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Exhlale DOBRUNA-SALIHU
KRIJIMTARIA ARKEOLOGJIKE REPREZENTATIVE GJATË
PREHISTORISË DHE ANTIKITETIT NË RAJONIN E
MITROVICËS
Krijimtaria prehistorike
Nga artefaktet prehistorike një vend me rëndësi e zënë figurinat
(idolet) skulpturore të njohura të neolitit punuar në argjilë të pjekur
(terakota), për të cilat kishte mjaft njohuri studiuesja e njohur e mitologjisë
dhe autorja e shumë monografive të këtij profili, profesoresha e
arkeologjisë evropiane, Marija Gimbutas, nga Universiteti i Kalifornisë në
Los Anxhelos, duke zënë vend në veprën: The Gods and Goddesses of Old
Europe 7000-3500: Myths, Legends and Cult Images, Berkeley:
University of California Press 1974 , të ribotuar me të dhëna të reja, më
1982 dhe më 2007, me titullin: The Goddesses and Gods of Old Europe
6500-3500: Myths, and Cult Images, Barkeley and Los Angeles:
University of California Press1. Këtu, pra, në mesin e idoleve të Evropës
Juglindore gjenden ato të dy vendbanimeve të periudhës neolitike të
kulturës së Vinçës: atij të neolitit të vonë në fshatin Vallaq afër Mitrovicës
(fig. 1, 2)2, i cili ka të bëjë me një vendbanim më të hershëm të fortifikuar
artificialisht, që në kulturën vinçiane paraqet një dukuri të
jashtëzakonshme, duke zgjuar mjaft interesim te studiuesit që merren me
këtë periudhë prehistorike, dhe vendbanimit të madh në periferi të

1

Në vitet 1974 dhe 1982 me titujt gjegjës u botua edhe në Londër: Thames & Hudsom
Ltd, London.
2
Marija Gimbutas, The Gods and Goddesses of Old Europe 7000-3500: Myths, Legend
and Cult Images, Barkeley: University of California Press, 1974, 225, fig. 236, 238.
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Mitrovicës i njohur në literaturë si “Fafos” me praninë e dy fazave
kronologjike: të mesme-I, dhe të vonë-II3 (fig. 3, 4)4.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Grup autorësh, Arheološko blago Kosova i Metohije od neolita do ranog srednjeg veka.
Katalog (Beograd: Srpska akakdemija nauka i umetnosti, Muzej u Prištini, 1998).
4
Gimbutas, The Gods, 225 fig. 237, 47, fig. 16.
3
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Në këtë të fundit një vend të veçantë e zënë figurinat e Hyjneshës së
shtatzënisë, dhe të amësisë, fillimisht të trajtuara nga T. P. Vukanoviq
(fig. 5, 6)5, i cili, në mes tjerash, thekson se këto figurina për nga bukuria
dhe diversiteti ikonografik i tejkalojnë të gjitha trajtat e krijuara në trevat e
tjera të kompleksit ballkano-anadollik dhe të atij adriatiko-mesdhetar6.

Fig. 5

Fig. 6

Prof. Gimbutas në këtë vepër studimore të ilustruar bukur të
skulpturës njerëzore, kafshëve mitike, vazove dhe objekteve tjera të kultit
që paraqesin hyjnesha e imazhe të fertilitetit, në mesin e të cilave, pos
atyre të Mitrovicës, gjenden edhe figurinat e vendbanimit neolitik në
Prishtinë, të njohur si Tjerrtorja dhe atij të Barilevës te lumi Llap7, me
renditje në kapituj të veçantë sipas aspektit të trajtimit të tyre, për të
përfunduar me katalog, e paraqet kulturën burimore të matriarkatit që
ekzistonte në Evropën Juglindore gjatë periudhës neolitike deri në vitin
3500 para Kr. Analiza e këtij imazhi të pasur të kultit dhe mitik, na tregon
Tatomir P. Vukanović, “Cult of the Goddess of Gravidity in the neolithic society”,
Vranjski glasnik 8 (1972), 13, fig. 12, 17-23, fig. 14-17, Pl. I-III, Gimbutas, The Gods,
194, fig. 193 (Hyjnesha më bebe).
6
Vukanović, “Cult of the Goddess”, 48.
7
Gimbutas, The Gods, 63, fig. 38, 39, 210, fig. 212 (Hyjnesha në Fron), 47, fig. 17 ( koka
antropomorfe nga Barileva).
5
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shumë për rolet plotësuese të burrit dhe gruas, për marrëdhëniet njerëzore
me natyrën dhe sidomos për konceptet e hershme të njerëzimit për
kozmosin, të trajtuara në kapitullin “Imazhet kozmogonike (të krijimit të
botës) dhe kozmologjike (të universit)“, që flet për njohuritë e kozmosit
edhe nga popullsia e kësaj treve që në këtë periudhë, e të cilat rrjedhimisht
i dokumentojnë edhe të gjitha figurinat e tjera të tilla në Kosovë të dala
kaherë dhe sot e kësaj dite, pos Tjerrtores dhe Barilevës, në Bardhosh,
Surkish, Runik, madje tash vonë edhe në Pogragjë të Klinës 8. Do të thosha
se, në fakt, me inkuadrimin e këtyre artefakteve nga treva e Mitrovicës dhe
atyre të Prishtinës në një publikim të tillë botërorë, ka vënë në spikamë si
nivelin zhvillimor të kësaj popullsie, ashtu edhe trashëgiminë kulturore
neolitike të Kosovës.
Njohja e kozmosit që herët në Dardani në ditët e sotme u vërtetua
në lokalitetin arkeologjik, malor, “Shkëmbi i Tatiçit“ me 1 013m lartësi
nga epoka e Bronzit në fshatin Kokino, në mes Kumanovës dhe Staro
Nagoriçane në Maqedoni, me observatorin megalitik më të lashtë
astronomik në Ballkan, të zbuluar së bashku me faltoren më 2002, duke
tërhequr menjëherë vëmendjen e studiuesve, për t’u publikuar shumë herë
që nga ky vit9.
Krijimtaria e antikitetit
Sa i takon kësaj krijimtarie, duke u nisur nga fakti që treva e gjerë
e Mitrovicës shtrihet në rajonin e pasur xeheror, kemi shkoqitur
ekzemplarët cilësorë dhe të rrallë të punuar në plumb gjatë kohës romake statuetën e muzës dhe sarkofagët.

Grup autorësh, Arheološko blago Kosova; Exhlale Dobruna-Salihu, “Gjetje të
figurinave të periudhës neolitike në Pogragjë të Klinës“, Koha Ditore (06. 06. 2015), 27.
9
Banorët e këtij lokaliteti, për vëzhgimin e qiellit dhe të objekteve qiellore, me
përqendrim në Diellin dhe Hënën, lënë gjurmë me fronet e gurit të përpunuar në drejtim
të horizontit lindor në shkëmb (platformën e poshtme) dhe markerëve të bërë në
shkëmbinjtë vertikalë (platformën e sipërme) për të shënjuar pikat karakteristike në
lëvizjen e trupave qiellorë, para së gjithash të pocioneve të ngritjes së Diellit dhe Hënës.
Shih Stankovski Jovica, “Tatičev kamen - megalitska opservatorija i svetilište”, Muzejski
glasnik IV, 7-9 (2002), 29 e tutje; Cenev Gjore, “Megalitska observatorija na Kokino”,
Muzejski glasnik IV, 7-9 (2002), 49 e tutje; Aleksej Stoev and Penka Stoeva,
“Archaeoastronomical interpretation of the Tatichev kamen rock-cut monument near the
Kokino Village, Staro Nagoricane municipality, Macedonia”, Pirajhme II (2003), 329 e
tutje.
8
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Statueta e muzës (muzat, nëntë sosh ishin bijat e Zeusit dhe
Mnemozinës, hyjneshës së kujtesës),10 është gjetur rastësisht rreth mesit të
shekullit të kaluar në periferi të qytetit gjatë hapjes së themeleve të një
ndërtese banimi, prej nga u bart në Muzeun e Qytetit ku gjendet edhe sot
(fig. 7), për t’u studiuar dhe publikuar së shpejti
nga L. Zotoviq11. E paraqitur “in face” në
pozicion kontraposto dhe e veshur në kiton të
gjatë, si trupi ashtu edhe veshja janë modeluar
mjaft bukur. Në të njëjtën mënyrë edhe fytyra
dhe frizura. Me këto tipare paraqet një vepër me
kualitete të larta artistike. Në të dy duart mbanë
atributet, në të djathtën rrotullën dhe në të
majtën lyrën, duke paraqitur njëkohësisht Eratën
(muzën e poezisë erotike) dhe Terpsikorën
(muzën e vallëzimit dhe të këngës). Kurse
bazuar në përmasa, gjatësi 12cm dhe shtojcën
dekorative vertikale mbi kokë, me të drejtë është
thënë se paraqet pjesë të ndonjë objekti luksoz,
siç mendojmë se mund të jetë pjesë doreze e
pasqyrës, ngjashëm me dorezën në formë të
figurës së femrës lakuriqe të pasqyrës së bronzit,
të gjetur kaherë në Kosovë, e cila gjendet në
Muzeun Kombëtar të Beogradit12. E veçanta e
saj, aq më shumë, qëndron në faktin se paraqet
të vetmin ekzemplar në Dardani dhe më gjerë në
rajon të punuar në skulpturë të plotë. Kjo
statuetë e bukur e plumbit, që paraqet rast të
rrallë në krijimtarinë e skulpturës së imtë, madje
Fig. 7
autoren e studimit të saj, duke u bazuar edhe në
fijen e hekurit të fiksuar në boshtin e statuetës pa shenja të oksidimit, e ka
shtyrë të mendojë se mos është fjala për falsifikat. Mirëpo, në anën tjetër,
bazuar në analogjinë e drejtpërdrejtë me statuetën e muzës nga një
koleksion privat në Angulem të Francës (tash e humbur), që gjendet në
10

Vojtech Zamarovský, Heronjtë e miteve antike (Prishtinë: Rilindja, 1985), 344, 345,
346.
11
Ljubica Zotović, “Olovna statueta muze iz Kosovske Mitrovice”, Buletini i Muzeut të
Kosovë e Metohisë IV-V (1959-60), 271-276, fig. 1-2.
12
Ljubiša Popović, “Jedna antička replika sa Kosova”, Buletini i Muzeut të Kosovës e
Metohisë I (1956), 1-13, fig. 1-3.
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koleksionin e publikimeve të autorit të njohur të shtatoreve të antikitetit, S.
Renak13, vjen te konstatimi i drejtë se paraqet vepër origjinale. Si e tillë,
bazuar në tipin e frizurës së njohur në skulpturën e shek. V/IV p. Kr. dhe
në formën e palave të kitonit, të njohura në të njëjtën kohë, që së bashku
hasen edhe në skulpturën e helenizmit14, vjen në përfundim se duhet të jetë
punuar në fund të shek. I apo fillim të shek. II sipas modelit të formuar në
shek. IV para Kr., i cili aplikohet edhe në helenizmin e vonë, kur madje
ekziston mundësia të jetë formuar edhe kopja e origjinalit klasik15.
Përkitazi me identifikim e saj, raste të ngjashme mund të gjenden
edhe gjetiu. Kështu, kemi hasur se në relievin e fragmentuar të punuar në
qeramikë nga Instituti Arkeologjik i Gracit, nga i cili ka mbetur figura e
muzës së paraqitur në profil deri në bel me këto dy atribute, ende është
diskutabile përkatësia e saktë e muzës - Eratoja apo Terpsikora16. Mirëpo,
në rastin tonë do të na ndihmojë pllaka mbivarrore e gjetur në rajonin e
Mitrovicës, fshatin Runik17. Në të ka mbetur pjesa e sipërme e mbishkrimit jo të
zakonshëm për nga forma. Ai është radhitur në vargje, duke dëshmuar se kemi të
bëjmë me poezi epigrafike (carminum epigraphice) të karakterit mortor
(sepulcralis), në këtë rast lirike, të cilën ia përkushton burri gruas në çastin e
ndarjes së saj nga jeta. Sipas të gjitha gjasave radhitësi i kësaj poezie elegjiake
ishte vet përkushtuesi, që flet në të mirë të pranisë së krijimtarisë poetike në këtë

trevë18. Prandaj, edhe në rastin e statuetës së muzës më parë do të vinte në
konsiderim Eratoja.
Sarkofagët po ashtu janë gjetur rastësisht në shekullin e kaluar, por
duke filluar nga decenia e katërt e tij dhe në një vend tjetër, në dy
nekropole, Ravnishte dhe Prisoje, të vendbanimit kryesor të kësaj treve qendrën administrative dhe xeherore të këtij rajoni të pasur të Ibrit,
Municipium DD te Soçanica, në kuadër të të cilit kanë qenë edhe dy treva
të pasura xeherore - kompleksi i Kopaonikut dhe i Rogoznës, për ç’arsye
përmendet edhe si qendër e procuratorum metallorum (selia e
administratës së minierave) dhe, si i tillë, ishte i përfshirë në distriktin e
13

