthamën e Brigadës 131, të Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës në kazermën e Baranit: Rrustem Berisha, kishte 

mbetur në Jasiq; Agim Ramadani, mbetet në Jasiq; Astrit Ademaj, 

mbetet në Jasiq; Nazif Ramabaja-Kamenicë; Esat Ademaj-Raushiq; 

Shaban Draga-Drenicë; Din Krasniqi-Vranoc; Isuf (Cufë) Krasniqi-

Vranoc etj.10 

Njësitet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë në kazermën e Baranit 

morën pjesë në shumë beteja në Zonën Operative të Dukagjinit. Beteja 

e Loxhës ishte njëra ndër betejat më të rëndësishme të UÇK-së, jo 

vetëm në Zonën Operative të Dukagjinit, por edhe në tërë Kosovën. Në 

 
8 Po aty. 
9 Po aty. 
10 Arkivi i Brigadës 131 “Adrian Krasniqi” - Zona Operative e Dukagjinit, Baran, 

1998. Përpilues i listës, major Nazif Ramabaja, kazerma e Baranit - Zona Operative 

e Dukagjinit. 
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betejën e Loxhës, më 6 korrik të vitit 1998, kontribut të 

jashtëzakonshëm ka dhënë njësiti intervenues në krye me Nazif 

Ramabajën-epror dhe komandant, Esat Ademaj-epror, Faruk 

Xhemajli-epror etj. Përveç njësiteve të rregullta të UÇK-së, nga 

kazerma e Prapaqanit dhe e Baranit në betejën e Loxhës kontribuan 

edhe luftëtarët nga fshatrat, si: Kodradiq, Vranoc, Buqan, Kosoriq, 

Çallapek, Jabllanicë, Barani i Epërm, Broliq, Strellc, Llukë e Ulët etj. 

Pas kërkesës për përforcime nga ana e Nazif Ramabajës u erdhën në 

ndihmë në betejën e Loxhës, Tahir Zemaj-komandant, Sali Qekaj-

epror, Fadil Hadergjonaj-epror, Shaban Draga-epror, Lumni Surdulli-

epror i vrarë në betejë, Farush Thaçi-epror, Bajram Stojkaj-epror, 

Rrustem Bruqi-epror i vrarë në betejë, si dhe një numër i madh i 

luftëtarëve të UÇK-së nga Zona Operative e Dukagjinit.11 

 Në gusht dhe në shtator të vitit 1998, forcat policore dhe 

ushtarake serbe morën ofensivë të madhe në Zonën Operative të 

Dukagjinit, që deri në atë kohë nuk ishte parë në Kosovë. Gjatë asaj 

kohe, të gjitha vijat e luftimeve kishin nevojë për përforcime shtesë. 

Më 10 gusht 1998, Nazif Ramabaja kishte vajtur në Gllogjanin e Rekës 

për të vëzhguar më afër gjendjen pas ofensivës së madhe që kishin 

kryer forcat ushtarake dhe policore serbe. Në kontakt me komandantin 

e Zonës Operative të Dukagjinit, Ramush Haradinaj, i doli në ndihmë 

me një togë si përforcime në vijën e parë të frontit. Pas kthimit në 

kazermën e Baranit ai urdhëroi përgatitjen e një togu, duke zgjedhur 

ushtarët më të mirë dhe me përvojë. Emëroi komandantin e togut në 

krye me Isuf (Cufë) Krasniqi dhe tridhjetë ushtarë të njësitit për 

intervenime të shpejta. Njësiti i brigadës u nis për në Gllogjan të Rekës, 

dhe rreth mesditës komandanti i kazermës ishte informuar nga Ramush 

 
11Po aty.  
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Haradinaj, që njësiti i dërguar ka mbërritur dhe është sistemuar në vijën 

e parë të frontit, si mbështetje e forcave dhe zëvendësim të tyre. Më 

poshtë po sjellim emrat e njësitit intervenues për intervenime të shpejta 

në Gllogjan të Deçanit: Isuf (Cufë) Krasniqi-komandant i njësiti, Naim 

Kolica, Arben Komani, Blerim Sadrijaj, Ahmet Thaçi, Miftar 

Kelmendi, Xhavit Krasniqi, Egzon Gashi, Artan Berisha, Jahir 

Kastrati, Besim Shala, Bekim Morina (i plagosur), Artan Bezeraj (i 

plagosur), Asllan Krasniqi, Demë Shala, Rrustem Krasniqi, Shefqet 

Gjoci (i plagosur), Fatmir Krasniqi, Ahmet Isufi (i plagosur), Bajram 

Muhaxheri, Afrim Morina, Ramush Ahmetaj, Qazim Gashi (i 

plagosur), Adem Bekaj, Xhevdet Gashi, Gani Berisha, Sefadin 

Berisha, Milazim Berisha, Albert Shala (i plagosur), Mentor Morina 

dhe Naim Zeqa.12  

Pas Betejës së Loxhës të zhvilluar më 6 korrik 1998, dhe disfatës 

së ushtrisë dhe policisë serbe, paramilitarëve dhe mercenarëve serbë, 

të indinjuar për disfatë e pësuar, më 15 gusht të vitit 1998, u sulmua 

fshati Loxhë nga të gjitha anët, e duke e ditur nga përgjimet tona se 

është duke u përgatitur një sulm i tillë, njësitet e UÇK-së në kazermën 

e Baranit kishin bërë gati njësitin intervenues në krye me eprorin Esat 

Ademaj si komandant i njësitit për intervenime të shpejta në Loxhë.13 

 

 

 

 

 
12 Arkivi i Brigadës 131 “Adrian Krasniqi” - Zona Operative e Dukagjinit, Baran, 

1998. Përpilues i listës, major Nazif Ramabaja, kazerma e Baranit - Zona Operative 

e Dukagjinit. 
13Po aty. 
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Betimi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës - Baran 1998 

 

Organizimi i betimit të ushtareve të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, në kazermën e Baranit ishte shembull i mirë edhe për zonat 

tjera në Kosovë. Betimi i ushtarëve të UÇK-së, ishte organizuar në 

mënyrë profesionale. Organizimin dhe mbarëvajtja e kësaj ceremonie 

ushtarake kishte rëndësi të veçantë për zhvillimet e mëtejme të luftës 

çlirimtare në Rrafshin e Dukagjinit. Të gjitha veprimet e kësaj 

ceremonie ushtarake ishin të koordinuar edhe më komandantin e Zonës 

Operative të Dukagjinit, z. Ramush Haradinaj.14 

Në tubimin e ceremonisë së betimin ishin mbledhur një numër i 

madh i qytetarëve të Lugut të Baranit dhe më gjerë. Fillimisht u 

përshëndeten oficerët dhe të pranishmit. Oficeri Rrustem Tetaj e mbajti 

fjalimin e tij para ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Më 

poshtë mund ta lexoni fjalimin e plotë të mbajtur në Baranë, më 20 

korrik 1998.  

“Në emër të eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, u 

dëshirojë realizimin e synimeve tona në çlirimin e territoreve dhe 

hapësirave tona shqiptare. Ju pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës që sot bëni betimin dhe zëri i juaj që jehonë në këto troje, është 

tmerr për armiku. Arma në duart tuaja është si rezultat i 

papajtueshmërisë ndaj armikut. Është vdekje për armikun, jehona e 

krismave të armëve të lirisë në Kosovën nënë. Vendosmëria dhe 

trimëria që gufon në gjokset rinore dhe në sytë tuaj është garanci e 

fitoreve tona. Në emër të Shtabit Operativ të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës të Zonës Operative të Dukagjinit, uroj nga zemra juve dhe 

 
14 Rustem Tetaj, Deklaratë dhen autorit, 20, gusht, 2007.   
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eprorët tuaj, punë të mbarë, vigjilencë dhe gatishmëri të përbashkët 

çlirimtare për detyrat e shenjta të mbrojtjes së atdheut. Pushka e juaj 

u bëftë top kundër armikut, kjo tokë është e jona, kjo tokë i digjet nën 

këmbë armikut, fitorja është e jona”.15Fjalimi i oficer Rrustem Tetaj u 

mirëprit me duartrokitje nga të pranishmit. 

Para se të lexohet teksti i betimit, “Ushtarët e Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës u rreshtuan dhe u raportua: Brigada është 

rreshtuar për ta bërë betimin solemn, raporton Esat Ademaj”. Pas 

raportimit u këndua himni kombëtar i Shqipërisë. Teksti i betimit: 

“Unë, ushtar i popullit tim, betohem në emër të atdheut dhe 

Kushtetutës, betohem përpara flamurit kombëtar, do të jemi të pathyer 

në luftën për çlirimin e Kosovës. Unë do të luftojë kundër tradhtarëve 

të vendit deri në pikën e fundit të gjakut tim. Do të jem ushtar i bindur 

dhe i disiplinuar, ne do t’i zbatojmë me përgjegjësi urdhëratë dhe 

detyrat e komandave eprore, në ndihmën e luftës çlirimtare, ushtrisë 

dhe sekretit ushtarak, ne nuk e tradhtojmë gjakun e humbur se është 

gjaku im. Betohem!”.16 

Pas betimit, fjalën e mori komandanti i Brigadës, duke i uruar 

ushtarët për betimin e dhënë para prindërve, ushtarëve dhe eprorëve 

dhe para luftës së Baranit. Bëri apel që betimi i dhënë të jetësohet dhe 

të shkojë përpara në fitore deri në çlirimin e Kosovës, deri në 

pëllëmbën e fundit të Kosovës martire.17 

Në këtë ngjarje të rëndësishme nuk mund të mungonte z. Ramush 

Haradinaj komandant i Zonës Operative të Dukagjinit, i cili ju drejtua 

 
15 Arkivi i Brigadës 131 “Adrian Krasniqi” - Zona Operative e Dukagjinit, Baran, 

1998, betimi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në kazermën e Baranit, 20 korrik 1998, 

DVD. 
16Po aty. 
17Po aty. 
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të pranishmëve. “Përshëndetje ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të 

Kosovës, eprorë dhe të pranishëm. Jam i bindur dhe uroj që gjaku i 

djemve dhe i Adrianit dhe brigada e juaj, t’i jep dritë dhe të çlirohet 

çdo pëllëmbë e trojeve shqiptare, jo vetëm e Kosovës. Ushtria 

Çlirimtare e Kosovës e ka filluar luftën e do ta çon deri në fund, deri 

në çlirimin e trojeve shqiptare dhe bashkimin kombëtar. Ky është 

qëllmi dhe kjo është lufta e jonë”.18 

Krejt në fund, të gjithë ushtarët u nënshkruan, dhe u pajisen me 

libreza që dëshmojnë së janë pjesëtarë të UÇK-së, në kazermën e 

Baranit. Të gjithë pa përjashtime ishin të emocionuar me mbylljen e 

ceremonisë së betimit.  

