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Fjala e hapjes

I nderuar Ministër i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, z. Shyqyri 
Bytyçi, 
I nderuar ish-Kryetar i Kuvendit, z. Jakup Krasniqi, 
I nderuar Akademik Marenglen Verli, Akademik Beqir Meta, Zotëri 
Skënder Asani, 
Deputetë, përfaqësues të institucioneve, mediave, studentë, 
mysafirë,
Të respektuar referues, zonja dhe zotërinj! 
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Arkivi i Institutit të Historisë

Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë
Rrethanat politiko-shoqërore në Kosovë 1912-1941, 

Shqipëria në Konferencën e Paqes (1919-1920)

Fjalori Enciklopedik Shqiptar, 

Historia e Popullit Shqiptar, 

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, 

Lëvizja kaçake në Kosovë 1918-1928, 
Politika e Jashtme e Shqipërisë, 
Popullsia e Kosovës (1831-1912), 

101 Profile biografike, 



Kosova - sfida shqiptare në historinë e një shekulli

Shqipëria dhe Kosova - historia e një aspirate, 

Ballafaqime politike në Shqipëri 1897-1942 







“Çfarë nuk qe e mundur të arrihej për vite të tëra 
me protesta paqësore dhe mosbindje qytetare, u arrit brenda pak 
muajve me anë të dhunës: Kosova u bë qendra e vëmendjes së 
mediave, për këtë arsye kriza e saj politikisht nuk mund të lihej më 
pas dore. (...)”.  “... 
UÇK-ja arriti pikërisht atë qëllim, në të cilin Rugova kishte 
dështuar”.

“(...) Vetëm atëherë bashkësia ndërkombëtare u gjend e shtrënguar të 
merrte masa..”.2

 “... askush nuk ishte i gatshëm t’i kushtonte vëmendje 
Kosovës, përderisa situata nuk eskaloi në dhunë”3.

“shqiptarët e Kosovës kuptuan se pa luftë nuk do të realizonin kurrë 
synimet e tyre kombëtare”4.

Vitet kuq-gjelbër
Rruga e gjatë në luftë - Kosova dhe bashkësia 

ndërkombëtare
Lufta diplomatike për Kosovën, dialog me ambasadorin Christopher 

Hill
Vitet kuq-gjelbër - politika e jashtme gjermane nga Kosova deri 

më 11 shtator



“Jo lufta 
kundër UÇK-së, por para së gjithash terrorizmi dhe dëbimi i 
popullatës shqiptare ishte qëllimi i vërtetë i luftës”5.

“Përmbyllja e Marrëveshjes së 
Daytonit pa u përmendur Kosova në të, në thelb e minoi besueshmë-
rinë e qeverisë Rugova. Haptazi rezistenca pasive kishte dështuar. 
[...] Në këtë klimë dekurajuese, ata që kishin insistuar për zgjidhje 
ushtarake menjëherë u bënë me ndikim”.6

“Politika e vetëpërmbajtjes e ndjekur nga Rugova, bëri 
që Kosova të mbetej në paqe gjatë gjithë kohës së luftërave në Kroaci 
e Bosnjë. Mirëpo, kjo paqe u shoqërua nga një gjendje stanjacioni 
politik dhe nga vazhdimi i shtypjes sistematike mbi shqiptarët”.7

“Mësymja serbe në Drenicë pati tri pasoja, që 
Millosheviqi thuajse me siguri i kishte parashikuar. Së pari, UÇK-ja 
erdhi duke u bërë dita-ditës më e fuqishme, sepse mijëra të rinj 
shqiptarë mbushën radhët e saj. Së dyti, Evropa Perëndimore dhe 

Po aty
Shtetësia e kontestuar: administrimi ndërkombëtar i luftës së 

Kosovës për pavarësi,
Historia e Ballkanit 1804-1999 - nacionalizmi, lufta dhe Fuqitë e 

Mëdha,



Shtetet e Bashkuara u përfshinë më shumë në çështjet e këtij konflikti. 
Së treti, stabiliteti rajonal u turbullua nga polarizimi i shoqërisë 
malazeze dhe nga ngritja e tensionit në vendet fqinje, sidomos në 
Shqipëri e në Maqedoni”.8

“Ndoshta edhe UÇK-
ja vetë nuk besonte të ishte në gjendje të “çlironte” Kosovën, përfshirë 
qytetet e mëdha dhe thjesht provonte atë taktikë që në Ballkan ishte 
provuar me dhjetëra herë - disa herë me sukses: organizimi i një 
kryengritjeje të armatosur, kur dihet se kundërshtari do të 
kundërveprojë me dhunë të jashtëzakonshme, duke synuar kështu 
ndërhyrje nga jashtë, që sjell zgjidhjen e pritur politike”.9

Historia e shqip-
tarëve - nga ilirët deri te pavarësia e Kosovës

“Sigurisht, opinioni publik perëndimor ishte i ndjeshëm 
ndaj padrejtësisë që po u bëhej shqiptarëve, mirëpo për te ky nuk 
ishte veçse një nga rastet e panumërta të padrejtësive në këtë botë. 
Dhe, për sa kohë që nuk kishte përleshje të përgjakshme, Kosova nuk 
kishte assesi që të zinte faqet e para të gazetave, assesi të 
mallëngjente me të vërtetë ndokënd. U deshtë të shpërthente një luftë 
e re në ish-Jugosllavi (dhe pamjet e saj të përhapura përmes 
televizionit), në mënyrë që udhëheqësit perëndimorë të bindeshin se 

Po aty
Kosova - lufta e shtyrë, 



kësaj radhe nevojitej të ndërhyhej ushtarakisht. Kjo luftë u nis nga 
UÇK-ja në pranverën e vitit 1998”.10

Kosova - 
një histori e shkurtër “Politika 
serbe nxiti shtimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ekzistimi i së 
cilës atëbotë, u mor si pretekst i fushatës serbe të shkatërrimit të 
fshatrave të Kosovës në verën e vitit 1998. Së këndejmi, përpjekjet e 
qeverive të Perëndimit për ta ndërmjetësuar një marrëveshje, bazë e 
së cilës ishte rikthimi i autonomisë së Kosovës, dolën të 
pasuksesshme”.

“Nuk është për t’u çuditur që pas çdo barbarie radhët e 
UÇK-së shtoheshin në numër dhe me vrull. Nga pikëpamja 
historike Millosheviqi mund të dukej fare mirë si shef rekrutimi pa 
dashje i UÇK-së”.

Historia e shqiptarëve nga ilirët deri të lufta e Kosovës
Kosova - një histori e shkurtër

Përse kombet shkojnë në luftë,



“... Duke e zhvendosur UÇK-në nga disa zona për të cilat 
thoshte se i kontrollonte. Thuhej se ky veprim nuk ishte kundërshtuar 
ndërkombëtarisht, sepse qëllimi ishte të evitohej që UÇK-ja të kishte 
një rol dominues në negociatat që po vinin”.

“Që UÇK-ja të mos ishte në pozitë për ta 
penguar marrëveshjen të paraparë nga bashkësia ndërkombëtare”.

“Në Perëndim komentator si Carl Bildt, 
gjithnjë kishin kërkuar një forcë kontrollimi të kufirit për ta vënë nën 
fre dhe për ta mbyllur hesapin me UÇK-në”.