Solomon Reinach, Repertoire de la statuaire grecque et Romaine, V 1 (Paris: Ernest
Leroux 1924).
14
Zotović, “Olovna statueta muze”, 274, shën. 6-9.
15
Zotović, “Olovna statueta muze”, 275.
16
Johana Kraschitzer, „Kliometherthal Euer Urpokal - Erato oder Terpsichora?“, Thiasos,
hrsg. von Christiane Franek et al. (Graz: Phoibos Verlag, 2008), 503-506, fig. 1.
17
Nikola Vulić, “Antički spomenici naše zemlje”, Spomenik kraljevske akademije LXXI
(1931), nr. 213.
18
Exhlale Dobruna-Salihu, “Carmina epigraphica e Kosovës nga koha romake”, Kosova
28 (2006, 11.
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minierave të Metalla Dardanica19. Në këtë kompleks të pasur me burime
mineralesh të ndryshme, ku plumbi, ashtu si argjendi dhe ari, zuri një vend
me rëndësi20. Për pasurinë e madhe të plumbit sidomos i një rëndësie të
veçantë është zbulimi i shufrave (kallëpeve) të plumbit në vitin 1993 në
mbetjet e anijes së fundosur romake në brigjet e Cesaresë, ku mbishkrimi
Met(alla) Dard(aniae), ose Met(alli) Dard(anici) me sasinë e lejuar të
peshës zbulon prejardhjen e tyre nga Dardania, mu nga kjo trevë, me çka
dëshmohet transporti detar i plumbit dardan i organizuar mirë21. Njëherit
kjo flet edhe në të mirë të faktit për lidhjet tregtare të Dardanisë me trevat
e largëta. Veprimtarinë e madhe xehtaro-metalurgjike në Municipin DD e
kanë dëshmuar edhe objektet metalurgjike në veriperëndim të forumit sasitë e mëdha të zgjyrës së plumbit, mbetjet e shkritoreve dhe të furrave
metalurgjike, të cilat deri në fillim të shekullit të kaluar kanë qenë të
pranishme22. Kurse sot, për këtë flet horrea (depoja) në të dy anët e
forumit, e cila ka shërbye për depozitim të plumbit dhe metaleve fisnike23.
Sa i përket sarkofagëve të punuar në plumb gjatë kohës romake,
ata në Evropë hasen në ato rajone dhe qendra të pasura me këtë mineral;
këtu sidomos janë të njohur nga Britania dhe Spanja ku kishin edhe
punëtoritë24. Kurse në Lindjen e afërt nga Siria dhe Palestina, prej nga
vjen edhe numri më i madh i tyre, ku plumbi transportohej nga Azia e
Vogël. Në këto dy treva gjenden gjashtë punëtoritë më të njohura të tyre:
Tiri, Sidoni, Bejruti, Jerusalemi, Ashkaloni dhe Cesarea me ndikim në të
Emil Čerškov, Municipium DD kod Sočanice (Priština-Beograd: Muzej Kosova,
Arheološko društvo Jugoslavije, 1970), 71, 80; András Mócsy, Gesellschaft und
Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior (Budapest: Akadémiai Kiadó
1970), 35).
20
Emil Čerškov, Rimljani na Kosovu i Metohiji (Beograd: Arheološko društvo
Jugoslavije, 1969), 31; I njëjti, Municipium DD, 72; Slobodan Dušanić, “Organizacija
rimskog rudarstva u Noriku, Panoniji, Dalmaciji i Gornjoj Meziji”, Istoriski glasnik 1-2
(1980), 29, shën. 136.
21
Avner Raban, “The lead ingots from the wreck site”, in Caesarea Papers 2, eds.
Kenneth G. Holum, Avner Raban, Joseph Patrich (Portsmouth, Rhode Island: 1999) 167,
duke iu referuar Kosovës; khr. Slobodan Dušanić, “Prosopografske beleške o rudarstvu u
Gornjoj Meziji: porodice imučnih doseljenika na Rudničkom tlu”, Starinar 56 (2006),
87-89, fig. 2, shën. 13.
22
Oliver Davies, “Ancient mining in the central Balkans”, Revue I.E.B. II (1938), 406407, i cili i ka studiuar edhe minierat e tjera të lashta në Ballkan, khr. Čerškov,
Municipium DD, 10, 55, shën. 99.
23
Čerškov, Municipium DD, 12-21, T. I, fig. 1, T. III, figg, 2-3.
24
Jean David C. Boulakia, “Lead in The Roman Vorld”, American Journal of
Arhaeology 76, 2 (1972), 139-144.
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gjithë Perandorinë25. Ndërkaq, në trevën e Dardanisë nuk janë të numërta
dhe vijnë kryesisht mu nga Municipi DD - deri tash pesë sish, dhe
Ulpiana.
Secili nga këta sarkofagë na ofron të dhëna interesante. Katër sish
nuk janë të zbukuruar, që është karakteristikë e numrit më të madh të
sarkofagëve të të gjithë Dardanisë26. Por, fatkeqësisht dy sish, njëri i gjetur
më 1942, i cili i takonte Antikitetit të Vonë, dhe tjetri më 1967, menjëherë,
përkatësisht pas pak u dëmtuan dhe u shkatërruan tërësisht27. Kurse dy
sarkofagët e tjerë u zbuluan në të njëjtin vit, më 1977. Që të dytë ishin të
ruajtur së bashku me kapak të rrafshët dhe u takonin grave me inventarë të
pasur, duke treguar se i përkisnin shtresës së lartë qytetare28. Njëri, i gjetur
në nekropolin e Ravnishtës (170x40cm), u deformua plotësisht nga mjetet
ndërtimore dhe gjatë ngritjes u shkatërrua tërësisht së bashku me skeletin.
Inventari, i cili me këtë rast pjesërisht u plaçkit, përmban këto stoli me
dëmtime të pjesshme: karficë kockeje, një palë vathë të fragmentuar
argjendi me formë specifike të zbukuruar me pseudogranulim, unazë bakri
me gemën nga guri i gjysmëçmuar me figurë të femrës dhe monedhë bakri
në funksion të obolit29. Bazuar në përkatësinë kronologjike të vathëve dhe
unazës së këtij tipi në shek. II-III30, kësaj periudhe duhet t’i takojë edhe
sarkofagu. Aq më tepër, si vathët, të cilët i takojnë prodhimit të punëtorisë
artizanale të kësaj qendre, para së gjithash për nevoja të popullatës
vendase, ashtu edhe gjetjet e ekzemplarëve tjerë të këtij lloji unaze në
Dardani31, tregojnë se e ndjera më parë duhet të ishte nga radhët e
vendasve. Sarkofagu tjetër, i gjetur në nekropolin e Prisojës, më i madh,
me mbajtëse të shkurtra (1.77x041x036cm) dhe kapak më të madh se arka
për 5cm, pas bartjes në Muzeun e Kosovës me kohë u shkatërrua i tëri. Po
Levi Y. Rahman, “Roman Lead Coffins in the Israel Museum Collection”, The Israel
Museum Journal VII (1988), 47.
26
Exhlale Dobruna-Salihu, “Lead Sarcophagi in Dardania”, Akten des Internationalen
Werkstattgesprachs, 11-13 Oktober 2012 (Graz), Römische Sarkophage, hrsg. von
Barbara Porod - Gabrielr Koiner (Graz: Karl-Franzens-Universität 2015), 102-111.
27
Čerškov, Municipium DD, 57; Slobodan. Fidanovski, “Nekropole Municipijuma DD u
svetlu novih istraživanja”, Buletini i Muzeut të Kosovës XV-XVI /1987-88 (1988), 14, 20,
21.
28
Fidanovski, “Nekropole Municipijuma DD”, 14 e tutje; Dobruna-Salihu, “Lead
Sarcophagi”, 103-104.
29
Fidanovski, “Nekropole Municipijuma DD”, 14-15, T. 5, 1-3.
30
Khr. Aleksandar Jovanović, Nakit u rimskoj Dardaniji (Belgrad: Savez arheološkog
draštava Jugoslavije 1978), 11, 35-38.
31
Khr. Jovanović, “Nakit”, 11, figg. 1-5; Fidanofski, “Nekropole Municipijuma DD” 19,
shën. 30.
25
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ashtu, edhe skeleti ishte i ruajtur së bashku me stolitë luksoze të arit, të një
punimi të sofistikuar: një palë vathë me detaje zbukuruese në trajtë të
boçës së pishës dhe lules, karfica nga kocka dhe aplikat-fletëzat e holla
(49 sish) në formë gjethesh të stilizuara të bimëve dhe një rrumbullake në
formë rozete ose një imazhi simbolik të diellit, si dhe fragmentet e imta të
lëkurës të praruara me ar, që u takojnë këpucëve-sandaleve funerale.
Gjithashtu, edhe dy asa të perandorëve Hadrian dhe Klaud I, që tregojnë se
sarkofagu i takon gjysmës së parë të shek. II32. Derisa sarkofagu i takon
prodhimit vendor, stolitë, përkundër pasurisë së minierave të Dardanisë
me ar, me prodhimin e të cilit ishte e njohur33, si dhe të pranisë së
punëtorive artizanale lokale, bazuar në punimin e sofistikuar dhe formën e
vathëve, e cila lidhet me rajonin e prodhimit të Mesdheut Lindor34, i
takojnë importit. Njëherit edhe përkatësia kronologjike e sarkofagut, që
është e lidhur me praninë e hershme të inhumacionit, vë në dukje
prejardhjen e huaj të të ndjerës.
Sarkofagu i radhës, i cili për dallim të tjerëve, është i dekoruar, u
gjet në vitin 1938 në nekropolin e Ravnishtes i copëtuar në disa pjesë, të
cilat u bartën në Muzeun e Shkupit për të humbur më vonë. Në të janë
skalitur figura shtazësh dhe sendesh: delfinë, kantarosë, peshq dhe qengja
(fig. 8)35. Prandaj, ky dekorim në fakt përbëhet nga simbolet pagane dhe të
krishtera36.