Kazerma e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Baran, kishte 

rendësi të madhe për zhvillimin e luftës në Lugun e Baranit dhe më 

gjerë. Ishte unike për llojin e vet, jo vetëm në Zonën Operative të 

Dukagjinit, por edhe në zonat tjera operative në Kosovë. Kazerma 

kishte një staf të përgatitur profesionalisht me nivele të larta 

akademike, që e njihnin mirë artin ushtarak. Profesionalizimi i kësaj 

kazerme e mobilizoi në masë të madhe popullin e kësaj ane në luftën 

çlirimtare kundër pushtuesve serbë. Shumë të rinj u bënë pjesë e saj, 

sepse ishte vendi i duhet ku trajnoheshin dhe përgatiteshin në mënyrën 

profesionale, ashtu siç i ka hije një ushtrie të rregullt. 

Ushtria Çlirimtare e Kosovë, me të gjitha kapacitetet e saj u 

mundua që të gjente mbështetje nga shtresat e gjera të popullit të 

Kosovës. Sepse, populli ishte i bindur se lufta duhet të zhvillohej deri 

në çlirimin e plotë të vendit nga pushtuesit serbë. Përveç organizimit të 

brendshëm, Ushtria Çlirimtare e Kosovës gëzoi përkrahjen edhe të 

faktorit ndërkombëtar, që ishte vendimtare për çlirimin e Kosovës. 

 
18Po aty. 
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UÇK-ja dhe populli shqiptar i Kosovës u dëshmuan para faktorit 

ndërkombëtar se ishin të gatshëm të mbronin vendin e tyre deri në 

çlirimin e tij. Ushtria Çlirimtare e Kosovës, me mbështetjen e popullit 

e vuri në lëvizje edhe faktorin ndërkombëtar. Lufta e Kosovës u bë 

faktor në diplomacinë evropiane dhe botërore. Kosova gëzonte 

mbështetje ndërkombëtare nga fuqitë më të mëdha të botës, siç ishte 

NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çlirimi i Kosovës në krye 

më UÇK-në, dhe me intervenimin e NATO-s, mbylli një epokë 

luftërash dhe sakrificash shekullore të popullit shqiptar të Kosovës. 
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Fitim RIFATI 

 

Rëndësia historike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) 

 

Ekspansioni dhe gjenocidi shtetëror serb ndaj shqiptarëve e 

viseve të tyre mori formë zyrtare në vitin 1844 me platformën 

“Naçertania” (“Projekti”) të Ilia Garashaninit. Gjatë Luftës Ruse-

Osmane të viteve 1877-1878 dhe luftërave ballkanike (1912-1913), ky 

program po realizohej konkretisht.1 Konferenca e Ambasadorëve në 

Londër (1912-1913) me vendimet e saj dëmtoi rëndë shqiptarët dhe 

tokat e tyre. Kosova dhe vise të tjera shqiptare iu ndanë mbretërive 

ballkanike të Serbisë, Greqisë dhe Malit të Zi.2 

Mirëpo, ideali i lirisë, çlirimit dhe bashkimit kombëtar vazhdoi 

të mbetet aspiratë e forcave progresiste shqiptare me perspektivë 

kombëtare. Që nga ajo kohë në skenën politike shqiptare, sikurse në 

viset e pushtuara, u paraqitën forca e rryma, të cilat për qëllim kishin 

çlirimin dhe bashkimin kombëtar të shqiptarëve. Në këtë vazhdë, 

padyshim, në dekadën e fundit të shekullit XX, vend meritor zen 

paraqitja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), që kishte për synim 

të fundit çlirimin dhe bashkimin kombëtar të shqiptarëve.3 

 
1Historia e Popullit Shqiptar, Vëllimi II, Akademia e Shkencave e Shqipërisë & 

Instituti i Historisë, Tiranë: “Toena”, 2002, f. 102-103, 139-153, 501-508. 
2Historia e Popullit Shqiptar, Vëllimi III, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 

Tiranë: “Toena”, 2007, f. 18-27. 
3 Izber Hoti, Në udhëkryqet e historisë dhe historiografisë shqiptare, Prishtinë: 

Instituti i Historisë-Prishtinë, 2003, f. 100; Jakup Krasniqi, Guxo ta duash lirinë, 

Prishtinë: “Buzuku”, 2011, f. 13. 
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Ajo ishte forcë e organizuar ushtarako-politike me karakter dhe 

fizionomi mbarëkombëtare, që për qëllim pati çlirimin e Kosovës nga 

pushteti arbitrar, ushtarako-policor e violent serbo-jugosllav, i cili 

eliminonte çdo lëvizje atdhetare përmes metodave të dhunës psiko-

fizike deri te asgjësimi etnik.4 

UÇK, e cila publikisht veproi në vitet 1997-19995, ishte forcë e 

restauruar, produkt konvergjent i gjeneratave të tëra dhe i një plejade 

atdhetarësh nga profile të ndryshme në simetri dhe lidhje organike me 

forca të tjera kombëtare në periudha të ndryshme të historisë së popullit 

shqiptar. Ajo ishte manifestim i vullnetit metafizik të një populli të aftë, 

fisnik dhe liridashës, e cila bëri jehonë te ky popull dhe nga përmasat 

ballkanike, evropiane dhe botërore grumbulloi e mobilizoi në radhët e 

saj bijtë dhe bijat më të mira, më të besueshëm, më të devotshëm, me 

ndërgjegje kombëtare e ndjenja atdhetare, që paepur luftuan denjësisht 

dhe me entuziazëm homogjen vunë jetën e tyre në altarin e lirisë.6 

Me kompaktësinë e forcave materiale dhe morale, UÇK e ushtroi 

aktivitetin e saj në etapa të shkallëzuara, duke e ekspozuar atë nga 

materializimi i idesë së luftës së armatosur, sensibilizimi i ndërgjegjes 

kombëtare në nivel të përgjegjësisë historike, fillimi i atentateve 

 
4 J. Krasniqi, Guxo..., f.17-24. 
5Po aty, f.15-16; Noel Malcolm, Kosova - një histori e shkurtër, Prishtinë: “Koha”, 

2011, f. 22. 
6 Gjeneral Agim Çeku, “Roli i UÇK-së në çlirimin e Kosovës”, Kosova, revistë 

historike/politike, nr.8/2000, f. 31-32; Grup autorësh, Feniksët e lirisë - dëshmorët e 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Vëllimi 1-17, Prishtinë: Shoqata e Veteranëve të 

Luftës e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 2002-2018; I. Hoti, Në udhëkryqet..., f. 96-

98; Emin Kabashi, Batalioni “Atlantiku” i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Prishtinë: 

“Çlirimi”, 2004; Jakup Krasniqi, Lëvizja për Republikën e Kosovës 1981-1991 sipas 

shtypit shqiptar, Prishtinë: “Buzuku”, 2006, f. 7-260; Kolonel Hajrush Kurtaj, Në 

rrugën e lirisë: (ditar lufte: fakte, kujtime, dokumente), Prishtinë: “Qendra”, 2011. 
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sporadike kundër stacioneve dhe policisë serbo-jugosllave, formimi i 

njësiteve të vogla guerile, krijimi i reparteve të organizuara, brigadave, 

shtabit të përgjithshëm, drejtorisë politike dhe funksionimi i shtatë 

zonave operative.7 

Historia e UÇK-së tregoi se pengesa kryesore për çlirimin e 

Kosovës nuk vinte vetëm nga Serbia, por edhe nga qëndrimi i faktorit 

ndërkombëtar, i cili kishte disponim për të ruajtur status quo-në. UÇK 

provoi gjithashtu se brenda vendit realizimi i programit të saj 

mbështetjen politike, morale, materiale e luftarake duhej ta kërkonte 

tek shtresat e gjera të popullit dhe te bashkimi i të gjitha forcave 

shoqërore e politike. Shqiptarët u bindën se luftën çlirimtare duhej ta 

zhvillonin duke u mbështetur në radhë të parë në forcat e tyre njerëzore 

e materiale dhe se duhej të punonin njëkohësisht për të siguruar 

përkrahjen e Fuqive të Mëdha më demokratike të botës, sidomos të 

atyre që kishin filluar të anonin në zgjidhjen e drejtë të çështjes së 

Kosovës, siç ishin: SHBA-ja dhe aleatët e saj evropianë.8 

UÇK dhe lufta e saj e drejtë provuan para faktorit ndërkombëtar 

se populli shqiptar është i gatshëm të mbrojë trungun e tij dhe të 

sakrifikojë gjithçka vetëm të frymojë dhe zhvillohet i lirë në territorin 

e vet. Në këtë kontekst, shembulli më konkret, ndër rastet fenomen në 

historinë më të re të njerëzimit, ishte lufta dhe rënia heroike e drejtuesit 

të UÇK-së, Adem Jashari dhe familjes së tij në Prekaz9, ndërsa në 

 
7Po aty, f. 34-35; J. Krasniqi, Guxo..., f. 15; James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e 

Kosovës - nga një luftë e fshehtë në një kryengritje të Ballkanit 1948-2001, Tiranë: 

“Onufri”, 2013, f. 92-103. 
8Po aty; J. Krasniqi, Guxo..., f. 24. 
9 Besarta, e vetmja anëtare e familjes Jashari, që i kishte shpëtuar luftës së Prekazit 

kundër forcave ushtarake e policore serbe, më pas kishte deklaruar: “Axha Adem po 

u jepte zemër bashkëluftëtarëve të tij me një këngë të moçme trimërie”. Në luftën e 
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skenën e gjenocidit me masakrën e Reçakut10dhe shumë masakra të 

tjera, u thye teza se shqiptarët do të mund të ekzistonin dhe jetonin të 

bashkuar dhe të dakorduar me aparatin shtetëror serbo-jugosllav, i cili 

zbatonte aparteid ndaj popullit shqiptar në të gjitha fushat e jetës. 

Prandaj, UÇK reflektoi në thyerjen e antinomisë së organeve 

vendimmarrëse të faktorit ndërkombëtar dhe lëvizi mekanizmin 

diplomatik të tyre, duke demaskuar politikën e prepotencës, 

represionit, brutalitetit psiko-fizik, vrasjeve masive, kulturocidit deri 

në gjenocidin sistematik që pushteti serbo-jugosllav ushtroi ndaj 

shqiptarëve të Kosovës, duke shërbyer kështu si argument dhe arsyetim 

para faktorit ndërkombëtar për të intervenuar ushtarakisht kundër 

forcave serbo-jugosllave.11 

 
Prekazit u vranë mbi 50 anëtarë të lagjes së Jasharajve. Shih: Ramiz Abdyli, Adem 

Jashari (1955-1998), Kosova, revistë historike/politike, nr.8/2000, f. 29-30; Grup 

autorësh, Feniksët e lirisë - dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, vëllimi i 

dytë, Prishtinë: Shoqata e Veteranëve të Luftës e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 

2002, f. 9-17; Jakup Krasniqi, Flijimi për lirinë, Prishtinë: “Buzuku”, 2011, f.76-81, 

89-93. 
10 Shih më gjerësisht: Grup autorësh, Masakra e Reçakut krim kundër njerëzimit, 

Shtime: Fondi i Kompleksit Përkujtimor Masakra e Reçakut, 2004; Bardhyl 

Mahmuti, Mashtrimi i madh, Tiranë: “Çabej”, 2015, f. 75-162. Ambasadori William 

G. Walker, lidhur me masakrën e Reçakut, në mes tjerash kishte deklaruar: “...Masa 

e zënë robër, burra dhe djelmosha, ishin vrarë me gjakftohtësi, në kundërshtim me 

rregullat e luftës dhe moralin njerëzor”. Shih për këtë: Ambasadori William G. 