Po aty
Expres Kosova, 



“më 24 shtator 
1998, Këshilli Veriatlantik miratoi ACTWARN-in - vendimin për një 
operacion ajror të kufizuar dhe një fushatë ajrore të përshkallëzuar 
në Kosovë, duke e sjellë NATO-n në një nivel më të lartë të 
gatishmërisë ushtarake”.

“Gatishmëria e ushtarëve të 
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe e njerëzve që punonin me ta për të 
dhënë jetën, kishte arritur brenda dy vjetësh më tepër sesa Lidhja 
Demokratike në dhjetë vjet”.

“Ne kërkonim të bindnim shqiptarët e moderuar, 
duke nxitur dialogun me Beogradin, që kishte për qëllim rivendosjen 
e Autonomisë së Kosovës, dhe nuk donim që UÇK-ja të gjente 
mbështetje në botë. Gjithashtu kërkonim rrugë të reja për të 
ndihmuar forcat që ishin për demokracinë në Jugosllavi sepse 
besonim se problemet e Kosovës dhe të rajonit nuk do të zgjidheshin 

Po aty
Po aty



përpara se Millosheviqi të largohej nga pushteti”.

“Ibrahim Rugova, kreu i qeverisë-hije, ishte 
një njeri fjalëbutë, që kishte zakonin të vinte një shall rreth qafës. 
Isha i bindur se mund të arrinim një marrëveshje paqeje me të, por 
nuk isha aq i sigurt për fraksionin tjetër kryesor kosovar, Ushtrinë 
Çlirimtare të Kosovës”.

Zonja Sekretare, 
Jeta ime, 





























Archivio Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri ,
Arkivi i Institutit të Historisë 
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme ,
Arkivi Qendror Shtetëror i Republikës së Shqipërisë
The National Archives

Bisedimet e Këshillit Kombtar

Bisedimet e Këshillit Kombtar
Documenti (I) Diplomatici Italiani

Documentson British Foreign Policy 1919-1939

Documentson British Foreign Policy 1919-1939

Documentson British Foreign Policy 1919-1939

Dokumente e materiale historike nga lufta e popullit shqiptar për liri e demokraci 
1917-1941

Hasan Prishtina: Përmbledhje dokumentesh(1908-1934)

Lufta e popullit shqiptar për çlirimin kombëtar 1918-1920

Shqipëria në dokumentet e arkivave ruse



Shtegu i pashkelur i Fan Nolit - Demokracia shqiptare në vitet 
1920-1924, 

Ideje,casopis za teoriju savremenong drustva,

“
Gjurmime albanologjike

Gjurmime Albanologjike
Diplomacia imponuese e NATO-s në Kosovë

Marrëdhëniet shqiptaro-italiane në vitet 1920-1934

Civil Resistance in Kosovo
Të bësh luftë moderne

Geschichte Südosteuropeas_Von frühen 
Mittelalter bis  zu Gegenwart

Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës (1918-1924)

-Shqipëria dhe problemi kombëtar (1918-1928)

Bajram Curri (Trajtesa e dokumente),

Komiteti “MbrojtjaKombëtare e Kosovës”

Endgame in Kosovo
Historia e shtetit shqiptar (1912-2005), 

Weighing Strikes in Bosnia, US Warns of Wider War

Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, 



Kujtime (Vitet 1913-1933),
Nevruzi

Cry, the dismembered Country

 Paqja afatgjatë në Ballkanin Perëndimor përmes integrimit në 
BE - Procesi i  Integrimit në BE si mundësi për tejkalimin e konfliktit 
serbo-kosovar,

Permanenter Krieg oder nachaltiger Frieden?,

. Security in an Uncertain Era

Historia e shqiptareve gjatë shekullit XX, 

To end a War, 
Ngritja e njështeti - Politika e Jashtme e Kosovës

La Politica dell'Italia in Albania: nelle testimonianze del 
Luogotenente del Re Francesco Jacomoni di San Savino

Kosovo: War and revenge

Rrugëtimi i shtetit të pavarur shqiptarnga 
krijimi drejt integrimit europian,

Nacionalizmi shqiptar në vitet 1912-1924, 

Vepra V
Deutschland und Albanien, 1943-1944



Integrimit në BE si mundësi për tejkalimin ekonfliktit 
serbo-kosovar,

Kosovo:A short History
Shqipëria dhe Jugosllavia 1918-1927

- L'Albania nella politica estera italiana, 1914-1920

Albania and King Zog. Independence, Republic and Monarchy, 
1908-1939 Studies

Albania in the Twentieth Century a History

Studime 
historike,

 Kosovo-Geschichte eines Konflikts

Die Kosovo-Politik der internationalen Gerneinchaft in den 
neunziger  

Jahren. In Der Kosovo-konflikt, 

Kongresi i Lushnjës 
dhe Lufta e Vlorës

Njëluftëshumë personale
Lëvizja kaçake në Kosovë (1918-1928)

Hoxhë Kadriu (Kadri Prishtina), 
Foreign Affairs

Shqipëria - Ngritja e një mbretërie
Albania. The Riseof a Kingdom

Studime historike

Shqipëria dhe diplomacia angleze (1919-1927), nën 
dritën e burimeve arkivore angleze, 



Ballafaqime politike në Shqipëri (1897-1942).Kujtime dhe 
vlerësime historike,

Shtetësia e kontestuar: Administrimi ndërkombëtar i luftës së 
Kosovës për pavarësi Zur Geschichte 
der UÇK: in Der Kosovo Konflikt, 





















“...Pas  rënies së Turqisë filloi lufta për dominim dhe 
hegjemonizëm te fqinjët, filluan  luftërat vëllavrasëse dhe shumë të 
ashpra midis tyre, ashtu siç i njohim nga  historia. Luftërat të cilat u 
zhvilluan nuk u iniciuan nga shqiptarët - sepse ata mbroheshin nëpër 
shtëpitë e tyre, por nga serbët e malazezët në Kosovë, në Mal të Zi 
dhe në Maqedoni. Vetëm gjatë  vitit 1913 u vranë 13 000 shqiptarë. 
Krijimi i shtetit të SKS-së, shqiptarëve, maqedonasve, myslimanëve 

Po aty



nuk ua solli lirinë, por dhunën dhe terrorin - kurse më së shumti 
shqiptarëve. Qëllimet nacionaliste e shoviniste ishin që shqiptarët të 
depërtohen me dhunë nga vatrat e tyre, të asimilohen, mirëpo kjo nuk 
u arrit... Në vitin 1951 u përdor dhuna që shqiptarët të 
regjistroheshin si turq, myslimanë apo si të papërcaktuar ose të pa fe. 
Filloi forma më e errët e deportimit të dhunshëm e të terrorit jashtë 
vatrave të tyre, madje në Turqi haptazi flitet për një Konventë të 
nënshkruar nga pala jugosllave për deportimin e shqiptarëve në atë 
shtet. Kështu nga evidencat shtetërore shpërngulja e dhunshme e 
shqiptarëve, shprehur në numër është si vijon: në vitin 1953 u 
shpërngulën 13 000 banorë; në vitin 1954 ky numër u rrit në 17 000; 
në vitin 1955 u shpërngulën 51 000; në vitin 1956 u arrit rekordi prej 
57 000 të shpërngulur; në vitin 1957 u shpërngulën 41 000; në vitin 
1958, 27 000; në  vitin 1959, 23 000 banorë, që zgjati deri te Plenumi 
i Brioneve. Në të gjitha forumet partiake e shtetërore pas Plenumit 
tëBrioneve zyrtarisht pranohet për shpërnguljen e më shumë se 300 
mijë shqiptarë nga Kosova, 200 mijë shqiptarë nga Maqedonia dhe 
rreth 100 mijë  të tjerë nga Mali i Zi. Në Maqedoni jo vetëm që janë 
shpërngulur, por ato vendbanime janë kolonizuar me popullsi 
maqedonase. Këtë me siguri e di  mirë LlazarKolishevski, sepse në 
atë kohë ishte udhëheqësi kryesor në RS të Maqedonisë ”