Fig.8
Fidanofski, “Nekropole Municipijuma DD”, 22-23, T. 1, fig. 2, T. 7, fig. 1-5, TT. 10,
11, 12, fig. 1-2 a, b.
33
Plin, NH XXXI, 39 aurum Dardanium.
34
Khr. Jovanović, “Nakit”, 33.
35
N. Vulić, “Antički spomenici naše zemlje”, Spomenik akademije nauka CXVIII (19411948), 103-104, nr. 224.
36
Dobruna-Salihu, “Lead Sarcophagi”, 105-106.
32
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Dy nga ato - delfini dhe kantarosi - kanë të bëjnë me motivet e zakonshme
të monumenteve funerare të kohës helenistike-romake. Dy të tjerat me ato
të besimit të krishterë: peshku, motivi më i hershëm i krishterimit, i cili që
në deceniet e para të shek. II u konsiderua simbol i Krishtit dhe
njëkohësisht betim i pagëzimit - besimtarët edhe vet ishin peshq të vegjël37
- dhe qengji, i cili në artin e hershëm krishterë ka domethënie simbolike ai është imazhi i Krishtit, si edhe dashi, një tjetër simbol i besimtarëve - që
i gjejmë në mesin e simboleve më të shpeshta animale të dekorimit
figurativ të krishterë në monumente nga fillimi i shek. III deri në shek.
VI38. Për dallim të këtij sarkofagu, në një stelë mbivarrore nga Roma të
fundit të shek. II dhe fillimit të shek. III peshku dhe qengji hasen së
bashku pa motive tjera - dy peshq me një qengj në mes janë skalitur në
pjesën e sipërme, mbi mbishkrim39.
Përkitazi me mënyrën e paraqitjes së këtyre dy simboleve të
krishtera, këtu do të cekim dy sarkofagë përafërsisht të njëkohshëm dhe të
njëjtës përkatësi religjioze, ku ato, për dallim të sarkofagut tonë, paraqitën
ndaras. Në njërin nga Cibalae ant. në trevën iliro-panone (Vinkovci në
Kroaci), ku ana e përparme është e dekoruar me motive të zakonshme të
artit helenistiko-romak, në skajin e djathtë është skalitur edhe figura e një
peshku në pozicion vertikal, për ç’arsye mendohet se sarkofagu është
përdorur në mënyrë sekondare në fund të shek. III dhe fillim të shek. IV,
atëherë kur të krishterët përkatësinë e tyre religjioze e shprehnin përmes
simboleve40. Te sarkofagu tjetër nga fundi i shek. III, i cili ruhet në
Muzeun Kombëtar të Romës, derisa në anën e përparme kemi të bëjmë me
një paraqitje figurative të një përbërjeje krejtësisht tjetër të ashtq.
“neutral”, në anën e djathtë është skalitur një tufë delesh, për të cilën po
ashtu mendohet se paraqet një shtojcë të mëvonshme krishtere për shkak
të përdorimit sekondar të sarkofagut nga ana e një të krishteri41. Në të dy
rastet kemi të bëjmë me përkatësinë e krishterëve të fshehtë.
Maurice M. Hassett, “Symbolism of the Fish”, The Catholic Encyclopedia 6 (1909);
Eleonora Dimitrova, Najstarite hristijanski simboli (Skopje:Arheološki muzej na
Makedonija 1995), 49, 50 e tutje.
38
Maurice M. Hassett, “The Lamb (in Early Christian Symbolism)”, The Catholic
Encyclopedia 8 (1910); Dimitrova, “Najstarite hristijanski”, 67, 71 e tutje me literaturën
më të hershme.
39
Dimitrova, “Najstarite hristijanski”, 51, fig. 29.
40
Branka. Vikić-Belančić, “Elementi ranog krsčanstva u Sjevernoj Hrvatskoj”,
Arheološki vestnik 29 (1978), 594-595, fig. 8.
41
Josef Engemann, Untersuchungen zur Sepulkrasymbolik der spateren römischen
Kaiserzeit (Münster: Aschendorffsche Verlagbuchhandlung, 1973), 76, T. 38.
37
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Sa i takon paraqitjes së këtyre dy simboleve veçmas së bashku me
dy motive pagane, një rast interesant tregon një cipus nga Risinium-i në
provincën e Prevalit (Risni në Mal të Zi) rreth fundit të shek. III me
paraqitje të dy peshqve, dy delfinëve dhe të një krateri, për të cilin po
ashtu mendohet se mund t’i ketë takuar një të krishteri të fshehtë42.
Mirëpo, deri më tash nuk kemi hasur në asnjë ekzemplar analog me
sarkofagun tonë me figura të peshqve dhe qengjave së bashku me motive
pagane, prandaj nga ky aspekt edhe mund ta konsiderojmë si unikal.
Gërshetimi i këtyre motiveve, përkatësisht simboleve është i kuptueshëm,
meqë në periudhën e tranzicionit nga antikiteti në krishterimin e hershëm,
para ediktit të Milanos, në monumente pos simboleve pagane skaliteshin
edhe ato krishtere, të tilla si peshku dhe qengji, nën të cilat fshiheshin të
krishterët43. Prandaj ky sarkofag, i cili në Dardani deri tash paraqet
monumentin më të hershëm me ikonografi krishtere, i ka takuar një të
krishteri para paraqitjes së kristogramit, përkatësisht para shpalljes së
krishterimit besim zyrtar, duke dëshmuar përqafimin e këtij religjioni që
herët në këtë trevë.
Nga kjo krijimtari reprezentative e materialit të gjerë arkeologjik të
trevës së Mitrovicës, shihet qartë si pasuria e saj me eksponate të tilla
parahistorike punuar në qeramikë dhe antike punuar në plumb, ashtu edhe
niveli i trashëgimisë kulture të kësaj treve, për rujatjën e së cilës një meritë
e ka Muzeu i Qytetit, ku sot gjendet një pjesë e këtij materiali. Është për
t’u shpresuar se kjo krijimtari do të zgjerohet me hulumtime të reja duke
kontribuar në ruajtjen e mëtejshme të vlerave të kësaj trashëgimie.

Pavle Mijović, “Ranohriščanski spomenici Prevalisa”, Arheološki Vestnik 29 (1978),
641 e tutje.
43
Frederik. van der Meer und Christine Mohrmann, Bildatlas der frühchristlichen Welt,
Deutsche Ausgabe von Heinrich Kraft (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn
1959), 44, vera është një motiv i rëndomtë.
42
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SUMMARY
REPRESENTATIVE ARCHEOLOGICAL CREATIVITY DURING
PREHISTORY AND ANTIQUITY IN MITROVICA DISTRICT
Mitrovica district, bothin terms of prehistoric archaeological
material, as well as the antique one, has been and still is a sphere of
interest to researchers of these two periods. Thus, on one side, there are
prehistoric artifacts worked out in pottery and, on the other, there are
specimens of antiquity worked out in the lead, thereby rousing curiosity
among archaeologists of the field.
Prehistoric creativity-Out of prehistoric artifacts, an important
place is occupied by known neolithic sculptural figurines, among which
the figurines of Goddess of Pregnancy and Motherhoodpose a
particularity. By incorporating them along with Pristina figurines among
those of Southeast Europe in such a world-wide publication, this scholar
has highlightedboth the development level of this population, as well as
neolithic cultural heritage of Kosovo.
Creativity of antiquity-This creativity involves qualitative and
rare specimens worked out in the lead during Roman times - the statuettes
of muse and sarcophagi. Statuette of muse, the attributes of Erata and
Terpsikora, based on dimensions,may be a handle part of the mirror. It is a
work of high artistic quality by the end of the 1st century or the beginning
of the 2nd century after the model established in the 4th century BC.Its
particularity, more so, lies in the fact that it represents the only specimen
in Dardania and beyond in the region worked outfully insculpture. So far,
thera are five such Sarcophagi ofdomestic production. Two arealready
damaged, while two others belonged to women with rich jewelery
collections, of domestic production and import, indicating that they
belonged to the rich class of society, one domestic and the otherforeign
one. The last sarcophagus was decorated with pagan symbols (dolphins
and chanterelles) and Christian symbols (fish and lambs).

KUD: 904:316.346.2

Naser FERRI
ROLI I GRUAS NË FAMILJE E NË SHOQËRI NË
DARDANINË ROMAKE
Që nga kohët më të lashta femra kishte vend të posaçëm në
shoqërinë ilire. Ky fakt pasqyrohet mbi të gjitha në fushën e organizimit
shoqëror meqë në disa vise ilire në veri, posaçërisht tek fisi i liburnëve,
ishte prezent matriarkati (gjë të cilën, pos burimeve të shkruara, e
dëshmon edhe numri më i madh i monumenteve kushtuar grave sesa
burrave), poliandria dhe liria seksuale e grave,1 por edhe në fushën e
besimeve religjioze lidhur me çka gjetjet arkeologjike dëshmojnë se ilirët
e veriut nderonin kultet e hyjnive kryesisht të gjinisë femërore, siç ishin:
Ansotica, Iutosica, Latra, Sentona, Ica, Iria e disa të tjera.2 Një gjë e
ngjashme ishte prezente edhe tek fiset ilire në Ilirikun Perëndimor, ku
nderoheshin hyjneshat Thana dhe Diana, madje në pjesën jugperëndimore
ishte mjaft i rëndësishëm kulti i Dianës së fisit kandav (Diana
Candaviensis),3 reliktet e të cilit janë ruajtur deri më sot në kremtet
popullore në Shqipëri, më datën 14 mars4 që njihet si Dita e Verës.5Po në
këtë pjesë kanë jetuar edhe mbretëreshat dhe regjentët e mbretërve të rinj
(Teuta, foto 1, dhe Triteuta),6 pasardhëse në fron të mbretit Agron. Tek
1

Stipçeviq, Aleksandar, Ilirët (Prishtinë: Rilindja1967), 134; Wilkes, John , The Illyrians
(Oxford, UK:Blackwel
2000), 252.
2
Stipçeviq, Ilirët,154.
3
Patsch, Karl, Ilirët (Tiranë, Uegen 2004), 54; Ferri, Naser, Živa mitologija-Living
Mythology (Zagreb 2015),
190.
4
Wilkes, The Illyrians, 175-176.
5
Qazimi, Azem, Fjalor i mitologjisë dhe i demonologjisë shqiptare,të kremte, rite e
simbole (Tiranë: Plejad 2008, 170).
6
Patsch , Ilirët, 11-12; Stipçeviq, Ilirët, 41-43, 132; Wilkes, The Illyrians, 252.
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dardanët si një ndër hyjnitë kryesore ishte nderuar hyjnesha Dardania (Dea
Dardania), e cila njëkohësisht kishte qenë edhe personifikim i trojeve
dardane,7 ndërsa gjurmët arkeologjike të nderimit të kultit të saj janë
dëshmuar në Dardani, por dhe jashtë saj në Traki (në Romula Malva të
sotme) (foto 2 e 3).8

Foto1. Mbretëresha ilire Teuta, gruaja e mbretit Agron

Foto 2 e 3. Paraqitja e shtatores në reliev të hyjneshës Dardania e gjetur në
Romula Malva (foto Tudor & Vladescu1972).
7

Ferri, Naser, Vjerovanja i štovanje bogova u predkršćanskoj Dardaniji (Cults and
Beliefs in Pre-Christian Dardania), Jahrbuch, Zentrum für Balkanforshungen,
Akademie der Wissenschaft und Von Bosnien- Herzegowina, band 41, Sarajevo 2012,
36.
8
Tudor, Dimitru & Vladescu, Cristian, Dardani la Romula Malva, Apulum vol. 10 (Alba
Iulia 1972), 183-189.
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Gjykuar në bazë të të dhënave që ofrojnë monumentet epigrafike
në Dardaninë Romake, familja ishte bërthamë e shoqërisë dhe ishte e
përbërë nga shumë anëtarë: babai, nëna, fëmijët, gjyshërit dhe shpeshherë
skllevërit e të liruarit.9 Familjet zakonisht kishin shumë fëmijë, madje
rëndomtë kishin më shumë se dy fëmijë. Padyshim shtylla e shtëpisë ishte
gruaja që ishte njëkohësisht bashkëshorte, nënë, motër, re (nuse), kunatë.
Gratë ilire pos rolit udhëheqës që kishin në familje e shoqëri10 ishin
ruajtëse të traditës, të antroponimisë (emrave), të veshmbathjes e të stolive
autoktone,11 si dhe të elementeve të tjera etnokulturore. Kjo pasqyrohet
pikësëpari tek elementet e veshjes së femrave ku, si edhe në pjesët e tjera
të banuara me ilirë dominojnë elementet autoktone të veshjes12. Në
paraqitjet figurale të monumenteve epigrafike janë prezente edhe
elementet e veshjes dhe të stolive, mes të cilëve kryesisht dominonin
elementet e veshjes lokale, veçoritë autoktone të të cilëve, siç ishte rasti
edhe në trevat tjera të banuara me ilirë, ishin më të dukshme tek bustet e
femrave.13

Foto 4 e 5. Monumentet mbivarrore antike të gjetura në Pejë (foto:
N. Vulić 1931, n. 273, 281).
9

Vuliić, Nikola, Antički spomenici naše zemlje, Spomenik LXXI, (Beograd: SKA 1931),
103 n. 247; 205-206 n. 542; Petrović, Petar, Naissus-Remesiana-Horreum Margi, IMS
vol.IV, (Beograd, 1979), 108 n. 81; 116 n.99; Petrović, Petar, Timacum minus et la valeé
du Timok,IMS vol.III/2 (Beogead, 1995), 81 n. 28; 86-87 n. 35; 91 n. 42; 102 n.56; 108109 n. 66; 111 n. 69; 112 n.71, 122 n. 89;112 n.71; 122 n.89; Vuliić, Nikola, Antički
spomenici u našoj zemlji, Spomenik XCVIII (Beograd 1941-48), 83 n. 177; 84 n. 179;
85 n. 182; 87 n.185; 115 n. 255; 118 n. 262; 124 n.272; 212 n. 418; 214 n. 421; 216 n.
428; 217 n. 430; 224 n. 441; 227 n. 450; 227 n. 452.
10
Wilkes, The Illyrians, 252.
11
Wilkes, The Illyrians, 243-245.
12
Čremošnik, Irma, Nošnja na rimskim spomenicima, GZM ns. XVIII (Sarajevo 1963),
104.
13
Čerškov, Emil, Antička bista žene iz Klokota-Busta antike e gruas nga Kllokoti,
GMKM-BMK (Prishtinë 1958), 190.
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Këto elemente pasqyrohen më së miri nëpër monumente
mbivarrore ku paraqitjet figurale e të ndjerëve zakonisht kapin një të tretën
e figurës njerëzore dhe janë punuar në reliev të lartësisë së mesme (foto 4
e 5). Zakonisht janë të paraqitura nga dy portrete të personave të rritur
madje të gjinive të kundërta, por ka edhe raste që në një edikulë ishin nga
tri ose më shumë buste të të ndjerëve (të të rriturve dhe të fëmijëve).
Vërehet po ashtu edhe fakti se nuk ekziston një shabllon se nga e cila anë
paraqitet cila figurë, kështu që në disa raste figura e femrës është e
paraqitur në anën e majtë, ndërsa në rastet tjera nga kjo anë është paraqitja
e figurës së mashkullit.