Walker, “Kujtimet e mia për Reçakun”, Kosova, revistë historike/politike, nr.8/2000, 

f. 21; Hajrush Kurtaj, Lufta e UÇK-së në ZON, Prishtinë: “Qendra”, 2012, f. 79-85. 
11 Human Rights Watch, Nën pushtetin e urdhrave: Krimet e luftës në Kosovë, Tiranë: 

“Korbi”, 2002; Grup autorësh, Krimet e Luftës në Kosovë: 1998-1999, Prishtinë: 

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNJ), 2010; J. 

Krasniqi, Flijimi..., f.86-87; Jusuf Osmani, Krimet e Serbisë në Kosovë: 1998-1999, 

Libri 1 dhe 2, Prishtinë: Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, 2012; N. 

Malcolm, Kosova..., f. 24-33; Oliver Jens Schmitt, Kosova - histori e shkurtër e një 

treve qendrore ballkanike, Prishtinë: “Koha”, 2012, f. 261; Fetnete Ramosaj, Kundër 
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Në arenën e luftës, pavarësisht dallimeve në arsenalin e armëve 

dhe numrit të ushtarëve, UÇK dha rezultate në përballje kundër ushtrisë 

dhe policisë serbo-jugosllave në Kosovë, e gozhdoi dhe sfidoi atë në 

beteja, por pati edhe humbje të ndjeshme në luftëtarë, civilë të 

ekzekutuar dhe mijëra të zhdukur.12Ndonëse ishte e vetmja forcë që 

mbrojti dhe u kujdes për popullsinë e pambrojtur, siç shprehej në atë 

kohë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Klinton 

“NATO dhe UÇK bënë që Millosheviqi të nënshtrohet”.13Prandaj, në 

kushtet dhe rrethanat rënduese në të cilat veproi UÇK, lufta për çlirimin 

e Kosovës nuk mund të mbështetej veçse në forcat e saj dhe nuk mund 

 
harresës: gjenocidi i Serbisë në Kosovë 1998-1999, Prishtinë: Instituti për Kërkimin 

e Krimeve të Luftës, 2017; Fejaz Drançolli, Trashëgimi e shkatërruar në Kosovë 

1998/99, Prishtinë: Instituti për Kërkimin e Krimeve të Luftës, 2017; Baki Svirca, 

Plaçkitja dhe shkatërrimi i Fondit Arkivor të Kosovës nga Serbia, para dhe gjatë 

luftës 1998-1999, Prishtinë: Instituti për Kërkimin e Krimeve të Luftës, 2017; Steven 

Pearlstein,“NATO Admits Bombing Kosovo Rebels”, Washington Post Foreign 

Service, Sunday, May 23, 1999; Page A27, qasur më 21.01.2019, 

http://www.washingtonpost.com/wp-

srv/inatl/longterm/balkans/stories/nato052399.htm?noredirect=on; Human Rights 

Watch, Kosovo: Civilian Deaths in the NATO Air Campaign, 1 February 

2000, D1201, qasur më 19.01.2019, https: //www.refworld.org/ docid/ 

3ae6a86b0.html. 
12 Press Conference by Mr Jamie Shea, NATO Spokesman and Major General Walter 

Jertz, SHAPE, NATO HQ, Brussels, 2 June 1999, qasur më 17.01.2019, 

https://www.nato.int/kosovo/press/p990602a.htm; I. Hoti, Në udhëkryqet..., f. 99-

100. 
13 Paul E. Gallis, Kosovo: Lessons Learned from Operation Allied Force, 

Washington: CRS Report for Congress - Received through the CRS Web, November 

19, 1999; Bill Klinton “Ne fituam...”, Kosova, revistë historike/ politike, nr.8 /2000, 

f. 7. 

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/nato052399.htm?noredirect=on
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/balkans/stories/nato052399.htm?noredirect=on
https://www.refworld.org/docid/3ae6a86b0.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6a86b0.html
https://www.nato.int/kosovo/press/p990602a.htm
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t’ia arrinte qëllimit e vetëm, por me intervenimin e NATO-s, realizimi 

i këtij qëllimi u bë realitet.14 

Absurdi teorik për të klasifikuar dhe quajtur “konflikt” luftën në 

Kosovë gjatë viteve 1997-1999, konsiderojmë se është tendencë për të 

parcalizuar dhe për t’i dhënë karakter fiktiv e diskreditues luftës së 

drejtë të UÇK-së. Në përputhje me të gjitha konditat dhe kushtet 

shkencore e historike për një dukuri të tillë, vlerësojmë se ajo ishte një 

luftë e pamohueshme.15 

Për sa më sipër, mund të përfundojmë se rëndësia historike e 

UÇK-së qëndron në faktin se: 

1. UÇK lindi dhe u formua si ushtri e popullit nga gjiri i forcave 

atdhetare, politike e përparimtare shqiptare, brenda e jashtë Kosovës.16 

2. Ajo bëri që SHBA-ja me aleatët evropianë, të fitojnë besimin 

dhe bashkëpunimin e saj në luftën e drejtë për çlirimin e Kosovës.17 

3. UÇK dhe çlirimi i Kosovës shënojnë një ngjarje me rëndësi 

jetike për popullin shqiptar, sepse mbyllën një epokë luftërash e 

 
14 Jakup Krasniqi, Pavarësia si kompromis, Prishtinë: “Buzuku”, 2010, f. 62-63; J. 

Krasniqi, Guxo...,f. 141; Press Conference of NATO Spokesman Jamie Shea and Air 

Commodore David Wilby, SHAPE, Transcript NATO HQ, 27 Mar. 1999, qasur më 

20.01.2019, https ://www.nato.int/kosovo /press/ p990327a.htm; Press Conference 

by NATO Secretary General, Mr. Javier Solana, NATO HQ, Brussels, 10 June 1999, 

qasur më 15.01.2019, https://www.nato.int/kosovo/press/p990610b.htm.  
15 Izber Hoti, “Paqartësi kuptimore: Konflikt apo luftë”, Koha DITORE, Prishtinë, e 

shtunë, 28 shkurt 2004, f. 27; Izber Hoti, Orientime dhe qëndrime politike të 

shqiptarëve në Kosovë, Prishtinë: “Faik Konica”, 2010, f. 15-23. 
16 Gj. A. Çeku, “Roli...”, f. 33-34; Hasan Hasani, Të pavdekshmit e Dukagjinit - 

dëshmorët e UÇK-së të ZOD, Pejë: “Dukagjini”, 2002, f.7-665; Në kërkim të dijes 

dhe të lirisë (Dëshmorët dhe viktimat e Universitetit të Prishtinës 1997-1999), 

Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, 2004, f. 11-332; J. Krasniqi, Guxo..., f.14-15; J. 

Krasniqi, Flijimi..., f.85; J. Pettifer, Ushtria..., f. 81-92. 
17 R. Abdyli, “Adem...”, f. 30. 

https://www.nato.int/kosovo/press/p990327a.htm
https://www.nato.int/kosovo/press/p990610b.htm
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përpjekjesh shekullore për të hequr qafe zgjedhën serbo-jugosllave dhe 

për të ruajtur tërësinë territoriale të atdheut. 

4. Lufta e drejtë e UÇK-së dhe çlirimi i Kosovës, përfaqësojnë 

fitoren e përbashkët të të gjitha trevave shqiptare në gjeografinë e 

Evropës Juglindore dhe të atdhetarëve shqiptarë kudo në botë. Kjo luftë 

po ashtu i dha shtytje shqiptarëve nën Serbinë e Maqedoninë, që sipas 

shembullit të Kosovës, të zhvillojnë luftë çlirimtare.18 

5. Si hallkë e fortë në zinxhirin e ngjarjeve të Lëvizjes 

Kombëtare Shqiptare, UÇK shënoi një hap cilësor në farkëtimin dhe 

avancimin e platformës politike kombëtare shqiptare dhe zgjidhjen e 

statusit të Kosovës.19 

6. UÇK hapi një kapitull të ri dhe krijoi premisat që më 17 shkurt 

të vitit 2008, Kosova të shpallet e pavarur, demokratike dhe të fitojë 

njohjen e mbështetjen nga shtetet dhe forcat më demokratike të 

botës.20Ky akt njëherazi shënon ngjarjen më të madhe në historinë e 

popullit shqiptar, pas 28 nëntorit të vitit 1912, duke reflektuar në 

premisa politike themelore për organizimin mbi baza më të përparuara 

të jetës shtetërore të pavarur të shqiptarëve e popullit të Kosovës dhe 

për zhvillimin më të shpejtë ekonomik, shoqëror e kulturor të vendit. 

7. Në optikën e platformës së Rilindjes Kombëtare21, formimi i 

shtetit të Kosovës objektivisht ka krijuar premisat për ta mbajtur të 

gjallë çështjen e çlirimit dhe të bashkimit të të gjitha trevave shqiptare 

 
18J. Pettifer, Ushtria..., f. 259-282. 
19 Shih më gjerësisht: Jakup Krasniqi, Pavarësia si kompromis, Prishtinë: “Buzuku”, 

2010. 
20 Jakup Krasniqi, Pavarësi dhe personalitete, Prishtinë: “Buzuku”, 2012, f. 52, 345-

352; Listë kronologjike e shteteve që kanë njohur Pavarësinë e Kosovës, qasur më 

13.01.2019, http://www.mfa-ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484.  
21Historia e Popullit Shqiptar, Vëll. II, f. 19-31. 

http://www.mfa-ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484
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dhe për zgjidhjen përfundimtare të problemit shqiptar në Evropën 

Juglindore, si çështje ende me tipare të një problemi të pazgjidhur 

evropian. 

8. Lufta e UÇK-së ka përçuar një mesazh në politikën botërore 

se atdhedashuria shqiptare nuk paraqet asgjë shoviniste, ekspansioniste 

a ksenofobe ndaj popujve e kombeve të tjera, por synon të afirmojë 

vlera krahas popujve dhe kombeve të përparuara, të plotësojë një detyrë 

e të drejtë historike kombëtare dhe njëkohësisht të rrojë në paqe dhe 

fqinjësi të mirë me të gjithë.22 

 

 

 

 

 

 
22 I. Hoti, Në udhëkryqet..., f. 101-102; Jakup Krasniqi, Një luftë ndryshe për 

Kosovën, Prishtinë: “Buzuku”, 2007, f. 101-105. 
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Tradita e tregimit mbi viktimën shekullore dhe rezistencës 

flijuese deri në kulmimin me komandantin legjendar dhe flijimin 

e familjes Jashari 

 

Tradita mbi tregimin e viktimizimit të popullsisë shqiptare 

të Kosovës  

 

Për shkak të rrethanave historike, shqiptarët e Kosovës kanë 

kultivuar traditën e tregimit mbi sakrificën e përjetshme për breza, e 

cila përmes rrethanave dhe ngjarjeve të përsëritura ka mbijetuar. 