“ Si ndryshe ta formulojmë mënyrën që u përdor ndaj 
shqiptarëve të Jugosllavisë së pas luftës, përveç se si nacionalizëme 
shovinizëm i tepruar, pra kush e mbolli nacionalizmin e shovinizmin 
në Jugosllavi, shqiptarët - të terrorizuar dhe  të depërtuar jashtë 



kufijve të atdheut të  tyre apo serbomëdhenjtë, maqedonomëdhenjtë 
dhe elementet tjera. Shqiptarët të cilët bashkërisht luftuan me kombet 
e kombësitë tjera në Jugosllavi, nuk janë fajtorë për këtë ”
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Po aty.



“Në përputhje me vendimet e mbledhjes së nëntë të KQ të 
LKJ-së - përfundon fjalimin e tij Andovi - mbajtur më 26 korrik 1987, 
detyrimisht duhet të ndërmerren masa radikale nga ana e organeve 
shtetërore e vetëqeverisëse në KSA të Kosovës, RS të Serbisë dhe nga 
mbarë bashkësia jugosllave, që për një afat sa më të shkurtë të 
mënjanohen shkaqet e përkeqësimit serioz të marrëdhënieve 
ndërnacionale që është rezultat i veprimtarisë së stërzgjatur të 
nacionalizmit e separatizmit shqiptar dhe me vendosmëri të realizohet 
politika e barazisë së plotë nacionale”.















krahas grupeve 
dhe organizatave ilegale, nga janari i këtij viti në rritje të dukshme 
është aktiviteti i alternativës kosovare, veçmas i Lidhjes Demokratike 
të Kosovës që, sipas tyre, në udhëheqjen e saj “gjenden kryesisht 
separatistë shqiptarë nga mjediset intelektuale si dhe një numër i 
madh i ish të dënuarve politikë



se Kongresi Amerikan 
dhe personalisht ai, shumë është i interesuar për çështjen e Kosovës 
dhe se në Jugosllavi ka ardhur për ta ndihmuar kombin shqiptar
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the Kosovo 
alternative
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Faza e parë 







Operacioni “Patkua” 

Po aty



Faza e dytë 
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Lufta e Kosovës në labirintet diplomatike
Në Gjenevë për Kosovën (1998-

2002),







UDB-ja këmbëkryq në Tiranë Dita
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La crise en Kosove et ses conséquences en Albanie
Po aty AFP 



Plani
Marshall

Communiqué de Presse

AP



Po aty AP Le Monde
AP  AP Le Monde
Courrier International

Mbi krimin në Ballkan, Onufri



Marrëveshja e Rambujesë, si luajti Sali Berisha misionin në 
interes të serbëve dhe i cilësoi tradhtarë ata që do të firmosnin Pavarësinë e 
Kosovës Sot



Debat special për Kosovën



Në Gjenevë për Kosovën Fjalime në institucionet ndërkombëtare (1998-2002), 



Në Gjenevë për Kosovën Fjalime në 
institucionet ndërkombëtare (1998-2002), 





Për shqiptarët
Vitet kuq-gjelbër

Shtetësia e kontestuar



Le Monde

Le Monde,



Po aty



Po aty.
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suigeneris

Po aty
Po aty,
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Situata e të drejtave të njeriut në Kosovë

spastrimit etnik

Po aty,
Po aty,
Po aty.



krimet e luftës

përdorimin sistematik të terrorit
torturat, vdekjet e ndodhura në paraburgim, ekzekutimet masive dhe 
burgosjet e paligjshme të shtetasve shqiptarë, shkatërrimet e 
gjeneralizuara të shtëpive, pasurive dhe fshatrave dhe faktin që forcat 
serbe ndërmarrin sistematikisht ndaj popullsisë civile në Kosovë, 
duke ndërmarrë zhvendosje masive të detyrueshme, dëbime dhe 
dhunime, duke e vendosur popullsinë civile në kushte jetese të 
tmerrshme

spastrimit
etnik, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit... 

krimeve të tjera të luftës dhe 
krimeve kundër njerëzimit 

Po aty,

















Diplomacia e Kosovës në periudhën e okupimit”

Po aty



Po aty
Fjala



Afrim Gjuraj, Jeta dhe vepra
“Dimensioni historik i pavarësisë së Kosovës”





Kështu foli Rugova

Paqja afatgjatë në Ballkanin Perëndimor përmes integrimit në 
BE

“Dimensioni historik i Pavarësisë së Kosovës…



Diplomacia e Kosovës në periudhën e okupimit

Po aty
Çlirimi i Kosovës



Civil Resistance in Kosovo
Kosovarja

Zëri i Rinisë



Diplomacia e Kosovës në periudhën e okupimit

Jasharajt dhe Lufta Çlirimtare, 

Diplomacia imponuese e NATO-s në konfliktin e Kosovës



Zëri



salla
d’ecoute

Shtetësia e kontestuar: administrimi 
ndërkombëtar i luftës së Kosovës për pavarësi

Shtetësia e kontestuar: administrimi ndërkombëtar i luftës së 
Kosovës për pavarësi

Po aty



Zëri

Bujku “Qëndrojmë në opsionin tonë për Kosovën e 
pavarur dhe neutrale”

Bujku



Pavarësia 
e Kosovës dhe sfidat e shtetndërtimit



Po aty.



Po aty
Bota e re  “Me politikë pragmatike drejt realizimit të 

pavarësisë“



Koha “Zgjidhja premtuese - administrimi civil”

Zëri, “Bashkësia ndërkombëtare po punon intensivisht për 
fillimin e bisedimeve për Kosovën”



Pavarësia e Kosovës dhe sfidat e shtetndërtimit

Po aty
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Bujku “Të koncentrohemi të gjithë në çështjen e 
Kosovës”

Konteksti ndërkombëtar i rezistencës paqësore të shqiptarëve të 
Kosovës i udhëhequr nga presidenti Rugova në vitet e ‘90-ta”…











 “Periodizimi më i akceptuar i historisë, në 
periudhën antike, mesjetare, modern dhe bashkëkohore është ndarje 
që e bënë evropianët për të klasifikuar pjesët e ndryshme të historisë 
evropiane, por si shumë gjëra tjera edhe kjo iu dha ose iu imponua 
edhe pjesëve tjera të botës, pavarësisht sa ishte e drejtë apo jo”.