Foto 6. “Zonja dardane” e gjetur në Kllokot (foto: Katalogu arkeologjik i
Kosovës, 2013, 213).

Foto 7 e 8. Figura të grave dardane nga pllaka me reliev, e gjetur në
Kamenicë (Dardanë, foto: N. Ferri).
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Figurat femërore janë të prezantuara të veshura me dy këmisha,
ndërsa në kokë kishin mbulesën karakteristike në formë shamie, e cila
duke mbuluar kokën, binte mbi supe dhe mbulonte edhe pjesën e epërme
të trupit.14 Shamitë e këtilla hasën tek paraqitjet figurale e femrave në
pjesën dërmuese të territorit të banuar me popullsi dardane, respektivisht
në rajonin e Pejës së sotme, Prishtinës, të Prizrenit, Gjakovës, Prishtinës
dhe Gjilanit (Foto 6. Zonja dardane nga Kllokoti),15 madje paraqitën
shumë kohë para pushtimit romak të Dardanisë (Foto 7 e 8. Figurat e
grave dardane në pllakën e gjetur në Kamenicë-Dardanë), e po ashtu i
hasim edhe në paraqitjet figurale nga rajonet tjera të banuara me ilirë (Foto
9 e 10. Shtatorët e grave nga Dimali dhe Dyrrahu). Në disa vise ilire,
sidomos tek fisi i japodëve gratë dekoronin kokën me diadema prej bronzi
apo prej metaleve të tjera, me varëse të ndryshme.16

Foto 9 e 10. Shtatoret e grave ilire të gjetura në Dymall e Dyrrahium
(foto, Shqipëria arkeologjike)
Ilirët i pëlqenin dekorimet e stolitë17 dhe për këtë arsye edhe bustet
femërore në paraqitjet figurale në stelat e gjetura në Dardani Romake janë
të zbukuruara me stoli të thjeshta siç është qaforja me tre medaljone (foto
5 e 6) që është dëshmuar në mbarë territorin e Dardanisë, por që
14

Wilkes, The Illyrians, 243.
Čremošnik, Panonska nošnja na rimskim spomenicima, 148.
16
Wilkes, The Illyrians, 245.
17
Wilkes, The Illyrians,245-246.
15
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konsiderohet karakteristike pikërisht për territorin e Kosovës së sotme18
dhe territoret e afërta fqinje, si dhe qaforja e dredhur (foto 11). Paraqitet
edhe trajta e thjeshtë e qafores së torduar (dredhur), pastaj e qafores me
rruaza, diç me radhë vathët, si dhe fibulat e thjeshta.Tek veshja e
meshkujve, për dallim nga veshja e grave, ashtu siç ishte edhe rasti në
territoret e tjera të banuara me ilirë, edhe në Dardani janë ruajtur më pak
ose hiç elemente të veçanta autoktone, padyshim për shkak të kontakteve
të shpeshta dhe të vazhdueshme të popullsisë mashkullore dardane me
romakët dhe me të tjerët, të cilët kishin ardhur këtu së bashku me romakët.
Dhe, derisa veshmbathja autoktone ruhej kryesisht tek femrat, në
aspektin e onomastikës të dy gjinitë ruanin autoktoninë në mënyrë thuajse
të barabartë, edhe pse nëpër mbishkrime dominojnë emrat femërorë së
bashku me patronime, por, ka edhe mjaft emra mashkullorë, siç ishin:
Andia19, Dasius20, Sita dhe Pasades, lidhur më të cilët emra ka mendime të
ndryshme.21 Pastaj Ania, emër i cili konsiderohet si emër ilir, por, ka edhe
mendime të tjera,22 dhe disa të tjerë, si: Blazziza, Blicities, Calbo,
Dardanus, Epicadus, Ligridis, Milizza, Popar, Rhedon, Scerdulaedus,23
Bizo, Dalmina24 etj. Këta emra zakonisht të shoqëruara me gentilicie
romake, por (më rrallë) edhe me patronime ilire. Në bazë të emrave të
ruajtura dardane, del se pjesa më pak e romanizuar e Dardanisë kishte
mbetur Dukagjini i sotëm25 në Kosovë.

18

Arheološko blago Kosova i Metohije, (Beograd-Priština, 1988), 311, 312.
Papazoglu, Fanula, Srednjebalkanska plemena u predrimsko doba (Sarajevo 1969),
173.
20
Papazoglu, Srednjebalkanska plemena, 176; Krahe, Hans, Lexikon Altillyrischer
Personennamen (Heidelberg 1929) 37; Mayer, Anton, Die Schprache der alten Illyrier
I(Wien 1957), 112; Alföldy, Geza, Die Personennamen in der römischen provinz
Dalmatien (Heidelberg 1969), 185; Mócsy, Andras,, Die Bevölkerung on Pannonien bis
zu den Markomannenkriegen (Budapest, 1959), 171.
21
Mayer, Die Schprache II. 308; Detschew, Dimitru, Die Trakischen Schprachreste
(Wien 1957), 452; Pape, Wilhelm & Benseler, Gustav Eduard, Wörterbuch der
griechischen Eigennamen (Braunschweig, 1911), 114;
Holder, Alfred, Altcelticher
Schprachsatz I-III (Leipzig 1894-1916), 1589; Papazoglu, Srednjebalkanska plemena,
179,180.
22
Mayer, Die Schprache II, 47.
23
Mirdita, Zef, Antroponimia e Dardanisë në kohën romake (Prishtinë: Rilindja) 1981,
89, 90, 96, 100, 112,120, 126, 130, 132.
24
Ferri, Naser, Kulti i hyjit Jupiter në rajonin e Mitrovicës, GJAFE n.36/2006 (Prishtinë:
IAP), 285.
25
Papazoglu, Fanula, Iz istorije antičkog Balkana, Odabrane studije, (Beograd, 2007),
87.
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Foto 11. Pjesa e epërme e monumentit mbivarror të gjetur në Pejë (foto:
Naser Ferri).
Nga tekstet e mbishkrimeve kuptohet se bashkëshortet legjitime,
por edhe ato ilegjitime, çmoheshin nga bashkëshortët, vjehrrit, fëmijët dhe
familjarët e tjerë të tyre, për çka dëshmojnë epitetet: bene merens,26 apo
edhe uxor ose coniux carissima,27 rarissima,28 dulcissima,29 pientissima,30
incorporabilis,31 e të ngjashme në tekstet e mbishkrimeve në monumentet
mbivarrore, madje ka raste kur bashkëshortët theksojnë që ua ngrisin
monumentet grave të cilat ishin skllave të liruara (libertae et coniugi)32 që
kanë çuar jetë të gjatë e të ëmbël me gratë e tyre (Flavia Macia vix ann
LXX eq quibus annis XXV mecum dulciter vixit...).33
Gratë dardane si dhe ato trakase, dakase, greke e italike, që jetonin
në Dardaninë Romake, në shumë raste paraqiten në cilësi të atyre që
ngritnin monumentet, por po ashtu edhe grave i ngritkëshin monumente.
Edhe pse në shumë raste të dëshmuara, gratë u ngritnin monumente
familjarëve të vetë bashkë me bashkëshortët (coniugi, mariti), bijtë (filii),
vëllezërit (fratres), bashkëtrashëgimtarët (coheredes), apo familjarët e
26

Dragojević-Joifovska Borka, Scupi et et la région de Kumanovo, IMS vol.VI
(Beograd, 1982), 111 n. 102; 120 n.118; 144 n.158; 145 n.159.
27
Dragojević-Josifovska,Scupi et la région du Kumanovo, 143 n. 156.
28
Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo, 92 n. 69.
29
Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo, 102 n. 87.
30
Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo, 108 n. 98; 114 n. 107; 120
n.117; 127 n. 129; 180 n. 241.
31
Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo, 1982, 101 n. 84.
32
Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo, 1982, 108 n. 98;130 n. 134.
33
Petrović, Timacum minus et la valeé du Timok, 115 n. 77.
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tjerë.34 Ka edhe raste kur gratë vetëm (pa anëtarë të tjerë të familjes) u
kishin ngritur monumente të afërmve të tyre në të cilët janë po ashtu
prezentë epitetet: maritus, filius, frater, generus carissimus, dulcissimus,
apo edhe desideratissimus,35 pastaj prindërve: mater dhe patër et mater,36
të afërmeve të tjerë,37 ose u kishin kushtuar monumente hyjnive të
ndryshme,38 gjë që dëshmon mbi një nivel të konsiderueshëm të
emancipimit shoqëror e ekonomik të gruas dhe mbi rolin e saj në familje e
shoqëri në Dardaninë romake gjatë shekujve I deri IV pas Krishtit.
Një rast tejet karakteristik i ngritjes së një monumenti
përkushtimor nga ana e një gruaje është gjetur në Mitrovicë të Kosovës
(foto 12).39

Foto 12. Altar i gjetur në Mitrovicë të Kosovës (foto: Naser Ferri).

34

Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo, 53 . 8; 68 n.34; 71-72 n. 38;
77 n. 45; 79 n. 47; 82 n.53; 87 n. 60; 91 n. 67; 94 n. 73; 96 n. 76; 98 n. 78; 99 n. 81; 103
n. 88; 105 n. 91; 107 n. 96; 110 n. 101; 112 n.104; 113 n. 105; 113 n. 106;119 n.115;
174 n. 228; 178 n.236.
35
Petrović, Petar, Naissus-Remesiana-Horreum Margi, IMS vol. IV (Beograd, 1979), 86
n. 38; 105 n. 75; 105 n. 76; 115 n. 96; 119 n. 105; 127 n. 120.
36
Petrović, Naissus-Remesiana-Horreum Margi, 127 n.121; Dragojević-Josifovska,
Scupi et la région du Kumanovo, 1982, 118 n. 113; 138 n.146; 174 n. 228.
37
Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo, 1982, 53 n. 8; 68 n. 34; 69 n.
35; 71/72 n. 38; 77 n. 45; 79 n. 47; 82 n. 53; 87 n. 60; 91 n. 67; 94 n. 73; 96 n. 76; 98 n.
78; 99 n. 81; 103 n.88; 105 n. 91; 107 n. 96; 110 n. 101; 112 n. 104; 113 n. 105; 113
n.106; 119 n. 115.
38
Dragojević-Josifovska, Scupi et la région du Kumanovo,1982, 174 n. 228 (patri); 178
n. 236 (patrono); Petrović, Naissus-Remesiana-Horreum Margi, 100 n. 66; 86 n.38.
39
Ferri, Kulti i hyjit Jupiter në rajonin e Mitrovicës, 255-264.
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Fjala është për një altar kushtuar kryehyjit romak, Jupiterit, i cili bart
mbishkrimin vijues: IOM /FLA CA/ SSIA P/ RO SLSV /5 OSO VE OM/
NES.VP, që lexohet si vijon: Iovi Optimo Maximo, Flavia Cassia pro se
suosque omnes ex voto posuit.
Në cilësi të dedikuesit apo të personit i cili e ngrit monumentin dhe
bën përkushtimin, paraqitet një femër vetëm, e pashoqëruar nga
bashkëshorti, fëmijët apo babai, që është gjë mjaft e jozakonshme dhe e
rrallë jo vetëm në Dardani dhe Mezi të Epërme, por edhe në tërë
Perandorinë. Pos këtij rasti, në Dardani është i njohur edhe altari i gjetur
në Naissus të cilin e kishte ngritur Claudia Plotina, e cila altarin ia kishte
kushtuar hyjit Herkul mbrojtës i Naissusit, respektivisht Herculi Naissati:
HERCVLI NAISSATI CLAVDIA PLOTINA EX VOTO DEO POS.40
Në provincat fqinje, si në: Dalmaci, Panoni, Daki e provincat tjera, gruaja
në cilësi të dedikuesit të monumentit votiv paraqitet tejet rrallë, ndërsa
rasti më i ri i këtillë është një altar i zbuluar në Salona afër Splitit41. Në
pjesën e Panonisë gratë gati nuk paraqiten fare si dedikuese të
monumenteve, ndërsa në veri të Ilirikut (në Slloveni të sotme), ku pozita e
gruas në shoqëri ishte me e avancuar, janë zbuluar disa raste të rralla, ku
një monument i kushtohet IOM (Jupiterit), ndërsa disa altarë të tjerë, një
grua së bashku me burrin ua kushton Nutrices Augustae,42 respektivisht
nimfave (nimfat = vajzat e Zeusit të cilat zakonisht paraqiten duke ia
mbajtur njëra-tjetrës duart dhe në shoqëri me hyjin Silvan (dhe nganjëherë
me hyjneshën Diana),43 apo ndoshta hyjneshës Nutrix Augusta, disa altarë
me përkushtim të cilës janë gjetur në lokalitete të ndryshme nëpër
provincat romake në Afrikë.44
Duhet theksuar se këto dy monumente (nga Mitrovica e Naissusi)
me mbishkrimet e tyre, pos të tjerash, dëshmojnë edhe lidhur me
ndryshimet etnokulturore në Dardani gjatë periudhës së sundimit romak,
meqë përmes nderimit të kultit të kryehyjit romak, Jupiterit, dhe kultit të
Herkulit, prezantohen ndryshimet lidhur me ekzistencën dhe përhapjen e
besimeve në këtë regjion, e duke qenë edhe raste të rralla, ku në cilësi të
dedikuesit të një monumenti përkushtimor paraqiten femrat vetëm (pa
pjesëmarrjen e anëtarëve mashkullorë të familjes), janë edhe dëshmi të
40