Fillimet mund të gjenden në fund të shekullit të XIX, dhe që nga ajo 

kohë mbaheshin gjallë në traditën e odës. Rrëfimet datojnë që nga 

gjysma e parë e shekullit XIX dhe kanë të bëjnë me myslimanët 

shqipfolës që jetonin në Serbinë autonome, të cilët u detyruan të 

emigrojnë nga ai vend. Botimet moderne shpeshherë i referohen 

botimeve serbe nga ajo periudhë. 

“Nga burimet serbe mund të shihet se në Valevë në vitin 1788 

jetonin qindra familje myslimane (shqiptarë, turq dhe myslimanë) dhe 

në vitin 1826 kishin mbetur vetëm 30 familje. Në Qupri në vitin 1826 

ishin 230 familje shqipfolëse, nga të cilat në vitin 1834 nuk kishte 

mbetur asnjë. Në Beograd në vitin 1818 kishte rreth 2.500 familje 

shqipfolëse dhe në vitin 1826 nuk u regjistrua asnjë. Në Uzhicë të vitit 
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1818 ishin rreth 1.000 familje shqipfolëse dhe 1838 nuk ishte më asnjë 

në listë e regjistrit.”1 

Historianët i referohen dëbimeve të popullsisë shqipfolëse që nga 

viti 1837, të cilat kanë ndodhur në një shkallë të madhe dhe përpiqen 

t’i vërtetojnë këto ngjarje me anë të burimeve serbe. 

“Pason Narçetania nga Ilija Garašanin nga 1844 dhe dëbimi i 

familjeve shqiptare nga 630 fshatra. Sipas burimeve serbe, në mesin e 

shekullit të XIX, në afërsi të Leskovcit dhe Prokuplit kishte rreth 300 

vendbanime shqipfolëse.”2 

Pas Kongresit të Berlinit më 1878, Serbisë iu dha zona ndërmjet 

Nishit dhe Vranjës, e cila në atë kohë ishte e banuar kryesisht nga 

shqiptarët dhe muslimanët. Ky rajon ishte spastëruar menjëherë 

etnikisht dhe një numër i madh prej shqiptarëve u zhvendosën në 

Kosovë afër kufirit, duke shpresuar që do të kthehen prapë në tokat e 

tyre. Numri i refugjatëve ende është i distukueshëm, por mund të 

supozojmë se më së pakti 50.000 njerëz ishin dëbuar nga vendbanimet 

e tyre.3 

“Marrëdhëniet etnike në territor u përkeqësuan pas dimrit të vitit 

1877-78, kur forcat serbe 'pastruan etnikisht' Serbinë jugore, duke 

krijuar një peizazh të fshatrave të djegura, ndërsa 'në anë të rrugës, në 

 
1 Bislim B. Pireva, Dhuna njëqindvjeçare Serbe. Magazin Gallapi. Nr. 7, dhjetor 

2011, fq. 39. (origjinal nga Tihomir Djordjevic, Srpske novine, Beograd 1838). 
2 Pireva, Dhuna njëqindvjeçare Serbe, fq. 39. (është bazuar në Nikola P. Ilic: 

Oslobodjenje juzne Srbije 1877-1878, Beograd 1972, f.15 edhe për numrin e 

popullsisë shqiptare në rajonin e Prokupljes, Kurshumlisë dhe Nishit të cilët janë 

dëbuar nga këto treva 1877/78). 
3 Noel Malcolm, Kosovo. A Short History. (Londër, 1999), fq. 229-230. Batakoviç 

jep një numër të ngjashëm, duke thënë: "Nga Toplica dhe Pomoravlje, u tërhoqën 

rreth 30.000 shqiptarë me ushtrinë turke, duke kërkuar shpëtimin e tyre deri në fushat 

e Kosovës. http://www.Bataković.com/Geschichte.html (vizituar më 07.09.2018). 

http://www.batakovic.com/Geschichte.html
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grykën e Gudelicës dhe deri në Vranjë e Kumanovë, mund të shihni 

kufomat e braktisura të fëmijëve dhe pleqtë e ngrirë për vdekje.”4 

Në anën tjetër emigrimi i serbëve, të cilët kishin mundësi të 

përvetësonin tokat shqiptare prej Nishit deri në Vranje, nuk i ndryshojë 

dukshëm statistikat në favor të shqiptarëve, siç portretizohen në 

historiografinë serbe. Edith Durham vuri re, se në Kosovë elementi i 

Serbisë mezi u gjet, mbase ajo e përshkruan se nuk e priste që elementi 

serb ishte vetëm një pikë në oqean.5 

Në vitet 1912-13, gjatë luftërave ballkanike, Kosova bie nën 

kontrollin e Serbisë dhe iu nënshtrua një politike agresive të represionit 

ashpër në të cilën elementi shqiptar po përpiqej të zhvendosej dhe 

asgjësohej nga kjo hapësirë. Mbretëria serbe duhej të pajtohej me 

formimin e një Shqipërie autonome, por hodhi poshtë një demarkim 

sipas rrethanave etnike. Shpjegimi i mëposhtëm gjendet në një 

memorandum për Konferencën e Ambasadorëve, 1913: “…Zonat me 

popullsi të përzier serbo-shqiptare, ku islamizimi i dhunshëm, 

albanizimi dhe zhvendosja e popullsisë serbe u mbështetën me shekuj, 

nuk mund të bëhen pjesë e Shqipërisë. Serbia dhe Mali i Zi nuk do të 

pajtohen kurrë që Kosova me Pejë, Deçan dhe Gjakovë, gjithmonë toka 

e shenjtë e popullit serb, që do t'i jepeshin dikujt tjetër…”.6 

Gjatë pushtimit të Kosovës, krime të rënda u kryen nga ushtria 

serbe ndaj popullsisë civile shqiptare, me shifra që shkonin mbi 20.000, 

siç tregon Leo Freundlich, një gazetar në përcjellje të ushtrisë Serbe, 

nga zona e luftës.  

 
4 Howard Clark, Civil Resistance in Kosovo. (Londër, 2000), fq. 9. 
5 Mary Edith Durham, High Albania. (Londër, 1909), fq.269. 
6 Sandra Baierl, Möglichkeiten und Probleme einer Autonomieregelung für das 

Kosovo. Punim i Diplomës. (Vjenë, 2001), fq. 80. 
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“Kronika e përditshme raportoi më 12 nëntor 1912 se ishte e 

vërtetë se mijëra arnautë (shqiptarë) ishin masakruar nga serbët. 

2.000 myslimanë u therën pranë Shkupit dhe 5.000 të tjerë pranë 

Prizrenit. Shumë fshatrave u është vu zjarri dhe banorët e tyre janë 

therur. Familjet shqiptare u vranë thjesht gjatë kontrollimit të armëve 

nga shtëpia në shtëpi, edhe kur nuk u gjetën armë. Serbët deklaruan 

hapur se shqiptarët myslimanë do të shfarosen, sepse kjo ishte e vetmja 

mënyrë për të qetësuar vendin.”7 

Këto ngjarje kanë mbetur si një traumë në kujtesën e popullatës 

shqiptare të Kosovës dhe janë transmetuar me respekt të madh ndaj 

viktimave.8 Libri i Leon Trotskit “Luftërat Ballkanike” dhe 

memorandumi i Leo Freundlich për Fuqitë e Mëdha "Golgotha e 

Shqipërisë" janë ruajtur nga kjo periudhë dhe përshkruajnë rrethanat 

dhe rrjedhën e luftës nga një distancë e afërt. 

Një komitet ndërkombëtar, i cili u dërgua në këtë rajon nga 

Konferenca e Londrës në vitin 1913, gjithashtu shkroi një raport mbi 

ngjarjet e luftës. Këta u përpoqën të regjistrojnë popullsinë e fshatrave, 

e cila kish ndryshuar rrënjësisht në disa rajone, pasi në disa raste u 

gjetën vendbanime tërësisht të zbrazëta. 

 
7 Leo Freundlich, Albania’s Golgotha. Indictments of the Extermination of the 

Albanian People. (Vjenë, 1913), fq. 10. 
8 Nusret Pllana, Der Terror der Besatzungsmacht Serbien gegen die Albaner 1844-

1999. (Prishtina, 20113), fq. 43. Jep numrin e refugjatëve që u detyruan të largohen 

nga Kosova në baza mujore. Numri i përgjithshëm nga nëntori 1912 deri në korrik 

1914 arrin në 292.087 persona të cilët u dëbuan me forcë. Këto shifra janë diskutuar 

gjerësisht, megjithatë, ata janë vërtetuar nga prova të reja shkencore, pasi në të njejtën 

periudhë Turqia ka pranuar 239.807 shqiptarë. E vetmja pyetje që mbetet e 

papërgjigjur është, se ai ishin të gjithë nga Kosova. Mes viteve 1919 dhe 1941, edhe 

225.878 persona u dëbuan nga Kosova. 
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“Shtëpitë dhe fshatrat ishin bërë tërësisht shkrumë e hi, popullsia 

e paarmatosura dhe e pafajshme është masakruar... të tilla ishin mjetet 

të cilat ishin përdorur dhe ende janë duke u përdorur nga ushtria 

serbo-malazeze, me qëllim transformimin e tërësishëm të karakterit 

etnik të rajoneve të banuara ekskluzivisht nga shqiptarët.”9 

Shumë detaje të luftës dhe ngjarjeve u bënë të njohura nga këta 

dy korrespondentë tek publiku perëndimor. Mbi të gjitha, mizoritë e 

kryera kundër popullatës shqiptare kanë hyrë thellë në kujtesën 

kolektive të popullatës shqiptare në Kosovë dhe mbahen ende gjallë. 

Në anën tjetër, mbrojtja e vendit nga heronjtë shqiptarë përjeton një 

domethënie pothuajse të shenjtë dhënë kontributit të tyre në emër të 

drejtësisë. 

Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërore, filloi qeveria e 

Mbretërisë së SHS, e cila ishte tërësisht e qeverisur nga Beogradi dhe 

shumica e vendimeve u morën në favor të serbëve për të serbizuar 

Kosovën. Kur një delegacion i shqiptarëve të Kosovës tregoj para 

Lidhjes së Kombeve në Gjenevë në vitin 1921 për shkeljet e të drejtave 

të njeriut dhe të pakicave, ankesa e tyre u injorua. Gjithashtu edhe 

masakrat e kryera nga trupat serbe nuk ishin një çështje me vlerë për 

t’u diskutuar në Lidhjen e Kombeve. Delegacioni shqiptar akuzoj 

qeverinë e Beogradit për vrasjen e mbi 12.000 shqiptarëve dhe 

burgosjen e mbi 22.000 të tjerëve që nga viti 1918.10 

Programi i kolonizimit dhe shkeljet e të drejtave të njeriut, e 

detyruan popullin shqiptarë që të organizojë një kryengritje në Kosovë, 

e cila zgjati deri në vitin 1927 duke marrë fund me vdekjen e dy 

 
9 Clark, Civil Resistance, fq. 224. 
10 Malcolm, Kosovo, fq. 278. 
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udhëheqësve të rëndësishëm Azem Bejt Galica (u vra më 1925) dhe 

bashkëshortes së tij Shote Galica (e cila vdiq më 1927).11 

Noel Malcolm i sheh këto trazirat si një faktor të rëndësishëm që 

ka punuar kundër kolonizimit të Kosovës, pasi shumë serbë kishin frikë 

t’u vendoseshin në këtë rajon. Ai vë në dukje se kaçakët, me 

rezistencën e tyre, kanë arritur dy qëllimet e tyre të rëndësishme. Në 

vitin 1931, pjesa e popullsisë shqiptare në Kosovë ishte ende rreth 

63%.12 

Megjithëse rreth 70.00013 kolonistë u vendosën në Kosovë, rritja 

e popullsisë sllave mund të regjistrohej vetëm për një kohë të shkurtër. 

Në disa rajone që nuk kishin asnjë serb para periudhës së kolonizimit, 

tanishfaqej një numër i vogël i popullsisë serbe. Shqiptarët janë parë si 

emigrantë dhe për këtë ata duhej detyruar që të kthehen në Turqi ose të 

asimilohen sa më shpejt që të jetë e mundur. Popullsia shqiptare e 

Kosovës iu nënshtrua një represioni të ashpër. 

“Shteti i ri kishte nënshkruar një Traktat për Mbrojtjen e 

Minoriteteve, por - duke mos njohur shqiptarët si një pakicë kombëtare 

- u mohoi atyre të drejtën për arsimim në gjuhën e tyre. Në vitin 1930, 

tre priftërinjtë katolikë shqiptarë paraqitën një memorandum në 

Lidhjen e Kombeve duke shqyrtuar artikull pas artikulli se si po e 

shkelte Jugosllavia traktatin - politikat e 'emigrimit të detyruar', 

 
11 Clark, Civil Resistance, fq. 28. 
12 Malcom, Kosovo, fq. 282, poashtu shih Dušan Bataković, Kosovo and Metohija. 

Serbia’s Troublesome Province. Im Balnanika XXXIX (2008). Institute for Balkan 

Studies, (Belgrad, 2009), fq. 248. 
13 Bataković, Kosovo and Metohija, fq. 248. „The implementation of extensive social 

and agrarian reforms led to the repopulation of the area by roughly 60.000 Serb 

colonists.“ Edhe Malcolm, fq. 282, flet për ekzistimin e rreth 13.000 familjeve, me 

afër 70.000 individë të cilët erdhën në Kosovë. 
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konfiskimin e pasurisë, zëvendësimin e zyrtarëve komunalë shqiptarë, 

kufizimet e vishave, si dhe një mori veprimesh kundër arsimit 

shqiptar.”14 

Eksodi i shqiptarëve, i cili u mundua të arrihej nëpërmjet 

represionit, ishte i kufizuar pavarësisht nga të gjitha rrethanat negative. 

Në zhgënjimin e dështimit të serbizimit të Kosovës, Vasa Çubriloviq 

(Čubrilović) në vitin 1937, vendosi të shkruajë një memorandum që 

propozon veprime të mëtejshme mbi zgjidhjen e Kosovës. Ai sugjeroi 

dëbimin e rreth 40.000 familjeve shqiptare në Turqi për të populluar 

Kosovën me kolonistë serbë. Në memorandumin e tij ai përshkruan 

rrjedhën e saktë të planeve të tij për zbatimin e këtyre planeve.15 

Më vonë ai radikalizoi pikëpamjet e tij dhe kërkoi largimin total 

të shqiptarëve për të zgjidhur problemin. Duke vepruar kështu, ai 

rekomandon spastrimin etnik në mënyrë sistematike të vendit dhe 

dëbimin e popullsisë shqiptare të Kosovës drejt Shqipërisë ose Turqisë. 

 Pas tërheqjes së gjermanëve, ushtria jugosllave burgosi 

shqiptarë të shquar dhe kreu çarmatim masiv për "ta paqësuar" 

Kosovën. Territori duhej sjellur nën kontrollin drejtpërdrejt të 

Beogradit, duke eliminuar të gjitha elementet shqetësuese.16 Goditja 

 
14 Clark, Civil Resistance, fq. 10. Shih dokumentin original tek Robert Elsie, Texts 

and Documents of Albanian History. 1930. Gjon Bisaku, Shtjefën Kurti & Luigj 

Gashi: The Situation of the Albanian Minority in Yugoslavia Memorandum 

Presented to the League of Nations. Online 

http://www.albanianhistory.net/1930_Bisaku-Kurti-Gashi/index.html(vizituar më 

08.09.2018). Shih edhe Robert Elsie, Gathering Clouds: the Roots of Ethnic 

Cleansing in Kosovo and Macedonia. (Peja, 2002), fq. 47-96. 
15 Vasa Cubrilovic, Die Vertreibung der Albaner. Denkschrift, prezantuar më 7 Mars 

1937 në Beograd. 
16 Clark, Civil Resistance, fq. 30. 

http://www.albanianhistory.net/1930_Bisaku-Kurti-Gashi/index.html
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nga Beograd u krye me ashpërsi brutale, duke vrarë 48.00017 shqiptarë, 

përfshirë shumë gra dhe fëmijë. Ishte një gjendje që mund të 

përshkruhej si luftë kundër popullësisë civile. Njerëzit u lidhën në 

grupe dhe u hodhën në lumë, sepse ata u panë si rrezik nga Beogradi, 

gjë që iu ndodhi rreth 250 shqiptarëve nga Skenderaj.18 Por edhe vrasja 

masive e organizuar ndaj vullnetarëve shqiptarë u bë një realitet i idhur. 

“Ndoshta mizoria më e keqe ka ndodhur në Tivar të Malit të Zi, 

ku 1.670 shqiptarë u futën në një tunel, i cili u mbyll më pas në mënyrë 

që të gjithë të asfiksoheshin.”19 

Pasi kryengritjet në Kosovën qendrore u shtypën dhe qeveria 

jugosllave kishte sjellë gjithë territorin e Kosovës nën kontroll, tradita 

e politikës së paraluftës ishte ringjallur. Ministri i Brendshëm 

Aleksandar Rankoviq kishte komandën e policisë politike UDBA 

(Uprava državne bezbednosti) përsipër, e cila ishte përgjegjëse për 

dhunën shtetërore autoritative kundër popullatës shqiptare.20 

Nga viti 1950 deri në pensionimin e Rankoviqit në vitin 1966, 

kanë emigruar sipas statistikave të ndryshme, deri në 200.000 shqiptarë 

dhe muslimanë nga Jugosllavia në Turqi. Rreth gjysma prej tyre, 

përafërsisht 100.000 kanë qenë nga Kosova dhe pjesa tjetër nga 

Maqedonia, Sanxhaki dhe Lugina e Preshevës.21 Tentativa për të 

 
17 Malcolm, Kosovo, fq. 312. Ai flet për mbi 40.000 të vdekur që vdiqën në 

kryengritjet e Kosovës. 
18 Miranda Vickers, Between Serb and Albanian. A History of Kosovo. (Londër, 

1998), fq. 142. 
19 Vickers, Between Serbs ans Albanians, fq. 143. 
20 Tim Judah, Kosovo. War and Revenge. (Londër, 2002), fq. 53. 
21 Clark, Civil Resistance, fq. 11-12. Judah, Kosovo, fq. 52. “Between 1952 and 1967 

around 175.000 Muslims emigrated to Turkey. Many of those would have been 

Macedonian or Bosnian Muslims or ethnic Turks, but the majority are most likely to 

have been Albanians.” 
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zëvendësuar popullatën e zhvendosur apo emiguar me serb nuk e kishte 

suksesin e dëshiruar. Ashtu si para luftës, banorët serbë morën 

mbështetje shtetërore kur u vendosën në Kosovë. 

Kushtetuta e vitit 1974 ripërcaktoi qëndrimin e "krahinës 

autonome" të Kosovës në kuadër të Federatës. Në atë kohë, pati një 

zhvillim pozitiv, pasi që filloj të mbizontronte elementi shqiptarë edhe 

në jetën publike dhe institucionale. Por, pakënaqësia tek popullata 

shqiptare mori një kahe, duke u vetëdijesuar përmes arsimimit të lartë. 

Kur protestat e studentëve në Prishtinë filluan në vitin 198122, me 

qëllim të përmirësimit të kushteve të jetesës dhe përmirësimit të 

mundësive të studimit, ata u përhapen tek minatorët, të cilët më vonë u 

bashkuan me disa intelektualë. Gjendja e jashtëzakonshme shpallet 

shpejt mbi Kosovën dhe ushtria duhej të ndërhynte për ta sjellë situatën 

nën kontroll. 

Në atë kohë, përqindja e popullsisë serbe ishte rreth 15%, por ata 

kishin 30%  të vendeve të punës në sektorin publik.23 Kjo shkaktoi 

pakënaqësinë e popullsisë shqiptare, pasi që ata donin të shihnin një 

rishpërndarje të drejtë të posteve. Kur u botua memorandumi i 

Akademisë Serbe të Shkencave dhe të Arteve, i njohur thjesht si 

memorandumi SANU në vitin 198624, që fliste për eksodin e serbëve 

nga Kosova, gjë që nuk kishte të bëj asgjë me realitetin, sepse serbët u 

largoheshin nga Kosova, mbase ata e bënin këtë kryesisht për arsye 

 
22 Malcolm, fq. 334, shih edhe Christine von Kohl dhe Wolfgang Libal, Kosovo: Der 

Gordische Knoten des Balkan. (Vjenë, Cyrih, 1992), fq. 76, edhe Judah, Kosovo, fq. 

42, shih edhe Johannes Grotzky, Balkankrieg. (Mynih, 1993), fq. 15. 
23 von Kohl und Libal, fq. 75, dhe Malcolm, fq. 337. 
24 von Kohl und Libal, fq. 107, dhe Malcolm, fq. 340, shih edhe Judah, Kosovo, fq. 

48, po ashtu Jens Reuter, Konrad Clewing, Der Kosovo Konflikt. Ursachen, Verlauf, 

Perspektiven.(Ed.). (Klagenfurt: Wieser-Verlag, 2000), fq. 187. 
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ekonomike, si p.sh. papunësia e lartë, zhvillimi i pamjaftueshëm, 

mundësitë e pakta arsimore, etj.25 Por ky botim e shihte një zhvillim të 

tillë lidhur me lëvizjen e popullatës serbe si dëbim të popullatës serbe. 