 “Kur e pyeta një studente, që donte 
të studionte historinë e Kinës, se cilën periudhë antike, mesjetare apo 
modern doni ta studioni? - Ajo ma ktheu: A ekziston vallë kjo ndarje 
në historinë kineze? Sepse, tha ajo, unë nuk e kam hasur në leximet e 
mia. Unë vërtet u skuqa nga pyetja e pavend që bëra”  - 





Lindja e një demokracie
“Synimet e para kosovare për pavarësi u shfaqën në shkurt 

dhe mars 1981, as një vit pas vdekjes së Titos”

Lindja e një demokracie - Hashim Thaçi dhe rruga drejt 
Kosovës së pavarur (1987-2008), 



 “Është e 
mundur të legjitimohen kushte për legjitimimin e qeverisjes 
nacionale, pra të kryhen punë shtetërore, gjatë  periudhës së një 
protektorati të Kombeve të Bashkuara”

Civil  Resistance in Kosovo, 
The Kosovo Liberation Army: Mythand Origine, Kosovo: The 

Politicsof Delusion. 
Kosovo Intervantion and US Policy, 



de jure







Apologjia e dhunës në Kosovë
”



Shqiptarët e Maqedonisë dhe kontributi i tyre 



“Shqiptarët do të reagojnë ashpër dhe vendosmërisht si një 
komb”



“Sot PPD dhe PDSH, nënshkruajnë Marrëveshjen për bashkëpunim 
dhe veprim të përbashkët politik në periudhën e ardhshme, të 
motivuar nga vullneti reciprok për të shtuar efikasitetin politik të 
shqiptarëve në Maqedoni, në mënyrë që me energji të përbashkët 
politike të realizojnë aspiratat e tyre për dinjitet të barabartë, 
individual dhe kolektiv, në këtë vend. Me këtë marrëveshje 
strukturohet një angazhim politik i shqiptarëve në realizimin e 
objektivave fundamentale politike të tyre dhe që deri më tash kanë 
funksionuar si pika konvergjente programore ndërmjet këtyre dy 
partive. Me këtë marrëveshje po ashtu vihen themelet e një 
bashkëpunimi institucional ndërmjet këtyre dy partive, me të cilën 
palët nënshkruese marrin obligime dhe përgjegjësi të përbashkëta për 
çështjet e definuara në të. Zhvillimet politike që i lamë pas na mësuan 
se s’duhet vepruar ndaras politikisht, sa kohë që kemi një minimum 
fundamental të objektivave të përbashkëta. Së këndejmi, aktin e 
sotëm, ne e konsiderojmë si një akt të pjekurisë sonë politike, të 
shqiptarëve këtu dhe si hap me rëndësi për ta kuptuar politikën si art 
të pajtimit, brenda një kolektiviteti dhe me të tjerët. Imperativi 
shqiptar tash dhe në të ardhmen është uniteti politik mbi baza të 
parimeve demokratike. Është ky një hap për ta kristalizuar peizazhin 
politik në dy parti të strukturuara qartë dhe me kredibilitet, në 
mënyrë që të mbyllet procesi i fragmentarizimit politik të shqiptarëve 

Marrëveshje midis PPD dhe PDSH



nëpër parti apo grupime politike që s’mbajnë peshë, por vetëm 
shkapërderdhin energjinë politike të popullatës në alternativa të 
padefinuara politike. Akti i sotëm, me të cilin dy partitë më relevante 
të shqiptarëve, krijojnë konvergjencën demokratike të veprimit 
politik, është me rëndësi edhe për faktin se krijon një vizion të 
përbashkët, legjitim dhe demokratik mbi çështjen shqiptare në 
Maqedoni dhe zgjidhjen e saj”

- garantimi i statusit të barabartë politik të shqiptarëve në ish-
Republikën Jugosllave të Maqedonisë; 

- arsimimi në gjuhën shqipe në të gjitha nivelet, sidomos në 
zgjidhjen e çështjes së arsimit superior në gjuhën shqipe dhe statusin 
e Universitetit të Tetovës; 

- zgjerimi i hapësirës për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe në 
nivel qendror dhe lokal; 

- përfshirja proporcionale e shqiptarëve në institucionet 
politike e shtetërore, në administratën publike në rrafsh qendror dhe 
lokal dhe në qendrat e vendosjes ekonomike e financiare në rrafsh 
qendror dhe lokal; 

- decentralizimi real i pushtetit qendror dhe forcimi i pozitës 
dhe të rolit të pushtetit lokal; 

- angazhimi i të dyja partive në lirimin e të burgosurve 
politikë.7



Marrëveshja e PPD dhe e PDSH

Zakon zaizbor na pratenicivo Sobranieto 
na Republika Makedonija, neni 2

Marrëveshja e PPD dhe e PDSH



“Në zgjedhjet e treta parlamentare partitë 
shqiptare së bashku fituan 25 deputetë”.



“Oferta e Gligorovit për korridorin nëpër IRJM është fashizoide”





“Rreziku më i madh për Maqedoninë dhe popullin 
maqedonas mund të vijë nga Serbia…”

“Raporti i punës”

Republika Makedonija i begalskata kriza ‘99

“Serbia është armiku më i madh”





Krimi i fundshekullit
Republika Makedonija i begalskata kriza ‘99







Krimi i fundshekullit

Republika Makedonija i begalskata kriza ‘99



“Ju do të ktheheni në shtëpitë tuaja. Ju do të keni shkollat tuaja dhe 
do të ushtroni fenë tuaj. Ju do të zgjidhni udhëheqësit që dëshironi 
dhe do të vendosni vetë të ardhmen tuaj. Ju nuk do t’i paguani taksa 
Jugosllavisë. Ju nuk do t’i çoni djemtë tuaj ushtarë për Jugosllavinë. 
Ju do të keni si monedhë tuajën markën ose dollarin”.36

Krimi i fundshekullit



Republika Makedonija i begalskata kriza ‘99





Makedonija e se shto imame







“njeh Republikën e Kosovës si 
shtet sovran e të pavarur mbi bazën e lirisë dhe barazisë së plotë me 
të gjithë popujt e tjerë. Ai njeh, gjithashtu, si legjitime Qeverinë e re 
të Përkohshme të Republikës së Kosovës nën drejtimin e doktor Bujar 
Bukoshit. Ai u bën thirrje opinionit demokratik ndërkombëtar dhe 
shteteve pjesëmarrëse të KSBE-së që të njohin dhe të respektojnë 
vullnetin e ligjshëm të popullit shqiptar të Kosovës. Kjo do të ishte një 
provë tjetër e angazhimit të tyre të sinqertë e pa paragjykime për 
zgjidhjen e drejtë të krizës jugosllave1”.



“ta shfrytëzonte ndikimin e 
Kosovës që gjoja të tregojë se ishin pikërisht kosovarët dhe lëvizja e 
tyre që kërkonin maturi politike në Shqipëri e jo kurs radikal 
kthesash”2.

2 , Kthesa historike



“N Kosovë dhe në viset 
e tjera të Jugosllavisë ku banojnë shqiptarët po bëhen krime që 
edhe për mesjetën e errët do të ishin të shëmtuara”. 

 “nuk kërkojnë asnjë të 
drejtë më shumë nga ç’kanë serbët, sllovenët, kroatët ose 
maqedonasit. Po ata nuk kanë pranuar dhe nuk do të pranojnë 
të kenë dhe më pak. Ata duan të jenë subjekt i barabartë si dhe 
kombet e tjerë që përbëjnë Jugosllavinë. Shqiptarët duan t’ju 
njihet e drejta, të vendosim vetë për fatin e tyre”3.