Petrović, Timacum minus et la valeé du Timok, 129 n. 102.
Bëhet fjalë për një altar të papublikuar të cilin e kishte ngritur një skllave me emrin
Lucilla.
42
Lovenjak, Milan, Neviodunum, ILS 1,( 1999),149.
43
Imamović, Enver, Antički kultni i votivni spomenici u BiH (Sarajevo, 1977), 70-73, 75.
44
Marić, Rastislav, Antički kultovi u našoj zemlji (Beograd, 1933), 26.
41
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rralla që flasin edhe në të mirën e emancipimit gradual të femrës në
rrethanat e shoqërisë së asaj kohe. Sipas të dhënave të autorëve antikë tek
fiset ilire të veriut, e posaçërisht tek ata që banonin në pjesët e epërme dhe
qendrore të bregdetit Adriatik dhe ishin të njohur si detarë dhe pirat të
shkathtë (histrët, liburnët, ardianët) ishin prezente matriarkati e
ginekokracia (sundimi i grave në shoqëri) dhe lidhur me këtë edhe
nderoheshin shumë kulte të perëndive të gjinisë femërore, e madje kishte
raste kur femrat arrinin edhe fronin mbretëror, siç ishte rasti me Teutën.
Disa autorë ndërkaq pohojnë se në shoqërinë e dardanëve, por edhe
në shoqëritë e fiseve të tjera ilire gjatë okupimit romak ishte i shfaqur
fenomeni i poligamisë, ndoshta i përvetësuar nga thrakasit45 dhe femra
(për dallim nga meshkujt të cilët integroheshin më lehtë dhe më shpejtë në
kushtet e reja dhe pranonin risitë që i sillnin romakët, siç ishin, bie fjala:
gjuha, ligjet, veshmbathja, kodi i sjelljeve, mënyra e jetesës, e të tjera),
ishte element mjaft konservativ, dhe meqë kishte pak ose nuk kishte fare
kontakte me ardhacakët romak. Pikërisht gruaja ishte ajo e cila gjatë
shekujve ruajti shumë elemente autoktone, si: gjuhën, onomastikën,
veshmbathjet, stolitë, rregullimin e kokës, edukimin e fëmijëve, besimet si
dhe shumë doke dhe zakone të tjera brenda familjes dhe në shoqëri.
Me kohë, por tejet ngadalë, edhe femra dardane kishte filluar të
integrohet në shoqëri dhe t’iu përshtatet kushteve të reja të jetesës, por
dëshmitë konkrete lidhur me emancipimin e gruas, siç edhe u cek më lart,
janë mjaft të rralla e sporadike si në trojet dardane ashtu edhe nëpër viset e
tjera anembanë Perandorisë Romake.

45

Patsch, Ilirët, 56.
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SUMMARY
THE ROLE OF WOMAN IN FAMILY AND IN SOCIETY IN
ROMAN DARDANIA
According on the basis of the provided data offered by epigraphic
monuments in Roman Dardania, family was the core of society and was
made up of many members: father, mother, children, grandparents and
often the freed slaves (freedmen). Families usually had more children;
mostly there were even more than 2 children. Undoubtedly, breadwinner
and pillar of the society was the woman who was also a wife, mother,
sister, daughter in law (bride), and sister-in-law. Women, especially those
Illyrian, were guardians of tradition, of anthroponomy and of clothing and
of autochthonous jewelry. The texts of inscriptions suggests that legitimate
wives but also illegitimate ones were appreciated by husbands, partners,
in-laws, children and other family members, which can be witnessed in
epithets carissima, rarissima, dulcissima in the texts of inscriptions on
monuments of gravestones, even there are cases when spouses emphasizes
that they led a long and sweet life with their wives.
Dardanian, Thracian, Dacian, Roman and Greek women in many
cases were presented as those who raise monuments but also monuments
were raised for women too. Although in many proven cases women raise
monuments for they family together with spouses, children, heirs
(coheredes) or other family members, there are also cases where women
by themselves (without any other family members) raise monuments for
their relatives or they dedicated monuments to various deities, which
indicates a significant level of social and economic emancipation of
women and on her role in family and society in Roman Dardania over the
centuries I to IV AD.

KUD: 94 (496.51).051
929(496.5)[Spani, Aleks]

Teuta SHALA-PELI
ALEKS SPANI VOJVODA I NOVOBËRDËS
Në qytetin e Drishtit gjatë mesjetës, në mesin e familjeve fisnike u
shqua edhe familja Spani. Këtë familje në dokumentet e kohës fillimisht e
ndeshim në Shkodër. Si familje nga Shkodra, Spanët i ndeshim në letrën e
senatit të Raguzës e cila mban datën 26 prill 1322, që përmendet edhe
Andrea Spani nga Shkodra (Andreae de Span de Scutaro).1 Me kalimin e
kohës, familja Spani i zgjeroi zotërimet e saj në Shkodër dhe Drishtë. Në
Regjistrin e Kadastrës dhe Koncesioneve për rrethin e Shkodrës, të viteve
1416 dhe 1417, pjesëtarë të kësaj familjeje i ndeshim si pronarë të shumë
tokave.2 Nga kjo familje dolën figura të rëndësishme, si: Andera Spani,3
1

Monumenta Ragusina: Libri Reformationum, Tomus I (1306-1347), Zagrabiae:
Sumptibus Academiae Scientiarum et Artium, 1879, 120 (më tej: Monumenta Ragusina);
L.Tholloczy-C.Jericek- E.Sufflay, Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis
illustrantia, vol. I,Vindobonae 1913-1918, ribotim në Prishtinë nga Ekskluzive 2002
(më tej: Acta Alb.), dok.676: “1322, 26. Aprilis. Ragusii. Mittuntur litterae curiae
Ragusinae Marcum de Zanni et Marinum Nouello ad respondendum citantes de quakam
cautione pro Cherno de Bona, Vita de Drincas, Mathe de Picinico et Andrea de Pabera,
Andreae de Span de Scutaro praestita”.
2
Regjistri i Kadastrës dhe i Koncesioneve për rrethin e Shkodrës, 1416-1417, bot. I,
përgatitur nga Injac Zamputi, Tiranë, 1977, 489 (më tej: Regjistri i Kadastrës); Statutet
dhe urdhëresat, 47. Në Regjistrin e Kadastrës dhe i Koncesioneve për rrethin e Shkodrës
1416-1417, ndeshim këto të dhëna për pronat e familjes Spani: Në fshatin Bardh si
banues përmendet një Aleks Spani, fl. 75/b. Në fshatin Mensabardhi si banues
përmenden: Nikolla Spani dhe Aleks Spani. fl.92/a. Ndërsa një Andrea Spani përmendet
si pronar tokash në Beltomi. Meqenëse ai kishte vdekur, pronat në atë fshat i takonin
Stefan Spanit, djalit të Andrea Spanit, sipas një vendimi të marrë nga Këshilli i Pregadëve
dhe të datuar në pallatin dukal ditën e parë të muajit të tetorit, indikacioni i parë 1407,
fl.79/b. Pjero apo Pjetër Spani përmendet si pronar i fshatit Dobrea. fl.38/a. Me 1416
Pjetër Spanit Venediku ia vërtetoi privilegjet të cilat Pjetër Spanit iu kishin dhënë nga
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Nikollë Spani,4 Marin Spani,5 Stefan Spani,6 Pjetër Spani, Aleks Spani etj.
Aleks Spani ishte një figurë e rëndësishme që doli nga familja fisnike
Spani nga Drishti. Në fushën e veprimtarisë së tij Aleks Spani u dallua si
për rolin diplomatik duke shërbyer si ndërmjetësues gjatë negociatave në
mes të Perandorisë Osmane dhe Venedikut.
Gjithashtu, Aleks Spani u dallua edhe për ushtrimin e funksioneve
të tjera të rëndësishme, nga të cilat po veçojmë pozitën e tij si vojvodë i
qytetit të Novobërdës. Para se të flasim për funksionet e tij diplomatike si
dhe pozitat udhëheqëse, e shohim si të arsyeshme që të ndalemi tek disa të
dhëna të rëndësishme për familjen e tij, duke e filluar nga babai i tij Pjetër
Spani, lidhjet me familjet e njohura feudale të asaj kohe si vendase ashtu
sindikët dhe proveditorët venedikas që ishin me shërbim në viset e Shqipërisë. fl.128/b.
Stefan Spani përmendet si kreu i fshatit Bishtrrjolla, fl.37/b; fl.167/b, si dhe i fshatit
Karroq, fl. 103/b; fl.167/b. Të gjithë banorët e atyre fshatrave ishin të detyruar që t’i
binden Stefan Spanit, si kreu të tyre të parë në çdo gjë që ai t’u thotë e t’i urdhëroj,
ndërsa Stefa Spani detyrohej që t’i nxjerr të gjitha të hyrat dhe të ardhurat e atyre
fshatrave dhe t’ua dorëzoi rektorëve venedikas që ishin në Shkodër, ose zyrtarëve të
ngarkuar për këto punë. fl.168/a. Gjithashtu edhe një vend mulliri në lumin e Rrjollës, i
ishte lëshuar Stefan Spanit nga Donat Arimondo, për të cilin vend Stefan Spani duhet të
paguaj çdo vit një dukat flori, fl.64b.
3
Monumenta Ragusina, 120; Acta. Alb.I/676; Acta. Alb.I/745; Charles Du Fresne Du
Cange, Historia Byzantina duplici commentario illustrata. Prior, Familias ac stemmata
imperatorum Constantinopolianorum, cum corundem Augustorum Nomismatibus, &
aliquot Iconibus : Praeterea Familias Dalmaticas & Turcicas complecticur : Alter,
Descriptionem Urbis Constantinopolitanae, qualis extitit sub Imperatoribus Christianis,
Paris: Louis Billaine, 1680, f. 351. (më tej: Du Cange, Historia); Theodor Ippen,
Denkmäler verschiedener Altersstufen in Albanien, Wiss. Mitt. Bosnien u. Herzegowina.
10, Wien, 1907, 13 (më tej: Ippen, Denkmäler verschiedener); Constantin Jireček,
Dalmatiens
des mittelalters. III, Wien 1904, 61: “Span,
lat. auch Ispanus, Yspanus, Adelsfamilie von Drivasto 1400 f. Ein Andrea Span de
Scu
c. 1330 …”.
4
ž v A v u ub v ku,
v
N
, XI/24v (më tej: DAD, Div. Not.)
Dokumentet e cituara nga Arkivi Shtetëror i Raguzës, janë huazuar nga studiuesi Gjon
Berisha; Acta Alb., II/701.
5
Marin Barleti, Historia e jetës dhe e veprave të Skënderbeut, Prishtinë 1982, 152; Ali
Hashorva, Bashkëluftëtarët e Skënderbeut, Prishtinë 1967, 121.
6
Giuseppe [Josephi] Valentini, Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV, 25 vol.,
Palermo-Napoli-Roma-Venezia-München: Archivio di Stato di Venezia, 1967-1972 ( më
tej: AAV), AAV, p. II, t. 17, nr. 3185, 89: “…F
b g
p
u
u rum
bonorum operum quod habeat cum suis heredibus quandam domum sitam in Scutaro
prope episcopatum, que feuit quondam Stephani Spano rebellis nostri dummodo non
excedat affictum annualem yp p
u …” ; AAV, p. II, t. 13, nr. 3161, 76; Regjistri i
Kadastrës, fl.35/a; 37/b: Stefan Spani përmendet si zot i fshatit Bishtrrjolla, fshat në
rrethin e Shkodrës.
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edhe të huaja, për të vazhduar me martesën e tij, të dhëna këto që
argumentojnë dhe dëshmojnë për pozitat dhe funksionet e tij.
Aleks Spani ishte i biri i Pjetër Spanit. Vlen të përmendim se në
burimet dhe literaturën që i kemi në dispozicion për familjen Spani kemi
ndeshur në disa anëtarë të kësaj familjeje me emrin Pjetër Spani.7 Në këtë
rast, fjala është për Pjetër Spanin i cili kishte tre djem: Bozhidarin,
Aleksin, (Alexius filius Petri Spani) dhe Hërvojën.8 Në vitin 1458, në
7