Ata kërkojnë një program të ri që do të garantojë një zgjidhje të 

përhershme të serbëve në Kosovë. Në këtë referendum flitet për 

eksodin e popullsisë serbe, numri i supozuar i të cilëve shkon deri në 

200.00026 dhe se popullsia shqiptare është rritur jashtëzakonisht që nga 

viti 1945, me ardhje të panumërta nga Shqipëria.27 

Me fjalimin e famshëm të Millosheviqit në Kosovës më 28 

qershor 1989,28 ditën e Vidovdanit, fillon shtypja e re kundër popullatës 

shqiptare në Kosovë, e cila kulmoi në luftën e hapur dhe spastrimin 

etnik të viteve 1998/99. Në vitin 1989 arrestohet Azem Vllasi dhe 

shpërbëhet greva a urisë së minatorëve të Star Tërgut (Stari Trg) nga 

policia speciale, ku kanë humbur jetën 32 protestues.29 Pas largimit nga 

puna të disa qindra mijë punëtorëve të shërbimit publik, popullsia 

shqiptare në Kosovë ishte e detyruar të emigronte për motive etno-

 
25 von Kohl und Libal, fq. 74. 
26 Konrad Clewnig jep një numër prej rreth 40.000, të cilët kryesisht për shkak të 

arsyeve ekonomike janë larguar nga vendi, ose për shkak të arsimimit të dobët në 

përgjithësi. Reuters, Clewing, fq. 58-60. 
27 Misha Glenny, The Balkans 1804-1999. Nationalism, War and the Great Powers 

(Londër, 2000), fq. 627. 
28 von Kohl und Libal, fq. 121, dhe Malcolm, fq. 344, po ashtu Viktor Meier, 

Jugoslawiens Erben (Mynih, 2001), fq. 83. Judah, Kosovo, fq. 56. Slobodan 

Milosevic’s 1989 St. Vitus Day Speech. Artikel më 28.06.1989 online 

http://www.slobodan-milosevic.org/spch-kosovo1989.htm (vizituar më 07.09.2018) 
29 von Kohl und Libal, fq. 111. 

http://www.slobodan-milosevic.org/spch-kosovo1989.htm
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politike dhe ekonomike, që arriti shifrën marramendëse prej rreth 

400.000 që nga mesi i viteve 1990-a deri më 1999.30 

Gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-99, popullata civile ishte 

caku kryesor i sulmeve dhe dhunës sistematike, duke i detyruar me 

forcë që të largohen nga vendlindja e tyre. Pas sulmeve të NATO-s dhe 

tërheqjes së detyruar serbe, njerëzit u kthyen në atdheun e tyre, duke u 

akuzuar nga Beogradi se rreth 200.000 shqiptarë nga Shqipëria kishin 

ardhur me të zhvendosurit për të ndryshuar strukturën e popullsisë në 

favor të shqiptarëve.31 

Zhgënjimi i fundit, ku edhe UNMIK-u dhe KFOR-i luajtën një 

rol negativ dhe me këtë veprim e humbnin shumë respektin në mesin e 

popullatës, ishte zhvendosja e 1/3 e banorëve shqiptarë që jetojnë në 

veri të Mitrovicës drejt pjesës jugore të qytetit në vitin 2000.32 

 
30 Konrad Clewing, Bevölkerungsentwicklung und Siedlungspolitik: Die ethnische 

Zusammensetzung des Kosovo. In: Bernhard Chiari und Agilolf Keßelring, 

Wegweiser zur Geschichte Kosovo. (Paderborn/Mynih/Vjenë/Cyrih, 2008), fq. 22. 
31 Clewing, Bevölkerungsentwicklung und Siedlungspolitik, fq. 16. 
32 International Crisis Group, Bridging Kosovo’s Mitrovica Divide. Europe Report 

Nr. 165 – 13. September 2005, fq. 3-4. Shih Shpend Kursani, A Comrehensive Vision 

for the North. The Final Countdown. Kosovar Institute for Policy research and 

development. Policy Paper Series 2012/02. fq. 6. „The Serb extremists kill 11 Kosovo 

Albanians in northern Mitrovica, which resulted to an exodus of up to 6.000 Kosovo 

Albanians from the northern part of the city (3.000 remain today).”Në internet ka 

raporte që flasin për numra shumë më të lartë. “1564 familje shqiptare u dëbuan me 

dhunë nën sytë e KFOR-it. KFOR-i (trupa franceze) mbështeti "evakuimin" e 

shqiptarëve nga veriu i Mitrovicës. Sot jetojnë rreth 13.000 serbë në very të qytetit të 

Mitrovicës – ndonëse janë 11.000 shqiptarë të zhvendosur nga veriu i qytetit.” Agron 

Sadiku, Der Kampf um Mitrovica und die Grenze im Norden. Artikel më 14.08.2011 

online http://www.kosova-

aktuell.de/index.php?option=com_content&view=article&id=170:der-kampf-um-

mitrovica-und-die-grenze-im-norden&catid=2 (vizituar më 15.09.2018). 

http://www.kosova-aktuell.de/index.php?option=com_content&view=article&id=170:der-kampf-um-mitrovica-und-die-grenze-im-norden&catid=2
http://www.kosova-aktuell.de/index.php?option=com_content&view=article&id=170:der-kampf-um-mitrovica-und-die-grenze-im-norden&catid=2
http://www.kosova-aktuell.de/index.php?option=com_content&view=article&id=170:der-kampf-um-mitrovica-und-die-grenze-im-norden&catid=2
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Të gjitha këto ngjarje janë të rrënjosura thellë në kujtesën e 

shoqërisë kosovare. Për më tepër, interpretimi i ngjarjeve nga pseudo-

historianë dhe gazetarë është subjekt i politizimit të fortë. Mistifikim i 

viktimave të familjes Jashari është kurorëzimi i 150 vitevetë fundit, në 

të cilën shumë civilë u zhdukën dhe kan ra viktimënë konfliktin me 

Serbinë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ato shihen si viktimat e 

fundit të pavarësisë së Kosovës dhe duhet të kujtohen si përmbyllja e 

vuajtjes shekullore të popullit. 

 

Tradita mbi tregimin e heroizimit dhe martirizimit 

 

Rezistenca ndaj represionit të huaj tradicionalisht është 

thellësisht e rrënjosur në historitë dhe kujtimet e popullatës shqiptare.33 

Kjo fillon me Skënderbeun, i cili udhëhoqi një rezistencë kundër 

osmanëve mes 1443 dhe 1468, deri në kurorëzimin e tij përfundimtar 

me martirizimin e Adem Jasharit dhe familjes së tij në mars të vitit 

1998. 

“Jashari është i fundit i një brezi të gjatë të patriotëve.”34 

 
33 Anna Di Lellioand Stephanie Schwandner-Sievers, The Legendary Commander: 

the construction of an Albanian master-narrative in post-war Kosovo. 

Journal.Nations and Nationalism 12(3)/2006, fq. 514. 
34 Anna Di Lellio, The Field of the Blackbirds and the Battle for Europe. The New 

School, New York and Kosovo Institute of Journalism and Communication, 

Prishtina. International Affairs Working Paper 2011-08. September 2011. fq. 10. 

(Forthcoming chapter in Bill Niven, Ruth Wittlinger and Eric Langenbacher, editors. 

Dynamics of Memory in the New Europe, Bergham Books 2011). 
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“Jashari është Skënderbeu i ri, ikona e vërtetë kombëtare për 

shqiptarët e Kosovës. Imazhi i tij është i gjithëpranishëm; ai mishëron 

luftën dhe rezistencën e vazhdueshme të shqiptarëve.”35 

Me kalimin e kohës, gjithnjë e më shumë dëshmorë dhe heronj 

janë shtuar në listën e luftëtarëve të rezistencës kundër okupatorëve. 

Pas aneksimit të Kosovës nga Serbia në vitin 1912, lufta e rezistencës 

u bë simbol i popullatës shqiptare të Kosovës.36 Personalitete si Isa 

Boletini, Bajram Curri, Azem Bejt Galica, Shote Galica, Hasan 

Prishtina dhe shumë të tjerë, janë përfaqësuesit e parë të rëndësishëm 

të një tradite të gjatë të rezistencës ndaj represionit serb në Kosovë. 

Vdekja e tyre dhe aktivitetet e tyre heroike këndohen në këngë dhe 

mbahen në kujtesë me poezi. Respekti për këto personalitete është i 

gjerë dhe është ruajtur deri në ditët e sotme, në mënyrë që nipat e 

mbesat të gëzojnë reputacion të madh në shoqërinë shqiptare, jo vetëm 

në Kosovë, por edhe në diasporë. 

Individualizimi i heroit nga “folklori” është tradita kulturore 

(politike) e shqiptarëve të veriut dhe të Kosovës e cila është përhapur 

kryesisht në rajonin rural. 

“Sugjerimet tradicionale rurale janë të ndërgjegjshme në 

tregimin kryesor, të tilla që legjenda të tregohet dhe riprodhohet në 

stilin lokal të këngëve popullore epike. Ata festojnë vendin, Drenicën, 

“malet” dhe pajisjet tipike të heronjve të luftëtarëve shqiptarë: armët, 

herë pas here çiftelinë (një mandolinë me dy vargje instrumentesh), 

kullën (shtëpi mbrojtëse) dhe odën (dhoma e rezervuar për mbledhjen 

 
35 Vedran Obućina, A War of Myths. Creation of the Founding Myth of Kosovo 

Albanians. CONTEMPORARY issues, (2011) Vol. 4, No. 1. fq. 37. Di Lelliomendon 

se, „he never played or will play the same role as GjergjKastrioti, also known as 

Skanderbeg.” Di Lellio, The Field of the Blackbirds, fq. 10. 
36 Di Lellio and Sievers, The Legendary Commander, fq. 514. 
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e burrave), ku pleqtë zakonisht recitojnë epikat heroike të rebelëve 

patriotikë shqiptarë.”37 

Ky lloj i ndërmjetësimit ishte shumë i zakonshëm dhe epika 

“Lahuta e Malcis” ishte veçanërisht popullore. Ajo përbëhet nga 

15.613 rreshta, dhe përshkruan në mënyrë kronologjike historinë e 

Shqipërisë, të cilën e përshkruan si një luftë të gjatë për paqe. Nga kjo 

epikë u citua shumë shpesh në oda. Meqenëse shoqëria shqiptare në 

Kosovë, nuk ishte e lejuar të kishte libra në gjuhën shqipe deri në vitet 

1950-a dhe nga ana tjetër kishte një shkallë të lartë të analfabetizmit, 

sidomos në zonat rurale, njerëzit u detyruan të mbanin në mend 

recitimin e poezive në mënyrë që ata në oda mund të recitoheshin. 

Prandaj, oda shihet si një faktor i rëndësishëm social për shoqërinë 

shqiptare në Kosovë. 