Jeta ime



“Kjo nuk 
ka qenë gjë e mirë. Unë mendoj se kjo ka qenë e njëanshme dhe e 
internacionalizon çështjen tonë, marrëdhëniet tona. Praktikisht 
fjalimi juaj marrëdhëniet me Jugosllavinë i ka reduktuar në çështjen e 
Kosovës, gjë që bien në kontradiktë me atë që ju saktësisht dhe në 
mënyrë të drejtë e thoni tani”

“Lidhur me fjalimin tim në OKB me çështjen e Kosovës 
unë nuk kam gjë të veçantë, po nuk jam unë që e institucionalizoj këtë 
problem. Për çështjen e Kosovës po flet tërë Evropa, flet Parlamenti 
Evropian, flet Konferenca e Helsinkit, flet Senati Amerikan. Tani si 
gjykoni ju, shqiptarët duhet të heshtin?”.

“Rreth Kosovës po përvijohet edhe një plan 
djallëzor, që duhet ta kemi mirë parasysh. Po përhapet mendimi se 
zgjidhja e çështjes së Kosovës varet nga RPSSH. Në ç’mënyrë? 

 Arkivi i MPJ. Viti 1990. Fondi i Presidiumit të KP, Dosja 338, f. 22. 
 AQSH. Viti 1990, Fondi 14, Dosja 16. Mbledhja e Byrosë Politike 23.8.1990, f. 

44. 



Shqipëria të ç’ideologjizohet, të heqë dorë nga socializmi, të pranojë 
sistemin pluripartiak, të bëjë pajtimin kombëtar, pra të pajtohet me 
vijën e politikën e organizatës së Ballit Kombëtar e të Legalitetit, 
shkurt të shndërrohet në një vend kapitalist”6.

“kosovarët tani na kërkojnë të respektojnë të gjitha ato që 
përmban Karta e Helsinkit”,

“pse nuk dalin me 
deklarata për mbrojtjen e çështjes së Kosovës? Pse nuk e shtrojmë 
çështjen e Kosovës në OKB?”7

AQSH. Viti 1990, Fondi 14, Dosja 16. Mbledhja e Byrosë Politike 23.8.1990, f. 44. 
 AQSH. Viti 1990, Fondi 14, Dosja 16. Mbledhja e Byrosë Politike 23.8.1990, f. 

89. 



“Për Kosovën të sakrifikojmë shumë gjëra ne?”

 “çështja e Kosovës nuk do të ngrihet me emër, por në 
kuadrin e respektimit të të drejtave të tërë popujve në një shtet 
shumëkombësh. Për këtë qëndrim, përfundimisht do të bihet dakord 
në mbledhjen e zv.ministrave të jashtëm në shtator në Bukuresht, e 
cila do të merret edhe me përgatitjet e takimit të Tiranës”9.

“Funksioni i Shqipërisë është kardinal, është rrënjësor, 
është qenësor. Pa u angazhuar Shqipëria me krejt potencialin që ka 
në mbrojtje të vëllezërve të vet, jo që të pushtojë Jugosllavinë, jo që ta 

AQSH
9 AQSH



prishë kufirin, por që të organizohet në mbrojtje, t’i mbrojë kërkesat e 
tyre që janë krejtësisht legjitime, nuk do të ishin të gjitha këto 
përparime serioze10”.

“vetëm një sistem demokratik në Shqipëri 
ka të drejtën zyrtare dhe morale që të luftojë për mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive të shqiptarëve kudo që janë”11.

Organizimi, kusht për fitore

 Bashkimi, ide udhëheqëse e shqiptarëve, 



 “shqetësimin e 
saj për situatën e krijuar në Jugosllavi pas ndërhyrjes me dhunë të 
forcave të Ushtrisë federative jugosllave kundër shpalljes së 
pavarësisë prej Sllovenisë dhe Kroacisë” “për
popullin dhe Qeverinë shqiptare, për Shqipërinë si vend ballkanik e 
fqinj i Jugosllavisë, ky shqetësim merr përmasa dhe rëndësi të 
veçantë, duke pasur parasysh që në Jugosllavi jetojnë aktualisht 3 

 AQSH

AQSH



milionë bashkatdhetarë tanë, pra, gjysma e kombit shqiptar. Pas 10 
vjetësh represioni të egër dhe kufizimit të pandërprerë të të drejtave 
kombëtare, aktualisht Kosova ndodhet e pushtuar ushtarakisht nga 
Serbia”15.

“për një Evropë që ecën 
drejt paqes, sigurimit e bashkëpunimit në shkallë kontinenti, plane të 
këtilla janë të papranueshme. Akoma më të papranueshme janë ato 
për popullin dhe Qeverinë shqiptare. Natyrisht, është e drejta e 
popujve të Jugosllavisë që të vendosin vetë për fatin dhe për të 
ardhmen e shtetit të tyre”16.

“për një zgjidhje politike të 
problemit në përputhje me kartën e OKB-së dhe me dokumentet e 
Helsinkit”  “të mos lë kurrsesi jashtë 
këtij interesimi problemin e shqiptarëve që jetojnë në Jugosllavi, si 
një nga aspektet më të mprehta të krizës jugosllave”17.

“Qeveria e Republikës së Shqipërisë përkrahë 
dhe vlerëson vendimin për mbajtjen e Konferencës së Paqes për 
Jugosllavinë, duke e konsideruar atë si një hap të rëndësishëm drejt 
zgjidhjes paqësore të krizës jugosllave. Ajo i përmbahet fort 

AQSH

Në fillimet e tranzicionit



pikëpamjes se në Konferencën e Paqes për Jugosllavinë në Hagë 
duhet të marrin pjesë dhe të thonë fjalën e tyre, bashkë me të tjerët, 
përfaqësuesit e popullit shqiptar në Jugosllavi. Ajo deklaron se lënia 
jashtë kësaj konference e shqiptarëve, popullsia e tretë, për nga 
numri, në Jugosllavi, pas serbëve e kroatëve, do të ishte e 
pajustifikueshme dhe do të vinte në diskutim suksesin e vërtetë të saj. 
Në rast se historia vlerësohet si një mësuese e mirë, nuk duhet të 
përsëriten gabimet e kaluara të saj”

“Populli shqiptar i Kosovës e ka shprehur qartë vullnetin e 
tij sovran në vendimet e Kuvendit të Kosovës, më 2 korrik 1990”

“Shqiptarët, në trojet e veta, 
brenda shtetit federativ jugosllav, të njihen si popull e si komb dhe të 
garantohet pjesëmarrja e tyre në bisedime për marrëveshjen e re si të 
barabartë me popujt e tjerë të Jugosllavisë; të mos lejohet rajonizimi 
i Kosovës, si dhe të njihen e të respektohen të gjitha të drejtat e 
vëllezërve tanë shqiptarë me banim në trojet e veta në Jugosllavi, që 
garantohen nga Kushtetuta e Jugosllavisë dhe nga të drejtat e 
Helsinkit, përfshirë këtu edhe të drejtën e vetëvendosjes”. 