Pjetër Spani kanonik i Drishtit, i cili në vitin 1422 bëhet argjipeshkëv në Tivar. Milan
Šufflay, “Die Kirchenzustände im vortürkischen Albanien. Die orthodoxe
Durchbruchszone im katholischen Damme”, Illyrisch-Albanische Forschungen, Band I,
München 1916, 249 (më tej: Šufflay, “Die Kirchenzustände”). Gjithashtu Pjetër Spani në
fjalë kishte shërbyer si prift në Raguzë, Dokumente për historinë e Shqipërisë të
shek.XV,vëllimi I, përgatitur nga Injac Zamputi, Luan Malltezi, Tiranë 1987, dok. 189
(më tej: Dokumente për historinë); Jahja Drançolli, “Kontributi i muzikantëve shqiptarë
arteve të Raguzës gjatë shekujve XIV-XV”, Buletin i Fakultetit Filozofik, 1992/XXII,
Prishtinë 1992, 152; Jahja Drançolli, Arbërit ndërmjet Perëndimit dhe Lindjes gjatë
Mesjetës, Zagreb: Misioni Katolik Shqiptar në Kroaci, 2008, 423. Dom Pjetër Spani në
disa testamente të hartuara në Raguzë përmendet në cilësinë e dëshmitarit dhe zbatuesit
të atyre testamenteve.
ž v A v u ub v ku, v
Cancelariae, XXXIV/62
(më tej: DAD, Div. Canc.) ; D.A.D., Testamenta VIII/173v; DAD, Dist. Testam. VI/123;
DAD, Dist. Testam. VI/125; DAD, Dist. Testam. VI/61v; DAD, Dist. Testam. VI/61v;
DAD, Dist. Testam. VI/161v; DAD, Dist. Testam. VI/167v; DAD, Dist. Testam. VI/185;
DAD, Div. Canc. XXXIII/203; DAD, Div. Canc. XXXIV/62;DAD, Div. Canc.
XXXVI/244v; DAD, Div. Not. XI/24v; DAD, Test. Not. IX/57-58; DAD, Test. Not.
VI/55; DAD, Test. Not. VIII/173v; DAD, Test. Not. IX/35v-36; Arkivi i Institutit të
Historisë – Tiranë , Dokumente për historinë e Shqipërisë, shek. XV (1406-1410), Dosja
A.III./563, dok.223, (më tej: AIH, A.III./563); A.III./563, dok. 223; AIH, A.III./563,
dok., 223; AIH, A.III./563; Acta Alb., II/ 745; Acta Alb., II/681; Acta Alb., II/701; Acta.
Alb., II/674; Dokumente të shekullit XV, dok. 24; 31; 39; 65; 98; 159;170; 171; 178;
189; 239; 374; 387; 427; 455; 540. Në Regjistrin e Kadastrës dhe Koncesioneve për
rrethin e Shkodrës, 1416-1417, ndeshim të dhëna për një Pjero apo Pjetër Spani i cili
përmendet si pronar i fshatit Dobrea. fl.38/a. Në një dokument që mban datën 15 korrik
1415(Venedik), përmendet një Pjetër Spani. Në dokumentin në fjalë vendoset që
forcomet dhe territoret që Pjetër Spani i kishte në Pult t’i jepen nipit të tij, Marin Braiçit,
meqë siç thuhet në dokument Pjeter Spani deri në atë kohë (1415) nuk kishte asnjë
fëmijë, AIH, A.III./564, dok. 426.
8
Nicolae Jorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle,
Volume III, Paris: ErnestLeroux , Bucurest: l'Academie Roumaine, 1899, 384 ( më tej:
“Jorga, N
x
”): “P u Sp , Alb
”; Constantin Jireček, “Skutari und
sein Gebiet im Mittelalter”, L. Thalloczy, Illyrisch-Albanische Forschungen, Band I,
München und Leipzig, 1916, 113 (më tej: Jireček, “Skutari”); Константин Јиречек,
Историја Срба, Прва књига до 1537. Године Културна историја “Научна књига”
Космајска 28 Београд 1952, 390 ( më tej: Јиречек, Историја Срба прва књига ):
“Алексија браћа збала cy cе Божидар И Хрбој ”.
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Dubrovnik vërtetohet testamenti i Pjetër Spanit me ç’rast djemtë e tij
Aleksi dhe Bozhidari përmenden si trashëgimtarë të babait të tyre Pjeter
Spanit.9
Në vitin 1441 Pjetër Spani, kishte shkuar në Raguzë, lidhur me
këtë dokumentet dëshmojnë se më 21 korrik të vitit 1441, në Raguzë
pranojnë një depozitë monedhash argjendi të Pjetër Spanit.10 Krahas
këtyre të dhënave, në veprimtarinë e Pjetër Spanit mund të veçojmë
pjesëmarrjen e tij në Kuvendin e Lezhës së bashku me djemtë e tij:
Bozhidarin, Aleksin dhe Hervoje.11 Me sa duket Familja Spani kishte
raporte të mira me Skënderbeun, siç del nga të dhënat dokumentare
Skënderbeu në vitin 1466 i kishte rekomanduar Republikës së Venedikut
që të priste e të mbronte djemtë e Pjetër Spanit.12
Në mesjetë martesat ishin një element i rëndësishëm që ndikonin
në lidhjet apo raportet në mes të familjeve të njohura [me ndikim] të asaj
kohe jo vetëm në Shqipëri, por edhe me vendet tjera. Për lidhjet martesore
të familjes Spani me familjet të njohura në Shqipëri gjatë mesjetës, po
veçojmë disa raste: Nikollë Spani ishte i martuar me Vlasnën vajzën e
Andrea Skapudarit nga një familje e njohur e Drishtit,13 ndërsa vajza e
Nikollë Spanit Domenika ishte e martuar me Stefan Martini nga Ulqini, i
cili në një dokument të vitit 1400 të hartuar në Raguzë dëshmon se për
prikë ose pajë të gruas së tij Domenikës bijës së Nikollë Spanit nga
9

Irmgard Mahnken,“Beziehungen zwischen Ragusanern und Albanernwährenddes
Mittelalters”, Beiträge zur Südosteuropaforschung anlässlich desI. internationalen
balkanologenkongresses in Sofia. München 1966, 383, shën 112. ( Më tej: Mahnken,
“Beziehungen”): “Petrus dessen Testament 1458 in Dubrovnik beglaubigt wurde, gehört
samt seinen dor terwähnten Sö
„
u Eruoj Span tam eius nomine quam nomine
Alesii et Boxidarii eius fratribus uti heredes bonorum domini Petri Spani eorum patris".
10
Jorga, Notes et extraits, Volume II, 384, shën. nr.1: “...L 21, l cc p
u
p
d'argent monnaye et d'argenterie de Petrus Sp , Alb
…”; Arkivi i Institutit të
Historisë-Tiranë, Dokumente të shekullit XV për historinë e Shqipërisë (1407-1443),
Dosja A-II- 114, dok.936; Јиречек, Историја Срба прва књига, 390; Ivan Božić,
Albania i albanci tokom XIII,XIV I XV veka, Glas: odelenje istorjski nauka. Srpska
Academia Nauka i Umetnosti, knj.III 1983, 72 (më tej: Božić, Albania i albanci).
11
Milan Šufflay, Serbët dhe Shqiptarët, Prishtinë 1969, 42 (më tej: Šufflay, Serbët dhe
Shqiptarët).
12
S. Ljubić, Listine o odnosajih izmedju juznoga Slavenstva i mletacke republike. Knjiga
X: od godine 1453-1469 (MSHSM, Zagreb 1891), 372 (Më tej: Ljubić, L
X): “...
filiis quondam Petri Spani dicimus, quod intuitu eiusdem domini contenti sumus eos
suscipere commendatos, et semper habere carissimos, et in omnia sus, commoda semper
p
u p
p
...”.
13
DAD, Div. Not, XI/24v ; Acta. Alb., II/701: “Eg Vl
, filia condam Andree
Schapudar et relicta Nichole Ispani de Driuasto…”.
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Drishti, ka marrë në dorëzim nga dom Pjetër Spani vëllai i Domenikës,
dyqind perperë të Raguzës, sipas zakonit raguzan.14
Në bazë të burimeve dhe literaturës që kemi në dispozicion, kemi
vërejtur se familja fisnike Spani me anë të martesave kishte arritur të
lidhet me familjet e njohura feudale, si: Kastriotët, ngase gruaja e Pjetër
Spanit ishte motra e Vojsavës nënës së Skënderbeut15; Engjëllorët, meqë
Lucia vajza e Aleks Spanit ishte e martuar me Pjetër Engjëllin vëllaun e
Pal Engjëllit; me familjen Skapudari si dhe familje tjera të njohura të asaj
kohe, jo vetëm nga vise të ndryshme të Shqipërisë por edhe më gjerë, siç
e kemi rastin e martesës së Aleks Spanit. Dokumentet e kohës dëshmojnë
se Aleks Spani ishte i martuar me vajzën e despotit Gjergj Brankoviqit.16
Në burime dhe literaturë, gruan e Aleks Spanit e ndeshim me emrin si:
Milizza,17 Milica,18 Elizabeta (Lisabeta),19 të cilës në këtë punim po i
Dokumente për historinë, dok. 81: “
xxv j. N u b [1400] Eg S p u M
de Dulcinio Confiteor quod super me et super omnia bona me a, pro dote sceu perchiuio
Dominiche filie condam Nichole yspan de driuasto vxoris mee, habui et recepi, a
dompno petro span fratre dicte Dominiche presonte et michi dante in dotem pro dicta
eius sorre uxore mea, yperperos ducentos grossorum de Ragusio secundum
c u u
gu j...”.
15
Du Cange, Historia, 351: “...Huic uxor fuit Agnes, Pologi domini filia, Voifavæ Magni
Scanderbegi f
...”.
16
Dokumenta të shekullit XV për historinë e Shqipërisë vëll.IV (1479-1506), pjesa I
(1479-1499), Përgatitur nga Injac Zamputi, Tiranë 1967, dok. 94 (më tej: Dokumente të
shekullit XV); Du Cange, Historia, 351: “Alexius Spanus, ux. Milizza, filia Georgii
Brankovitzii...”; Hopf, Chroniques, 535: “Al
(“M g f c ”) 1442-1495,†1495; ép:
Elisabetta, fille de Georges...”; Чедомиљ Мијатовић, Деспот Ђурађ Бранковић:
Господар Србима, Подунавље и зетском Приморје, Прва књига, Београд 1880, 75 (
më tej: Мијатовић, Деспот Ђурађ Бранковић): “...Бурађ имао две кћери Јелену и
Лизаbету или Милицу, од којих је по ње у прва пошла за Мурата а друга за кнеза
од Дриваста Алексија Ангелови а Шпана...”; Degrand, Souveniers, [317]: “Alessio
Magnifico. 1442-1495 † 1495.Ep.: El beth, fille de Georges...”; Theoharis Stavrides,
The Sultan of vezirs: the life and times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha
A g l v ć (1453-1474), Leiden-Boston-Köln 2001, 229.( më tej: Stavrides, The Sultan of
vezirs).
17
Du Cange, Historia, 351: “Al x u Sp u , ux. M l zz , f l G gii Brankovitzii...”;
Hopf, Chroniques, 306: “…L b l
Miliza, la quale hebbe per moglie il Signor
Al
Sp …”; Gjon Muzaka, Memorje, Tiranë: Toena, 1996, 58 (Më tej: Muzaka,
M
j ”); Stavrides, The Sultan of vezirs, 229.
18
Muzaka, Memorje, 58; Dokumente të shekullit, XV , 94; Dhimitër Frangu, Veprat e
lavdishme të Skënderbeut, Tiranë: Arbëria, 2005, 61.( Më tej: Frangu, Veprat e
lavdishme); Мијатовић, Деспот Ђурађ Бранковић, 75.
19
Muzaka, Memorje, 58; Hopf, Chroniques, 306; A. Degrand, Souveniers de la Haute
Albanie, Paris 1901, [316],: “Al
M g f c . 1442 † 1495. Ep.: El beth, Fille de
14