“Në zonat rurale në mbarë Kosovën, oda ishte dhe ende është 

hapësira kryesore e mbledhjes shoqërore mes njerëzve, ku arti i 

tregimit mbahet gjallë. Për një biznesmen të moshuar të lindur në 

Drenicë, dhe që emigroi në Nju Jork (New York) në vitet 1960, ishte 

'një shkollë jete'. “Gjithçka që kam dëgjuar në odë është ende e 

gdhendur në kokën time”, tha një ish-komandant i UÇK-së i cili vinte 

nga një fshat në komunën jugore të Gjilanit - “Mbaj mend akoma herën 

e parë që hyra në odë, isha 13 vjeç, ata po këndonin këngën e Fazli 

Graiçefçit dhe madje vetëm duke folur për këtë tani më rrënqethë. “Një 

djalë tetëmbëdhjetë vjeçar nga fshati lindor i Therandës shpjegoi: ‘Kur 

nuk kishim shkollë dhe ku të shkonim, qëndruam në oda, ku mësuam 

për vendin tonë, popullin tonë dhe traditën; dhe ne dëgjuam këngë, dhe 

nejtëm me miqtë.”38 

 
37 Po aty, fq. 519. 
38 Po aty, fq. 519. 
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Tregimet nëpër oda bazohen në konceptin e besimit të fortë në 

fjalën e dhënë (besa) dhe besnikërinë e cila është e rrënjosur thellë në 

traditë, si dhe në “Kanunin e Lekë Dukagjinit”. Besa krijon një 

përgjegjësi dhe marrëdhënie midis familjeve dhe gjithashtu detyrime 

ndaj mikut që kërkon solidaritet të pakufizuar, besnikëri dhe 

përgjegjësi për të qenë besnik, si dhe fshehtësi ndaj të huajve.39 

Edhe Lëvizja Kaçake e periudhës mes dy luftërave, e cila zgjati 

deri në vitet 1940, shihet si një lëvizje e pavarësisë dhe konsiderohet 

simbol i asaj kohe. 

“Është e qartë se, në përgjithësi, Lëvizja Kaçake ishte një 

fenomen politik, i drejtuar kundër sundimit serb, dhe është e qartë se 

politikat antishqiptare të qeverisë dhe autoriteteve lokale (përfshirë të 

gjithë programin e kolonizimit) ishin një stimul i fuqishëm për 

rebelim.”40 

UÇK-ja mund të shihet si pasardhëse e kësaj Lëvizjeje Kaçake, 

pasi popullata shqiptare në Kosovë deri në vitet 1990, jo më me forcë 

armësh, por në mënyrë paqësore u përpoq t’i arrij qëllimet e saja. Meqë 

shtypja dhe presioni nga Beogradi u bë i padurueshëm, kjo dukej se 

ishte e vetmja mënyrë për t'i dhënë Kosovës të drejtat që meritonte. 

Ngjarjet e viteve 1990 krijuan një ndërgjegjësim dhe mirëkuptim të ri 

të një kombi midis shqiptarëve, të formuar nga faktorë të ndryshëm. 

“Në vitet 1990-a, një identitet kombëtar shqiptar, i cili paraqet 

pretendime unike për Kosovën e atëhershme jugosllave, u 

homogjenizua nga poshtë, por edhe nga sipër: nga poshtë përmes 

rezistencës popullore në formë të mosbindjes civile dhe krijimit të 

shoqërisë shqiptare paralel ndaj shtetin serb, ndërsa qelizat 

 
39 Di Lellio and Sievers, The Legendary Commander, fq. 519. 
40 Malcolm, Kosovo, fq. 273. 
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nëntokësore filluan të planifikonin një luftë guerile; nga lart, për shkak 

të represionit të drejtpërdrejtë të shtetit, si dhe politikës që përcakton 

grupet etnike dhe cakton të drejtat. E drejta kushtetuese për autonomi 

ndaj Jugosllavisë dhe identifikimi me një “traditë shqiptare të durimit 

dhe maturisë që e kundërshton sundimin”, shënoi këtë identitet 

kombëtar.”41 

Për të kujtuar luftën e fundit dhe vuajtjen shekullore, u krijua 

kulti i varrezave heroike dhe vendeve përkujtimore i cili ka arritur një 

shkallë tejet të lartë në Kosovë. Gjithkush dëshiron që fëmijët e tyre, të 

cilët luftuan për paqe dhe vdiqën, të kujtohen në këtë mënyrë dhe të 

krijohet një kulturë e përkujtimit në Kosovë dhe të fitojnë pranimin e 

gjerë të publikut.42 

Përveç këtyre personave të përmendur përfshihen më shumë se 

150 heronj të tjerë kombëtarë të cilët kujtohen në forma të ndryshme. 

Martirizimi i familjes Jashari, e cila nuk shihet vetëm si heroike, por si 

një simbol i të gjitha viktimave të represionit të Beogradit, është një 

pjesë e rëndësishme e identitetit kombëtar. 

 

Rrëfimi mbi qëndresën e familjes Jashari 

 

Ngjarjet që e krijuan rrëfimin mbi qëndresën e familjes Jashari 

filluan në Prekaz në mars 1998 dhe zgjatën tri ditë (5.3-7.3),43 kur 

 
41 Di Lellio and Sievers, The Legendary Commander, fq. 515. 
42 Stephanie Schwandner-Sievers, Stolz und Schmerz: Albanische Sinnstiftung durch 

Erinnerung an Krieg und Sozialismus im Kosovo vor dem endgültigen Status. In: Ulf 

Brunnbauer, Andreas Heimedach, Stefan Troebst (Hrsg.), Schnittstellen: 

Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa: Festschrift für Holm 

Sundhaussen zum 65. Geburtstag. (Oldenburg, 2007), fq. 565. 
43 Di Lellio und Sievers, The Legendary Commander, fq. 515. 
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Adem Jashari dhe 50 persona tjerë, kryesisht femra dhe fëmijë u vranë 

nga forcat policore serbe, duke përfshirë 25 anëtarë të familjes 

Jashari.44 Kjo e bëri Adem Jasharin, i cili konsiderohet themelues dhe 

komandant i UÇK-së dhe familjen së tij, një hero popullor i gjithë 

shqiptarëve të Kosovës.  

“Më 5 mars një vendosje e madhe e forcave të përziera serbe, 

përfshirë policinë dhe forcat speciale të armatosura me artileri të 

rëndë, mbyllën zonën përreth kompleksit të Jasharajve dhe sulmuan. 

Tre ditë më vonë sulmi përfundoi, me një të vdekur dhe disa të plagosur 

midis policisë dhe pesdhjetëenjë të vdekur në mesin e familjes së 

zgjeruar Jashari. Njëzet trupa - disa të zhdukur dhe të paidentifikuar - 

ishin gjithçka që mbeti nga familja e ngushtë. Besarta, vajza 

njëmbëdhjetë vjeçare e vëllait të Adem Jasharit, Hamzes, ishte e vetmja 

që kishte mbijetuar.”45 

Menjëherë pas ngjarjeve të marsit 1998, Adem Jashari u 

promovua si "Komandanti Legjendar" i UÇK-së, ku shumë shqiptarë 

të rinj nga mbarë bota u thirrën dhe u bashkuan si vullnetarëve në luftën 

për pavarësi.46 

Zhvillimi i jashtëzakonshëm është unik për këtë ngjarje, pasi 

kishte pas edhe më parë masakra  kundër popullsisë civile dhe madje 

edhe më vonë u kryen masakra ndaj civilëve, por Prekazi mori një 

pozitë të veçantë, pasi që ata e kishin mbrojtur veten dhe nuk kishin ra 

 
44 Zulfija Jakupi, Gedenken an Kosovo-Volkshelden Adem Jashari. Artikel më 

10.03.2005 online http: //www.dw-world.de/dw/ article/0,, 1514790,00. html 

(vizituar më 11.09.2018) 
45 Di Lellio und Sievers, The Legendary Commander, fq. 516. Obućina, A War of 

Myths, fq. 37. 
46 Di Lellio und Sievers, The Legendary Commander, S 518. 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1514790,00.html
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viktim e një masakrës së zakonshme.47 Prandaj, kjo mbahet mend nga 

popullata shqiptare në Kosovë, si një rezistencë familjare kundër një 

pushtetit të dhunshëm. 

“Protagonistët u vranë, por nuk shfaqen si të mposhtur; ata nuk 

konsiderohen viktima, por si heronj që nuk njihnin dorëzimin. Ata në 

fakt quhen Dëshmorët e Kombit, i cili është i njëjtë me Shehidin, 

megjithëse Jasharajt, ashtu si shumica dërrmuese e shqiptarëve në 

Kosovë janë myslimanë. Ata janë martirë në kuptimin origjinal të 

“dëshmisë për kauzën” si të pranishme në teologjitë e krishtera dhe 

islame: megjithëse u mohohet kombësia, ata dëshmojnë me 

martirizimin e tyre se kombi ekziston.”48 

Thashethemet e mbijetesës së tij të mrekullueshme shpejt marrin 

dhenë. Admiri i heroit daton qysh nga periudhat e lashta, siç është rasti 

me Herkulin, Akilin etj., dhe të njëjtën e gjejmë edhe tek shqiptarët, siç 

është rasti edhe me Azem Galicën, për të cilin edhe pas vdekjes së tij 

konsiderohej se ishte i gjallç dhe vazhdonte luftën nëpër malet përreth. 

Pra edhe Adem Jashari duhej gjithashtu të përfshihej në rangun e 

heronjve të pavdekshëm, duke e marrë epitetin e komandantit 

legjendar. 

“Kur agjencitë e lajmeve raportuan se edhe ai ishte vrarë në 

Prekaz, Selimi mendoi se mund të shfrytëzonte konfuzionin: “Duke 

menduar se kisha vdekur, familja ime ishte kaq e dëshpëruar. . . . i 

thanë një shoku që të vinte dhe të shihte me sytë e tij. . . E sigurova atë 

dhe thashë se Ademi ishte aq i gjallë sa isha unë, vetëm duke u fshehur 

në male.”49 

 
47 Po aty, fq. 518. 
48 Tim Judah, What everyone needs to know. (Oxford, 2008), fq. 28. 
49 Di Lellio und Sievers, The Legendary Commander, fq. 528. 
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Mbesa që mbijetoi, Besarta, përshkroi ngjarjet e marsit, gjatë së 

cilës Jasharajt luftuan kundër një armiku superior dhe nuk u lëkundën. 