 “t’u bëjmë apel për 
mirëkuptim më të madh, për një angazhim më të plotë e konkret, në 
mënyrë që të parandalohet ndezja e zjarrit nga shovinistët 



serbomëdhenj, se një zjarr i tillë nuk do të njihte kufij”19

“shqiptarëve në Jugosllavi t’u njihet 
statusi i republikës së tyre në kuadrin e Jugosllavisë së re; asnjë 
problem që lidhet me të ardhmen e Jugosllavisë nuk mund të zgjidhet 
me pjesëmarrjen e organeve legjitime të Republikës së Kosovës, e cila 
shpreh vullnetin e popullit shqiptar të Kosovës” “të
gjithë parlamenteve të shteteve të Evropës, të SHBA-së dhe të 
shteteve të tjera të botës, për zgjidhjen në mënyrë paqësore 
demokratike të mosmarrëveshjeve midis kombeve në Jugosllavi, ku 
Republika e Kosovës do të jetë e barabartë me republikat e tjera të 
Jugosllavisë”

AQSH



“Ky miting është një shprehje tjetër e gjallë e ndjenjave të 
rinisë dhe gjithë popullit tonë në mbështetje të të drejtave legjitime të 
shqiptarëve në bazë të dokumenteve ndërkombëtare, siç janë Karta e 
Helsinkit dhe ajo e Parisit”

Arkivi i MPJ
Arkivi i MPJ
Arkivi i MPJ



“Kuvendi i RSH-së mbështet fuqimisht përpjekjet dhe 
luftën politike për vetëvendosje të popullit të Kosovës për të ndrequr 
paqësisht padrejtësitë historike, të 3 milionë shqiptarëve që jetojnë në 
këtë fundshekull në trojet e tyre autoktone, në ish-Federatën 
Jugosllave, ku duhet të kenë po aq të drejta sa të gjithë popujt e tjerë, 
për të gëzuar brenda shtetit të tyre, lirinë, demokracinë, barazinë si 
kërkesa themelore të rendit të ri të bashkësisë evropiane”

“kjo ngjarje e shënuar erdhi si rrjedhojë e punës dhe vullnetit të asaj 
politike që treguat në planin evropian dhe ndërkombëtar, për të bërë 
të njohur çështjen kosovare dhe për t’i mbrojtur e trajtuar me 
kompetencë të drejtat e nëpërkëmbura të tij27”.

AQSH
Rrugë e vështirë

AQSH



“personat që do 
të rezultojnë me më shumë se një shtetësi, si pasojë e zbatimit të këtij 
dekreti, do të gëzojnë të drejtat dhe do të përmbushin detyrat që 
parashikohen nga Kushtetuta dhe legjislacioni shqiptar në fuqi për 
çdo shtetas të Republikës së Shqipërisë”31.

QBZ

AQSH



Arkivi i MPJ



“redaksitë e RTSH-së të përbëra nga 
punonjësit e Radiotelevizionit të Prishtinës, funksionojnë në Kosovë e 
në diasporë46”.

“Shqiptarët e pranuar në universitetin tonë këto vite 
banojnë në Kosovë, në Maqedoni, në Mal të Zi dhe në zona të tjera të 
ish-Jugosllavisë. Ne për këta kemi caktuar kuota përkatëse pa bërë 
ekuivalentimin e masës së studimeve, sepse kërkesat kanë qenë mjaft 
të mëdha dhe ne praktikisht nuk kemi mundur t’i përballojmë, duke i 

Arkivi i MPJ



trajtuar ata, si po trajtohen studentët tanë. Ky është një proces që do 
të zgjidhet me statuset e universiteteve”47.

 “Me Shqipërinë i koordinojmë të gjitha veprimet, 
veçanërisht ato të politikës së jashtme. Kemi gjetur mbështetje pa 
rezerva nga shteti shqiptar dhe Qeveria e tij demokratike. Për 
Kosovën kjo është me vlerë të pamatshme e për mua personalisht 
është kënaqësi që punoj bashkë me personalitetet shtetërore të 
Shqipërisë. Strategjia themelore dhe pikat më të rëndësishme të 
veprimit koordinohen. Edhe Shqipëria është e detyruar të ndjekë 
politikë reale të kushtëzuar nga rrethanat e brendshme dhe nga 
konteksti i jashtëm politik. Ajo vërtetë bën atë që mund të bëjë në këto 
rrethana. Të them se në këtë plan nuk ka divergjenca dhe mendoj se 
janë të pabaza akuzat se Shqipëria për Kosovën nuk po bën asgjë, se 
shqiptarët në ish-Jugosllavi i gjetën pa mbështetjen e shtetit 
shqiptar”

Realizimi i aspiratave varet nga organizimi i ynë



Ngjarje që nuk harrohen



“Evetmja rrugë për ndaljen e 
gjenocidit,spastrimit të egër etnik dhe përhapjes së konfliktit në rajon, 
mbetet ndërhyrja e trupave të NATO-s nëKosovë”
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“kontaktet e deritanishme në drejtim të veprimtarive artistike, 
muzikore, teatrore, sportive, rinore si dhe të marrëdhënieve 
shkencore, arsimore, studimore dhe botuese janë realizuar më së 
shumti në rrugë spontane, njohjesh dhe traditë sesa si aktivitete të 
organizuara institucionalisht nga ministritë dhe nga institucionet e 
kulturës, shëndetësisë, sporteve etj.”84

84 Arkivi i MPJ, 











Krimet e luftës në 
Kosovë, 1998- 1999



Masakra në burgun e Dubravës (Skenarët e masakrës)



Masakra



Po aty
Po aty



Po aty



Dubrava dhe etika e të ngujuarve në burgun e saj

Ballkanikus - shqiptarët dhe serbët





Masakra në burgun e Dubravës Qark i 
(pa)mbyllur burgjesh



Po aty
Tmerri pa emër



Po aty
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Qark i (pa)mbyllur burgjesh



Po aty

Qark i (pa)mbyllur burgjesh



Po aty

Qark i (pa)mbyllur burgjesh



Po aty. Masakra
Dubrava rruga drejt vdekjes



Po aty,
Masakra në Burgun e Dubravës









































Po aty.



Po aty.
Po aty.
Po aty.



Po aty.
Po aty.



Po aty.
Po aty.



Po aty.
Po aty.





Po aty.





























“Nënë Tereza” 



Zhvillimet në Maqedoni dhe lindja e Ushtrisë Çlirimtare 
Kombëtare

Shpresa dhe zhgënjimi i shqiptarëve në Maqedoni gjatë dhe pas 
Luftës së Dytë Botërore,



Ushtria Çlirimtare e Kosovës- nga një luftë e fshehtë në një 
kryengritje të Ballkanit, 1948-2000



“Kosova Republikë!”





Veprimtaria e gruas në Lëvizjen Kombëtare për 
Çlirim



“Afera e 
armëve” 1991/1994.

Grupi i Kërçovës

Grupit të Kërçovës

Dëshmorët e kombit (UÇK, 2001)



Grupin e Kërçovës

Grupi i Kërçovës





Orizarja ndër shekuj
Zëri i Kosovës



Lajm

Fisnikët e lirisë - dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës: SHVLUÇK









Beqir Sadiku-komandant Sllupçani







Vepra - Intervista 1995-2005



Rrethanat politike-shoqërore të shqiptarëve në Maqedoni 1989-001,

“  ”



“ekzistojnë indicie të mjaftueshme 
që tregojnë se ky aksion u ndërmor, jo vetëm sipas modelit, por edhe 
me ndikim të drejtpërdrejtë të regjimit serb, është iluzore të mendohej 
se mund të shuhen lidhjet organike të nacionalshovinizmit serb dhe 

Rrethanat politike-shoqërore

“Fllaka e vëllazërimit”

Zhvillimet politiko-shoqërore te shqiptarët në Maqedoni 1990-
2001



atij maqedonas”

“Flaka e vëllazërimit”

Vepra - Intervista 1995-2005,



“  ”

 
 ”,

Po aty



Rrethanat politike-shoqërore



Vepra - Intervista 1995-2005

Po aty



Vepra - Intervista 1995-2005
“Frankfurter allgemeine”



Po aty
 



Po aty

























Cumhuriyett



Milliyet



Evrenssel



Yeni afak



Türkiiye



Hürriyeet



Ericsson

Ericsson

















Kosovo: pravo i politika, Kosovo u normativnim aktima pre i posle 1974



Midis serbëve dhe shqiptarëve,

Mom ilo Pavlovi , “Kosovo under autonomy 1974-1990”, Research Team 1, 
https://www.cla.purdue.edu/si/Team1Reporte.pdf  





“të 
nxituara dhe të pastudiuara mjaftueshëm”.