38

Teuta SHALA-PELI

referohemi si Milizza. Duke ju referuar të dhënave gjenealogjike,
përkatësisht gjenealogjisë së familjes Muzaka, gjenealogjisë së A.
Degrandit, Du Cange, si dhe duke i ballafaquar këto të dhëna me burimet
dokumentare, kuptojmë se Aleks Spani dhe Milizza kishin shtatë fëmijë:
Marku, Vlashi, Aleksandri, Lucia, Demetra, Angelina dhe Adriana.
Megjithatë ky numër varion, si p.sh.: tek gjenealogjia e familjes Muzaka
përmendet se Aleks Spani kishte gjashtë fëmijë: Markon, Vlashin, Luçien,
Dhimitrën [Demetra], Anxhelën dhe Adrianën,20 po ashtu edhe Du Cange
përmend gjashtë fëmijë të Aleks Spanit: Alexander, Marcus, Blasius,
Angelina, Lucia, Adriana.21
Edhe pse këta të dy përmendin se Aleks Spani kishte gjashtë
fëmijë, megjithatë si tek gjenealogjia e Muzakajve ashtu edhe tek Du
Cange mungojnë të dhënat apo thënë më mirë nuk përmendet nga një
fëmijë i Aleks Sapanit. Tek gjenealogjia e Muzakajve nuk përmendet
Aleksandri, ndërsa te Du Cange nuk përmendet Demetria apo Dorotea, siç
e gjejmë të shënuar në disa dokumente. Tek gjenealogjia e Degrandi, që e
jep për familjen Spani, përmend shtatë fëmijë të Aleks Spanit: Mario,
Biagio, Alesandro, Lucia, Demetra, Angelina dhe Adriana,22 ku
mendojmë se përkon me numrin e saktë të fëmijëve të cilët dëshmohen me
anë të burimeve dokumentare.23 Nga të dhënat e lartpërmendura mund të
konkludojmë se Aleks Spani kishte tre djem dhe katër vajza: Mark Spani
(Markus Spanus) i cili ishte i martuar me Nicola Briana, fisnike
venedikase.24 Vlash Spani (Blasius, Biagio), i martuar me Katarina
Contarena (Catharina Contarena), e cila ishte vajza e një fisniku
venedikas me emrin Sigismundi (Sigifmundi),25 dhe kishin një vajzë me
emrin Kornelia (Cornelia) e cila ishte e martuar me Joan Paulu(Joanni

Georges...”; Мијатовић, Деспот Ђурађ Бранковић, 75; Frangu, Veprat e lavdishme,
61.
20
Muzaka, Memorje, 58.
21
Du Cange, Historia, 351.
22
Degrand, Souveniers, [317].
23
Është me rëndësi që të potencojmë faktin se përveç gjenealogjisë së familjes së
Muzakajve dhe Degrandit, të dhëna se Demetra ishte vajza e Aleks Spanit ndeshim edhe
në një dokument të vitit 1483, përkatësisht në testamentin e Aleks Spanit që mban datën
14 gusht 1483 përmendet një vajzë e tij me emrin Dorothée, Dokumenta të shekullit XV,
dok. 94.
24
Du Cange, Historia, 351:“M cu Sp u , ux. N c l B
, N bl V
”;
Degrand, Souveniers, [317]: “M
Ep: N cu l B
”.
25
Du Cange, Historia, 351: “Bl u Sp u , ux. C
C
,fl Sgf u ,
N bl V
”; Degrand, Souveniers, [317]: “B g . Ep: C
C
”.
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Paulo).26 Aleksandër Spani (Alexander Spanus), ishte i martuar me
Elizabeten nga Moloria fisnike e Padoves,27 dhe kishin një djalë me emrin
Mark Spani,(Marcus Spanus) i cili ishte i martuar me Katarina Ferraris
(Catharina de Ferrariis) nga Padova, ndërsa ky Mark Spani kishte për
djalë Aleksin (Alexius).28
Vajza e Aleks Spanit, Lucia, ishte e martuar me Pjetër Engjëllin
nga Drishti,29 dhe kishte këta fëmijë: Palin, Aleksin, Gjonin, Andrean dhe
Jeronimin.30 Djemtë e Lucias, Pali dhe Andrea, u ishin futur studimeve
teologjike dhe ishin bërë priftërinj,31 Pali ka shërbyer si famullitar i
Brianes, ndërsa Andrea famullitar i Sant'Angelo di Sala.32 Gjithashtu,
Andrea është autor i një dëshmie të cilën e hartoi në vitin 1515, për t’ua
lënë si kujtim pasardhësve të familjes, në mënyrë që, nëse një ditë do të
dëboheshin turqit nga Shqipëria, ata pinjollë që do të ishin gjallë të mund
të shtinin në dorë pasuritë kryesore, të cilat i posedonte familja Engjëlli
para vitit 1478.33 Ndërsa, djali tjetër i Lucias, Aleksi, ushtroi profesionin e
luftëtarit, kurse Gjoni dhe Jeronimi ishin ushtarakë.34 Në testamentin e
Aleks Spanit të bërë në Moncelice, në vitin 1483, përmendet vajza e tij
Doroteja, për të cilën thuhet se ishte gruaja e Mark Ungrit nga Shqipëria
(
é , f ll ’Al x
f
M c O g
’Alb
).35 Vajza
Du Cange, Historia, 351: “C
l
up J
P ul b H l g ”; Degrand,
Souveniers, [317]: “C
l Ep. G
P l
ll’ O l g ”.
27
Du Cange, Historia, 351: “Al x
Sp u , ux. El z b
M l
, N bl
Patav ”; Degrand, Souveniers, [317]: “Al
. Ep.: El b
M l
P u ”.
28
Du Cange, Historia, 351: “M cu Sp u . Ux C
F
, P v ”.
29
Muzaka, Memorje, 58; Du Cange, Historia, 351: “Luc , ux P
A g l , uc
v f ”; Hopf, Chroniques, 306; Degrand, Souveniers, [317]: “Luc 1470-1478. Ep.:
P
A g l
v
”; Hopf, Chroniques, 306; Dokumente të shekujve XVI-XVII ”,
149; Paolo Petta, Despotë të Epirit e princër të Maqedonisë - Mërgata shqiptare në
Italinë e periudhës së Rilindjes, Tiranë: Botimet IDK 2001, 235 (Më tej: Petta,
“Despotë”). Petta, “Despotë”, 235.
30
Muzaka, Memorje, 58.
31
Lucia Nadin, Shqipëria e rigjetur, zbulim gjurmësh shqiptare në kulturën dhe artin e
Venetos në shek. XVI, Tiranë: Onufri, 2012, 112 (më tej: Nadin, Shqipëria e rigjetur);
Petta, “Despotë”, 235.
32
Petta, “Despotë”, 236.
33
Injac Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin ekonomik të një shtëpie feudale shqiptare në
shekullin XV,” Studime për epokën e Skënderbeut I, Tiranë: 8 Nëntori, 1988, 235 (Më
tej: Zamputi, “Të dhëna mbi potencialin”).
34
Petta, “Despotë”, 236.
35
Dokumente të shekullit XV, dok. 94: “1483 u 14 - Testament d'Alexis Span, rédigé à
Moncelice. On y trouve les noms de Dorothée, fille d'Alexis et femme de Marc Ongaro
26
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tjetër e Aleks Spanit Angjelina ishte e martuar me Stefanin dukën e
Pologut,36 ndërsa Ardiana ishte e martuar me Xhovan Mikelin (Giovanni
Michieli) fisnik venedikas.37 Siç po shihet tradita e martesave me familje
të njohura të asaj kohe vazhdoi edhe me fëmijët dhe nipat e Aleks Spanit,
të cilët pas largimit nga Drishti dhe pasi u vendosën në Venedik, arritën që
me anë të martesave të lidhen me familje të njohura fisnike, si: Contarena,
Paulo, Ferrariis, Michaelis.
Misioni diplomatik i Aleks Spanit
Lidhur me veprimtarinë e Aleks Spanit, po fillojmë me shërbimin e
tij si vojvodë i qytetit të Novobërdës.38 Edhe pse nuk kemi ndeshur edhe
aq shumë të dhëna për Aleks Spanin, gjatë kohës sa ishte vojvodë i
Novobërdës, megjithatë është dëshmuar se Aleks Spani ishte vojvodë i
këtij qyteti. Nga të dhënat që kemi, shihet se në pozitën e vojvodës së
Novobërdës, Aleks Spani, më 27 dhjetor të vitit 1454, depoziton në
Dubrovnik një pjesë të parave të tij në vlerë prej 390 dukatë,39 ku me sa
duket në këtë kohë, qyteti i Novobërdës ishte i rrezikuar nga sulmet e
osmanëve të cilët në vitin 1455 e morën nën sundimin e vetë, qytetin e

'Alb
...”. Në gjenealogjinë e familjes Muzaka për këtë vajzë të Aleks Spanit thuhet
se ishte e martuar me një baron të Hungarisë, i cili quhej Matias Korvini, Muzaka,
Memorje, 58. Edhe Degrandi, në gjenealogjinë që e jep për familjen Spani përmendet
Demetra si grua e një Hungarezi, Degrand, Souveniers, [317]: “
. Ep.: u
H g
”. Po ashtu edhe tek Hopf përmendet se vajza e Aleks Spanit, Demetra, ishte e
martuar me një hungarez. Lidhur më këtë, studiuesi Stavrides Théoharis ndanë mendimin
se: “Është e mundur që kjo mund të rrjedhë nga një keqkuptim dhe i referohen Marino
Hungaros tonë”, Stavrides, The Sultan of vezirs, 230, shën. 95:“... I p
bl
c ul
f
u
g
f
u M
Hu g ”.
36
Du Cange, Historia, 351:“Angelina, ux. Stephani Ducis Pologi”; Degrand, Souveniers,
[317]: “A g l . Ep.: S f
uk g . S g u
B l g ”.
37
Muzaka, Memorje, 58; Du Cange, Historia, 351: “Adriana uxor Joannis Michaelis.
N bl V
”; Degrand, Souveniers, [317]: “A
. Ep.: G v
M c l ”.
38
Në vitin 1454, Aleks Spani përmendet si vojvodë i qytetit të Novobërdës. Constantin
Jireček, “Skutari und sein Gebiet im Mittelalter”, L. Thalloczy, Illyrisch-Albanische
Forschungen, Band I, München und Leipzig, 1916, 113 (më tej: Jireček, “Skutari”);
Јиречек, Историја Срба, Прва књига, 327, 354 shën. nr. 78: “Alessii filii Pethari
Span, v v
N v
”; Gasper Gjini, Ipeshkvia Shkup-Prizren nër shekuj, Ferizaj,
1992, 108 ëmë tej: Gjini, Ipeshkvia]; Jahja Drançolli, Raguzanët në Kosovë (prej fundit të
shekullit XIII deri në vitin 1455), Instituti i Historisë, Prishtinë 1986, 96.(më tej:
Drançolli, Raguzanët ).
39
Јиречек, Историја Срба, Прва књига, 354; Drançolli, Raguzanët, 96.
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Novobërdës,40 prandaj depozitimi i parave në Dubrovnik nga ana e Aleks
Spanit u bë për shkaqe sigurie. Përveç këtyre informatave, kemi ndeshur të
dhëna se këto para, Aleks Spani, në vitin 1474 i tërheq përsëri.41
Pas rënies së Novobërdës nën sundimin osman, të dhënat që i
hasim për Aleks Spanin kryesisht i referohen rolit të tij si ndërmjetësues
në mes të Republikës së Venedikut dhe Perandorisë Osmane. Para se t’i
qasemi rolit të tij si ndërmjetësues është me interes që të përmendim se
Aleks Spani që nga viti 1463 ishte në kontakt me Venediku. Një gjë e tillë
kuptohet nga udhëzimet që i jepen në Venedik Gabriel Trivisanos,
proveditorit venedikas të zgjedhur në Shqipëri, më 17 tetor 1463, me
ç’rast Senati venedikas lë të kuptohet se ata ishin duke u informuar nga
letra e Aleks Spanit rreth kushteve në Shqipëri dhe fisnikërisë shqiptare, të
cilat ishin të favorshme për ta.42 Të dhënat dokumentare na bëjnë të njohur
se Aleks Spani gjatë viteve 1467-1468, kishte shërbyer si ndërmjetësues
për negociatat e paqes mes Perandorisë Osmane dhe Venedikut. Në këtë
kuadër, në tetor të vitit 1467, Mehmeti II, nëpërmjet Aleks Spanit i kishte
bërë një ofertë për bisedime Venedikut, të cilën ofertë, Aleks Spani e
kishte dorëzuar në senat.43
Roli i Aleks Spanit si ndërmjetësues vihet në pah edhe në një
vendim të marrë nga senati venedikas, më 30 tetor të vitit 1467, në të cilin
Leonardo Boldu caktohet si ambasador, dhe urdhërohet qëtë shkojë në
Shqipëri për t’u takuar siç thuhet në dokument me “z
u ku”. Në
mesin e këshillave të shumta që i ipen, ndër të tjera Leonardo Boldu
urdhërohet që të shkojë në Drisht dhe të takohet me podestain e Drishtit
dhe me proveditorin e Shkodrës, të cilët senati venedikas i kishte udhëzuar
që nëpërmjet Aleks Spani të nxjerrin lejekalimin për Leonardo Boldu,44
me sa duket nga përmbajtja e dokumenti ky lejekalim Leonardo Boldus i
duhej për të hyrë në Shkodër. Po ashtu, edhe në maj të vitit 1468, Aleks
Constantin Jireček, Die Handelstrassen und Bergwerkevon Serbien und Bosnien.
Wahrenddes Mittlatters, Prag 1878,41. (më tej: Jireček, Die Handelstrassen).
41
Јиречек, Историја Срба, Прва књига, 354.
42
Ljubić, Listine X , 279-280: ”... up qu ll
p bu u
ull
,
partim nostro dominio commendati, partim qui erga statum nostrum bonam voluntatem
habere videntur, sicuit literis comitis et capitanei Scutari de Alexio Spano nuper
c
f c u u ...”; Jovan Radonić, Đu đ K
Sk
b g A b j u XV
veku, Beograd, 1942, dok. 255 (më tej: Radonić, Đu đ K
).
43
Ljubić, Listine X , 400-401;Oliver Jenes Schmitt, Arbëria Venedike 1392-1479,Tiranë
2007, 597. (më tej: Schmitt, Arbëria).
44
Radonić, Đu đ K
, dok.381:“... qu l
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procurar per el mezo del Signor Alexio Span ottignir el predicto lv c uc ...”.
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Spani kishte shërbyer si ndërmjetësues për Traktatin e Paqes me
Venedikun. Në një njoftim nga Venediku, të datës 2 maj 1468, thuhet: “
është kërkuar nga turqit përmes kanalësh të ndryshme, e sidomos përmes
Aleks Spanit prej Shqipërie, që të hyjmë në traktat paqeje ose
ëpu
”.45 Aleks Spanin si ndërmjetësues për paqe në mes të
Perandorisë Osmane dhe Venedikut e ndeshim edhe gjatë viteve 14701473. Gjatë viteve 1470 dhe 1472 Këshilli i të Dhjetëve diskuton
propozimet e bëra nga Aleks Spani për paqe me sulltanin,46 ndërsa në vitin
1473, Aleks Spani në cilësinë e ndërmjetësuesit, kishte arritur që ta bindte
Këshillin e të Dhjetëve për sinqeritetin e Mahmud Pashës.47
Për rolin e tij si ndërmjetësues, Aleks Spani shpërblehet nga
Venediku me një pension vjetor prej 1000 dukatesh, si dhe me dhurata e
pëlhura të shtrenjta.48 Pas rënies së Drishtit nën sundimin osman, Aleks
Spani më familjen e tij u vendos në Venedik. Në vitin 1483, në
testamentin e Aleks Spanit të bërë në Moncelice, përmendet gruaja e tij
Milizza (Milica) si dhe vajza e tij Doroteja.49 Me vendosjen e Aleks Spanit
në Venedik ju ofrua një pension, që me vdekjen e tij më 1495,50 i kaloi
bijve të tij.51 Lidhur me këtë, në vitin 1495, në Venedik, Këshilli i të