Ky narrativ e përhapën gazetarë dhe mësues të fshatit si një stuhi dhe 

kështu motoja e vjetër “ja vdekja ja liria”, u rikthye në kujtesën e 

popullit, e cila qëndron për luftën deri në vdekjen dhe sakrificën për 

dashurinë e vendit.50 

Këto ngjarje të marsit 1998 shihen si një pikë kthese në historinë 

e Kosovës që sollën lirinë dhe pavarësinë e vendit. Partitë politike pas 

luftës duhej të përkulen ndaj presionit publik dhe të paguajnë respektin 

e tyre ndaj familjes Jashari. Kjo ndodh me një vizitë vjetore në Prekaz 

që transmetohet drejtpërdrejt nga Radio Televizioni i Kosovës, pasi kjo 

është bërë qendra përkujtimore e luftës ku është varrosur familja 

Jashari.51 

“Asnjë nga grupet politike shqiptare aktualisht nuk mund të 

lejojë që të mos bashkohe me mitin Jashari në rituale politike ose në 

fjalime. Edhe LDK e Rugovës pretendon që nga lufta, në retrospektivë, 

se Rugova dhe Jashari punuan së bashku politikisht, edhe pse 

marrëdhënia e tyre ishte në fakt shumë problematike.”52 

Edhe vetë Rugova nuk ishte, deri në vdekjen e tij në janar 2006, 

kundër mistifikimit të Jasharëve. Në nëntor 2004 Adem Jashari 

nderohet pas vdekjes nga Rugova me medaljen e artë “Hero i 

Kosovës”. Pas vdekjes së tij, një luftë kujtimi u zhvillua mbi kultin 

Jashari, i cili kishte të bënte me dominimin politik, pasi secila parti 

 
50 Po aty, fq. 516. 
51 Obućina, A War of Myths, fq. 39. 
52 Sievers, Stolz und Schmerz, fq. 567. 
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dëshironte të identifikohej me mitin e “heroit të luftës”.53 

U krijua një institucion memorial për familjen Jashari dhe çdo 

politikan, shkollë dhe popullsia shqiptare krijuan një traditë të 

pelegrinazhit modern drejt Prekazit, për të nderuar kontributin e 

familjes Jashari. 

“Botimet historiografike dhe literatura komerciale që dalin nga 

vendi i ri i pelegrinazhit e kremtojnë heroin e ri kombëtar si 

‘Komandant Legjendar’ si pasardhës historik të Skënderbeut.”54 

Udhërrëfyesit tërheqin gjithashtu vëmendjen për kultin e familjes 

Jashari, e cili ka pothuajse një status ritual dhe konsiderohet si vendi 

më i rëndësishëm për krijimin e një identiteti të ri në Kosovë. Kështu 

që nipi i Adem Jasharit, Murat Jashari, jep një pamje të qartë dhe të 

kthjellët se si është duke u parë familja e tij në Kosovë. 

“Çdo komb ka një shenjtor dhe një histori që është themeli që 

formon shoqërinë, bazën e saj. Historia e familjes sime është lidhja e 

një zinxhiri, një lëvizje historike. Historia është një zinxhir që i takon 

shqiptarëve, Azem Galicës, Shaban Palluzhës dhe të tjerëve. Shqiptarët 

kanë qenë gjithmonë nën një pushtet shtypës të huaj, qoftë Turqia, 

Austria, Serbia, dhe ka pasur shumë momente të luftës për liri: kjo 

është çështja kombëtare shqiptare në Ballkan.”55 

Edhe nëse nuk diskutohet publikisht për këtë kult në Kosovë, ka 

edhe të tillë që nuk e pranojnë flijimin e familjes Jashari, ashtu siç e 

pranon dhe e ruan në kujtesë një pjesë dërmuese e popullsisë shqiptare 

të Kosovës. Nëpër biseda private ka pozicionime që flasin kundër këtij 

 
53 Stephanie Schwandner-Sievers, Invisible-Inaudible: Albanian Memories of 

Socialism after the War in Kosovo. In: Maria Todorova and Zsuzsa Gille (eds), Post-

Communist Nostalgia. (New York/Berghahn, 2010), fq. 99. 96-112. 
54 Sievers, Stolz und Schmerz, fq. 567. 
55 Di Lellio und Sievers, The Legendary Commander, fq. 517. 
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admirimi pothuajse “të shenjtë” të Adem Jasharit, të cilat vijnë 

kryesisht nga mjedisi urban.56 Meqenëse një pozicionim publik kundër 

“mitit” Jashari në Kosovë nuk është i mundur për arsye të rëndësisë që 

e ka fituar për identitetin e shqiptarëve në Kosovë, dhe për këtë 

diskutohet vetëm në qarqe të ngushta, në mënyrë që të minimizohet 

përhapja e tyre. Kështu, “miti” çon në pozicionime të ndryshme të 

shoqërisë, gjë që nuk ka sjellë ndonjë diskutim publik,57 por tentativa 

është që të krijohet një sensibilizim kundër këtij “miti” nga disa rryma 

“urbane” brenda shoqërisë kosovare, e që një gjë e tillë të bënë të 

mendosh se kjo bie në kundërshtim me identitetitin e ri të Kosovës.  

 Kritika është drejtuar kryesisht kundër krijimit të 

memorialit të UÇK-së, por krijimi i një kopjeje të Përkujtimit të 

Veteranëve të Vietnamit në Uashington, jashtë Skenderajt, u mirëprit 

nga këta kritikues. Prandaj, ka shumë polemika që nga njëra anë duket 

se shohin një kulturë socialiste të kujtesës dhe nga ana tjetër nuk duan 

të dalin shumë në pah duke bërë kësi krahasime.58 

“Ndërsa tregimi kryesor pohon se Jashari ka bashkuar popullin 

shqiptar dhe i’a dha atij misionin e ndërtimit të një kombi. Në librat e 

vizitorëve në Prekaz ku shumë vizitorë e pranojnë shprehimisht 

praninë e Adem Jasharit, zotimin e tij për ‘pavarësi’ dhe ‘liri’ si një 

trashëgimi, përmbushja e së cilës u është besuar të gjallëve.”59 

Me fjalët “Bac u kry” figura e tij u shpërnda në të gjithë Kosovën 

në bluza dhe postera për të përmbushur dëshirën dhe vullnetin e tij të 

fundit. Një skulpturë e madhe me shkrim “New Born” u zbulua, më 17 

 
56 Sievers, Invisible-Inaudible, fq. 99. 
57 Di Lellio und Sievers, The Legendary Commander, fq. 520. 
58 Po aty, fq. 521. 
59 Po aty, fq. 520. 
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shkurt 2008, për të simbolizuar një fillim të ri.60 

Legjenda e familjes Jashari mund të shihet si një shembull se si 

të krijohet një diskurs kombëtar që rrjedh nga një strukturë shoqërore 

patriarkale, ku zgjerohet borxhi ndërgjeneratash i familjes në një 

angazhim kombëtar.61 

Megjithatë, nëse marim për bazë zhvillimet e fundit në Prishtinë, 

shohim se figura e Adem Jasharit, nuk është se e përfaqëson epitetin e 

një “Heroi Legjendar”. Sidomos, kur dihet se Adem Jashari e kishte 

luftuar sistemin komunist dhe për të njëjtin u nda një vend për 

themelimin e sheshit të quajtuar “Adem Jashari”, e që edhe në ditët e 

sotme në mesin e sheshit “Adem Jashari” gjejmë “Spomenikin - 

Statujën” e cila simbolizon të ashtuquajturin “Bratstva i Jedinstva - 

Vllaznim Bashkim” të kohës së komunizmit që nga viti 1961, duke 

arsyetuar edhe nga “Docomomo International” se një statue e tillë 

duhet të ruhet, sepse është pjesë e historisë së qytetit dhe trashëgimisë 

arkitekturore. Edhe nga ana tjetër shihet se ka ende mendime të 

ndryshme tek qytetarët mbi largimin e monumentit “Vllaznim 

Bashkimit” 

Njëherit përkundër fakitit se presidenti i parë i Republikës së 

Kosovës, dr. Ibrahim Rugova, e dekoroi Adem Jasharin me udhërin 

“Heroi i Kosovës”, një pjesë e shoqërisë, përkrahëse e idologjisë 

politike të njërës ndër organizimet politike më të vjetra në Kosovë, siç 

është LDK-ja, Adem Jasharin dhe UÇK-në i konsiderojnë si uzurpatorë 

të idesë së organizimit ushtarakë paralel të UÇK-së të njohur si FARK, 

dhe si rezultat i kësaj, të tillët nuk e dëshmojnë njohjen e 

Legjendarizmit të Adem Jasharit. 

 
60 Sievers, Invisible-Inaudible, fq. 101. 
61 Di Lellio und Sievers, The Legendary Commander, fq. 520. 
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Këta shembujt e lartëpërmendura, na bejnë të kuptojmë se 

shoqëria kosovare nuk është e unifikuar si mendim në çështjen e mitit 

dhe legjendës së Adem Jasharit, familjes së tij dhe vetë Luftës së fundit 

të Kosovës. 
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Beqir META 

 

Fjala e mbylljes 

 

Të nderuar pjesëmarrës, referues dhe kolegë, 

Kam nderin dhe kënaqësinë që të bëj mbylljen e punimeve të 

kësaj konference shkencore jubilare, e cila i kushtohet kontributit dhe 

sakrificës sublime të familjes Jashari, si dhe gjithë Ushtrisë Çlirimtare 

të Kosovës, për çlirimin e saj nga sundimi serb. 

Konferenca e trajtoi këtë temë në dy rrafshe shkencore, të cilat 

ishin të lidhura ngushtë midis tyre dhe plotësonin njëra-tjetrën: me 

ndriçimin e trashëgimisë patriotike të familjes Jashari, dhe në trajtimin 

e luftës çlirimtare të UÇK-së në shumë dimensione të saj.  

Në rrafshin e parë u mbajtën kumtesa me interes e risi shkencore 

mbi Jasharajt, si një vatër e kahershme patriotike përgjatë shekullit XX, 

për kontributin e Jasharajve në luftën çlirimtare të Kosovës 1991-1999; 

për rolin dhe dimensionin e luftës së Jasharajve në kuadër të rezistencës 

së UÇK-së, u veçua qëndresa epike e grave të familjes Jashari gjatë 

vitit 1998. Jehona e epopesë së Jasharajve në opinionin shqiptar e të 

huaj, u pasqyrua dimensioni historik i familjes Jashari, pasqyrimi i 

sakrificës së Jasharajve në shtypin shqiptar dhe atë ndërkombëtar. Në 

rrafshin tjetër u kumtuan tema shumë interesante mbi veprimtarinë e 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, qëndrimi i diplomacisë dhe i shtetit 

shqiptar ndaj rezistencës shqiptare në Kosovë, lufta e Kosovës në 

kancelaritë ndërkombëtare, procesi i legjitimitetit të saj dhe i 

ndërhyrjes së NATO-s, ndihma e ushtrisë shqiptare për përgatitjen e 

UÇK-së; evoluimi i qëndrimit të partive politike në Shqipëri ndaj 
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rezistencës në Kosovë dhe ndikimi i ngjarjeve të vitit 1998 në 

veprimtarinë e tyre etj. 

Këto kumtesa u karakterizuan nga shumë risi shkencore, qoftë 

faktologjike, qoftë analitike, të cilat përbëjnë një bazë të mirë për të 

çuar më tej trajtimin shkencor të rezistencës së shqiptarëve në Kosovë 

në vitet ‘90, si dhe të historisë së pashlyeshme të familjes Jashari dhe 

ndikimit të saj në historinë kombëtare më të re. 

Të nderuar kolegë, 

Më në fund më lejoni t’ju shpreh falënderimin e tri instituteve 

tona të historisë për këtë kontribut të paçmuar që ju dhatë në këtë 

Konferencë dhe të shpreh edhe njëherë nderimin dhe respektin tim të 

thellë për veprën e pavdekshme të Adem Jasharit e familjes së tij, si 

dhe të gjithë luftëtarëve të UÇK-së që i ndritën faqen kombit tonë. 
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