The Disintegration of Yugoslavia from the eath of Tito to the 
War for Kosovo

Fundi i Jugosllavisë,



Osmasednica CK KP Srbije

Kisha serbe në luftë dhe luftërat brenda saj



Memorandum 
of the Serbian Academy of Sciences and Arts - Answers to Criticims



Zëri i Rinisë,
Osmasednica CK KP Srbije



“përmbajtja e 
dokumentacionit të parashtruar tregon qartë qëndrimin se krahinat 
po konsiderohen pjesë e R. të Serbisë vetëm në aspekt minimal të 
legjislacionit unik dhe përdorimit të disa formave dhe simboleve të 
caktuara, kurse në aspektin tjetër ato e konsiderojnë vetën të 
barabartë me republikën”.15



 Rilindja,

Zëri i Rinisë,



, Rilindja,
Kosova Sot,



“Asnjë forcë në tokë nuk mund ta ndalojë popullin 
serb. Njerëz të Serbisë - do të luftojmë për kauzën tonë dhe do të 
fitojmë”.  



“Nuk do të 
ndryshohen parimet themelore të kushtetutës së vitit 1974... kurrsesi 
nuk do të lejojmë që me ndryshimet, të cilat do të pasojnë të cenohet 
barazia e kombeve dhe kombësive në Kosovë, përdorimi i gjuhës dhe i 
shkrimit, simboleve kombëtare dhe veçoritë e tjera të 
autonomisë....”.

Apeli  215 i intelektualëve shqiptarë
 Rilindja,



“grevistët nuk po mbrojnë vetëm të drejtat 
e shqiptarëve në Kosovë, por po e mbrojnë Jugosllavinë dhe çdo 
republikë duke përfshirë edhe Slloveninë”

Midis serbëve dhe shqiptarëve…,



Rilindja,



“...sipas 
shënimeve të Shërbimit të Punëve të Brendshme në ngjarjet e nëntorit 
dhe të shkurtit, rol kyç kanë disa persona në strukturat politiko-
shoqërore nga Krahina, komunat dhe nga disa organizata punuese, si 
dhe persona që kanë qenë ose gjenden në vende kyçe në organizatat 
punuese të ekonomisë dhe në organizata tjera....”.  

“... gjitha organizatat dhe forumet kishin 
dhënë pëlqimin për ndryshimet kushtetuese, prandaj delegatët duhet 
ta vërtetojnë këtë në mbledhjen e nesërme “...votimi do të 
jetë i hapur....”

Rilindja
Rilindja



Zëri i Rinisë
Kosova një histori e shkurtër, 



Kosova Sot,
Zëri i Rinisë

Kosova Sot,



Kosova Sot,



“Deputetët janë të detyruar të votojnë me dorën lart, nën 
mbikëqyrjen e ngushtë të autoriteteve policore, të cilat kishin 
deklaruar se po i mbanin peng familjet e tyre...”

Kosova Sot,
Kosova Sot,

Kosova - paqja e shpërfillur



Kosova një histori e shkurtër, 













Gjenocidi serb në rajonin e Pejës mars-qershor 1999
“AliHadri”



Krimet e luftës në territorin e komunës së Pejës, mars-qershor 1999,
Krimet e luftës

Gjenocidi serb



Krimet e luftës Krimet serbe në fshatin Qyshk të Pejës
Njeriu që  mbijetoi djegien



Krimet e luftës

Krimet e luftës





Gjenocidi serb
Krimet e luftës

Krimet e Serbisë në Kosovë,1998-1999

Gjenocidi  serb



Krimet e luftës, 
Po aty

Krimet e Serbisë ndaj fëmijëve në Kosovë, 1998-1999

Gjenocidi serb



Gjenocidi serb













Komisioni për grumbullimin e fakteve dhe dëmeve të luftës të 
vitit 1999



Po aty

I tillë ishte Hushi (Kujtime dhe dëshmi për Ibrahim Uruçi - Hushi)



Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”

Po aty
Po aty

Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore 
Informative “Kosovapress”



Kjo është Serbi! Të gjithëve do t’ju mbysim! Me 
çfarë plumbash dëshironi t’ju mbysim? Ne jemi këtu!

Do t’ju dërgojmë tek grupi tjetër, i cili është
vetëm për të prerë

Komisioni për grumbullimin...



Hoqesh li josh? Doni më shumë?

Spitali ishte i mbyllur... U munduam... t’i ofronim 
ndihmë, por... nuk jetoi më shumë se 3 orë prej momentit kur u qëllua. 
Të nesërmen e kemi varrosur... në varreza të qytetit vetëm me disa 
pleq

Komisioni për grumbullimin...



ata
morën granatat e dorës 

e zunë të na thoshin se do t’i hidhnim në mes të grumbullit të 
fëmijëve, nëse do të dilnin duarbosh

Mashtrimi i madh
Nën pushtetin e urdhrave - krimet e luftës në Kosovë





I tillë ishte Hushi...



Një grup i madh 
paraushtarësh

serbë pardje kanë 
hyrë në fshatin Verban, komuna e Vitisë, ku e kanë sulmuar 
popullsinë civile, duke e detyruar atë që menjëherë ta lëshojë fshatin. 
Popullata e këtij fshati është detyruar të tërhiqet në drejtim të 
fshatrave tjera dhe të bjeshkës, ku ka improvizuar tenda. Merret vesh 
se dje paraushtarët serbë në këtë fshat kanë vrarë mësuesin, me 
mbiemrin Emërllahu

Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”

Po aty

Mashtrimi...



Në këtë 
aksion në Rogaçicë e kanë vrarë dhe masakruar Nevzat Kryeziun 
(1936),... në oborrin e tij... Pastaj ia ndezën shtëpitë e dy djemve të 
tij, të Bajramit dhe të Refikut

në Hogosht milicët vranë MehmetAbedinin  dhe 

Pasqyrë e gjykimeve për krimet e luftës në Kosovë në periudhën 
1999-2018

Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”



RamadanLatifin , të cilëve edhe ua dogjën shtëpitë

në fshatin Kopernicë vritet IsmailIsmaili  (44) dhe plaçkitën 
e dogjën dy shtëpi

për pranimin e 
lajmërimit - ç’lajmërimit të vendbanimit

Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”

Po aty



Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”



Po aty



Më 11 maj 
1999, rreth tetë policë erdhën dhe më arrestuan në shtëpi. Pasi më 
dërguan në burgun e Gjilanit, më rrahën e keqtrajtuan fizikisht. 
Shumë shpejt, si pasojë e torturave, humba në peshë fizike dhe pësova 
probleme shëndetësore. Policët më kërcënonin dhe më thoshin se unë 
e kam ftuar NATO-n në Kosovë dhe më thoshin se unë isha 
komandanti kryesor i UÇK-së në Gjilan. Pasi na dërguan në Vrajë, 
më 23 qershor 1999 na liruan nga burgu

Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”

Po aty

Po aty





Vrasje dhe dëshmi (Gjilan, Kamenicë, Viti)

I tillë ishte Hushi...
Vrasje dhe dëshmi... Kundër harresës - 

gjenocidi i Serbisë në Kosovë 1998-1999



Pasi e ekzekutuan nënën dhe u vërtetua se 
të gjithë jemi të vdekur, i dëgjova duke thënë se duhet ndezur shtëpia 
për t’i humbur gjurmët...

Komisioni për grumbullimin...

Mashtrimi...



Torturat dhe 
rrahjet vazhduan tërë kohën, pastaj filluan t’i ndajnë meshkujt nga 
femrat, të rinjtë nga të moshuarit..., duke kërcënuar se do t’i vrasin... 
Disa prej tyre (vajzave dhe nuseve) i morën nëpër vetura dhe i 
dërguan në një shtëpi tjetër... Pas kthimit të nuseve dhe vajzave 
komandiri

) më tha që t’i pyes të njëjtat se a janë dhunuar dhe maltretuar, 
disa prej tyre thanë se po

I tillë ishte Hushi...
Komisioni për grumbullimin...



Po aty



Arkivi i Luftës i Agjencisë Shtetërore Informative “Kosovapress”



Gjilani me rrethinë - studim monografik

Gjilani me rrethinë...



Komisioni për grumbullimin...

Komisioni për grumbullimin e fakteve dhe dëmeve të luftës të 
vitit 1999



Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-1999

Po aty
Krimet e Serbisë në Kosovë 1998-1999

Po aty
Personat e zhdukur gjatë luftës në 

Kosovë 1998/99
Krimet e Serbisë në Kosovë...

Po aty
Krimet e Serbisë në Kosovë...



Komisioni për grumbullimin...

Krimet e Serbisë në Kosovë...
Po aty

Krimet e Serbisë në Kosovë...
Po aty

Komisioni për grumbullimin...



Trashëgimia e shkatërruar në Kosovë 1998/99

Plaçkitja dhe shkatërrimi i fondit arkivor të 
Kosovës nga Serbia, para dhe gjatë luftës 1998-1999









“Ushtria Çlirimtare e Kosovës: rrëfim prej brenda për 
një kryengritje”

“Ushtria Çlirimtare e Kosovës: nga një luftë e fshehtë në një 
kryengritje të Ballkanit 1948-2001”

“Ushtria Çlirimtare e Kosovës: 
rrëfim prej brenda për një kryengritje”





, Ushtria Çlirimtare e Kosovës: rrëfim prej brenda për një 
kryengritje



rezistenca 
e UÇK-së rriti rrezikun e mosintervenimit



“Ushtria Çlirimtare e Kosovës: rrëfim prej brenda për 
një kryengritje”



“Ushtria Çlirimtare e Kosovës: rrëfim prej brenda për 
një kryengritje”

“Ushtria Çlirimtare e 
Kosovës: nga një luftë e fshehtë në një kryengritje të Ballkanit 1948-
2001”



 “kryengritjes” 
kundër sundimit të Beogradit asnjëherë nuk iu dha fund, se ajo ishte 
si një zjarr në pyll që s’mund të shuhej, se nga një zjarr që digjej 
përbrenda, mund të shpërthente në flakë pothuajse kurdo”. 



. Niveli i parë, 

 Niveli i dytë
 niveli i tretë

Sulmi i UÇK-së në Rahovec është kritikuar shumë në Kosovën e 
pasluftës, por ai sulm gjithsesi kishte logjikë strategjike

mospërdorimin e eksplozivëve lokalë kundër Ushtrisë Jugosllave
 si një nga dobësitë më serioze dhe irracionale të 

strategjisë të fillimit të fushatës së UÇK-së
diplomacinë e zgjuar me komunitetin 

ndërkombëtar

Ushtria Çlirimtare e Kosovës: nga një luftë e fshehtë në një 
kryengritje të Ballkanit 1948-2001





i përkiste traditës së vjetër revizioniste 
komuniste të Jugosllavisë titiste politike e UÇK-së LPRK-
LPK-M.K.) ishte në thelb enveriste



zgjidhja politike që parashtronin amerikanët do të ishte e mirë për 
Serbinë, sepse U K-ja do të çarmatosej, se Kosova do mbetej brenda 
Jugosllavisë, se Ushtria Jugosllave do të lejohej të vazhdonte të 
patrullonte kufirin...5

komplot i perëndimit kundër rendit në Jugosllavi 

perceptohej si serioze, e rrezikshme, klandestine, e aftë për të ngjallur 
frikë dhe e arriti këtë gjë - 



ka pak ose aspak literaturë ekzistuese për U K-në në 
Mitrovicë, për arsyen e thjeshtë se, në këtë fazë, lufta pothuajse nuk 
ekzistonte fare atje



“është çështje e diskutueshme nëse ka 
pasur nga ana e lidershipit të UÇK-së një strategji të koordinuar të 
“pastrimit” të Kosovës”7

“ky libër magjepsës është 
një studim i detajuar i rolit të UÇK-së në këto ngjarje të 
jashtëzakonshme”, se “është një libër i mrekullueshëm...më i miri për 
nga trajtimi në thellësi i UÇK-së dhe se do të jetë me interes si për 
specialistët në Kosovë e Ballkan, si dhe për lexuesin e gjerë, që 
interesohet për një hyrje për temën e UÇK-së dhe për konfliktin e 
Kosovës të viteve ‘90-ta”  si 
një kryevepër 









(North-Atlantic Treaty Organization - Organizata e Traktatit të 
Atlantikut të Veriut



North Atlantic Treaty (Traktati 
Atlantik i Veriut

Postwar: A History of Europe since 1945

Postwar: A History of Europe since 1945

The North Atlantic Treaty Organization



Supreme Headquarters Allied Powers Europe, Shtabi Epror i Fuqive 
Aleate të Evropës

Postwar: A History of Europe since 1945

Postwar: A History of Europe since 1945

The North Atlantic Treaty Organization



Massive retaliation)

Mutually assured destruciton

The North Atlantic Treaty Organization

The North Atlantic Treaty Organization



FlexibleResponse

Waging modern war



The North Atlantic Treaty Organization

Postwar: A History of Europe since 1945



Journal of Strategic Studies

The North Atlantic Treaty Organization



The North Atlantic Treaty Organization

Violence against 
Kosovar Albanians, NATO’s intervention 1998-1999

The North Atlantic Treaty Organization

Serb Presson With Expulsions Despite NATO Raids



Delayed by Serbian Maneuvering, KosovoTalksBegin

Waging modern war
Waging modern war

Refugees Crossing Kosovo Border Tellof Rapesand Killings



Arm the KLA. Andifthatdoesn'twork, send in the 
groundtroops,

The North Atlantic Treaty Organization





Kosovo: International Reactions to NATO Air Strikes

Kosovo: International Reactions to NATO Air Strikes

Kosovo: International Reactions to NATO Air Strikes



Kosovo: International Reactions to NATO Air Strikes

Kosovo: International Reactions to NATO Air Strikes

Kosovo: International Reactions to NATO Air Strikes



To kill a nation: The attackonYugoslavia.

To kill a nation: The attack on Yugoslavia











Kosova-rruga drejt 
lirisë

27.5 tab.aut
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