Ljubić, Listine X , 406-407:“...v
v ,
p
p Al x u
x Alb
, u
v
u
c u p c
u
u u ...”; Radonić, Đu đ K
, dok.395.
46
Théoharis , Stavrides, The Sultan of vezirs, 220; 222.
47
Schmitt, Arbëria, 601; Théoharis, Stavrides, The Sultan of vezirs, 225.
48
Po aty.
49
Dokumenta të shekullit XV , dok 94.
50
Edhe pse në mënyrë të drejtpërdrejt burimet dhe literatura të cilës ju kemi referuar nuk
flasin për vitin e vdekjes së Akeks Spanit, megjithatë në mënyrë indirekte na ofrojnë të
dhëna për vdekjen e tij. Lidhur me këtë në vazhdim po paraqesim disa raste ku në mënyrë
indirekte si vit të vdekjes së Akleks Spanit e ndeshim vitin 1495: të gjenealogjia për
familjen Spani, të cilën Charles Hopf na ofron në librin e tij, C
qu g éc …,535, në mesin e të dhënave për Aleks Spanin gjejmë të shënuar edhe këto
vite: 1442-1495,†1495. Edhe tek gjenealogjia e familjes Spani të cilën na ofron studiuesi
A. Degrand, në librin S uv
l H u Alb
…, 317, tek të dhënat për Aleks
Spanin janë të shënuara këto vite: 1442 † 1495. Po ashtu, në vitin 1495, Këshilli i të Xve në Venedik, merr vendim që t’u paguhet provizioni bijve të Aleks Spanit. (
Dokumenta të shekullit XV ,dok 205). Ndërsa, studiuesi Paolo Petta, në librin Despotë të
Epirit e princër të Maqedonisë…, 234, thotë: Aleksi nuk kaloi në Venedik para vitit
1491, kur iu ofrua një pension, që me vdekjen e tij më 1495, i kaloi të bijve. Duke i
ballafaquar, krahasuar, si dhe analizuar këto të dhëna, atëherë mund të supozojmë se viti
1495 mund të merret si vit i vdekjes së Aleks Spanit.
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Dhjetëve merë vendim që t’u paguaj provizion bijve të Llesh Spanit.52
Në vitet në vijim, përmenden pjesëtarë të familjes së Aleks Spanit,
në pjesë të ndryshme të Venedikut. Më 10 prill 1522, në testamentin e
Vlash Spanit, birit të Aleks Spanit, përmenden disa anëtar të kësaj
familjeje.53 Ndërsa, në një dëshmi lëshuar në Padovë, më 2 maj 1542,
përmendet Luçia bija e Aleks Spanit, gruaja e Pjetër Engjëllit.54
Gjatë shekullit XVI të dhëna për disa pjesëtarë të familjes Spani i gjejmë
edhe në Novobërdë. Në Defterin e sanxhakut të Vuçitërnës për vitet 1569‘70 ofrohen të dhëna me interes për Novobërdën pas rënies nën sundimin
osman. Në këtë Defter, Novobërda ishte has sovran i sulltanit. Ky qytet në
atë kohë përbëhej prej disa komuniteteve-bashkësive dhe mëhallëve.55
Në mëhallën e Marko Kërstit, e cila ishte mjaft e madhe dhe
përbëhej prej 32 shtëpive, në mesin e kryefamiljarëve përmendet edhe
Pejo Spani(Ispani).56 Ndërsa, në Mëhallën e Koriçkës në po këtë defter, e
cila përbëhej nga 15 shtëpish, përmendet Luka Spani, si kryefamiljarë.57
Sidoqoftë pjesëtar të familjes Spani me kontributin e tyre arritën që të lënë
gjurmë jo vetëm në Drishtë, por edhe më gjerë, siç kemi rastin e Aleks
Spanit, i cili u shqua jo vetëm si vojvodë i Novobërdës, por u dallua edhe
për misionin e tij diplomatik duke negociuar për paqe në mes të
Perandorisë Osmane dhe Venedikut. Krahas Aleks Sapnit u dalluan edhe
pasardhësit e tij, të cilët edhe pse mërguan në Venedik, luajtën rolë të
rëndësishëm në rrjedhat shoqërore të asaj kohe.

Dokumente të shekullit XV, dok 205: “1495 novembre 28 - Délibération du Conseil
des Dix de Venise afin que soit payée la provision aux fils d'Alexis Sp ”.
53
Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë, Vëllimi I (1507-1592),
përgatitur nga Injac Zamputi, Tiranë, 1989, dok. 89. (më tej: Dokumente të shekujve XVIXVII).
54
Dokumente të shekujve XVI-XVII, dok. 149.
55
Skënder Riza, Novobërda gjatë shekujve XV dhe XVI, Vjetar i Arkivit të Kosovës,
Prishtinë, 1985/ XX, 129. (më tej: Riza, Novobërda).
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Të dhëna gjenealogjike për familjen e Aleks Spanit
Duke ju referuar gjenealogjive të studiuesve A. Degrand, Du
Cange dhe Carl Hopf, në të cilat prezantohet trungu familjar i familjes
Spani, si dhe duke marrë parasysh të dhënat që i hasim për disa pjesëtarë
të familjes Spani tek gjenealogjia e familjes Muzaka dhe duke i plotësuar
me të dhëna burimore, do të mundohem që të bëjmë një prezantim të
trungut familjar për familjen e Aleks Spanit. Të dhënat gjenealogjike për
familjen e Aleks Spanit po i fillojmë me prindërit e tij për të vazhduar me
fëmijët, nipërit dhe pasardhësit e tjerë të tij, aq sa na lejojnë dokumentet e
kohës. Nga të dhënat dokumentare kuptojmë se, Aleks Spani ishte djali i
Pjetër Spanit(Petrus Spani).58 Aleks Spani ishte i martuar me Milizzen dhe
kishin këta fëmijë: Marko, Vlashi (Biagio), Aleksandri(Alesandro), Lucia,
Angelina, Adriana, Demetra. Si nipa dhe mbesa të Aleks Spani nga ana e
djemve përmenden, Kornelia (Cornelia) dhe Marku.
Tek gjenealogjia e Du Cange Kornelia (Cornelia) përmendet si
vajza e Vlashit, kurse Marku, si djali i Aleksandrit,59 edhe tek
gjenealogjia e Carl Hopfit, Kornelia (Cornelia) përmendet si vajza e
Vlashit,60 ndërsa tek gjenealogjia e A. Degrandit Kornelia (Cornelia) dhe
Marko përmenden si fëmijët e Vlashit.61 Si nipa të Aleks Spanit nga ana e
vajzave kemi hasur të dhëna vetëm për fëmijët e Lucies, si: Pali, Aleksi,
Gjoni, Andrea, Jeronimi.62 Si në gjenealogjinë e A. Degrandit ashtu edhe
në atë të Du Canges, si pjesëtar i fundit nga familja Spani, përmendet
Alexius Spani, djali i Markut nipit të Aleks Spanit. Më poshtë po
paraqesim gjenealogjinë e familjes Spani, sipas të dhënave që hasim te
Degrandi dhe te Du Cange si dhe tek disa dokumente të cilat i kemi pasur
në dispozicion lidhur me këtë problem.
58

Pjetër Spanin në disa raste e ndeshim edhe me emrin Mikel (Michele). Du Cange,
Historia, 351: “Michael, ab aliis Petrus appellatus, Sp ...”; Degrand, Souveniers,
[317]: “ M c l . F él ux Vé
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Nicolae Jorga, Notes et extraits pour servir à l'histoire des croisades au XVe siècle,
Volume III, Paris: ErnestLeroux, Bucurest : l'Academie Roumaine, 1899, 384: “Petrus
Sp , Alb
”; Constantin Jireček, “Skutari und sein Gebiet im Mittelalter”, L.
Thalloczy, Illyrisch-Albanische Forschungen, Band I, München und Leipzig, 1916, 113
(më tej: Jireček, “Skutari”); Константин Јиречек, Историја Срба, Прва књига до
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SUMMARY
ALEKS SPANI-MAYOR OF NOVO BRDO
In the town of Drishti during the Middle Age, among the noble
families, there was also the well known Spani family. From this family
emerged important figures,among whom, Aleks Spani was noteworthy as
well. In the field of his activity, Aleks Spani was noted for the diplomatic
role and for the exercise of other important functions, of which we
highlight his position as a mayor of the city of Novo Brdo/Novobërdë.
Although we have not encountered so much information about
Aleks Spani as a mayor of the city of Novo Brdo, it was nevrtheless
evidenced that Aleks Spani was the mayor of this city. After the fall of
Novo Brdo under the Ottoman rule, the information obtained for Aleks
Spani refers to his diplomatic mission. As part of this mission, Aleks
Spani had served as a mediator between the Republic of Venice and the
Ottoman Empire. After the fall of Drishti under the Ottoman rule, Aleks
Spani and his family settled in Venice.
The Spani family had managed, through marriages, to connect with
the well known feudal families, like the Kastrioti one, because Pjetër
Spani’s wife, was the sister of Vojsava, mother of Scanderbeg; it also
managed to connect with Engjëllori family because Lucia, daughter of
Aleks Spani, was married to Pjetër Engjëlli, brother of Pal Engjëlli, then
with Skapudari family, as well as with other notable families of that time
not only from different regions of Albania but also beyond. An example of
this case, is the marriage of Aleks Spani, who was married to Milizza,
daughter of despot, Gjergj Branković. As notedin this paper, tradition of
marriages with well known families of that timewent on with the children
and nephews of Alex Spani, who immediately after leaving Drishti and
once settled in Venice, managed to connect by marriage with well known
noble families such as: Contarena Paulo, Ferrariis, Michaelis.
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NDËRTIMET PERANDORAKE OSMANE NË KOSOVË
Perandoria Osmane, si çdo fuqi ushtarake, politike, administrative,
ekonomike e kohës, pos tjerash, ishte e dhënë pas ndërtimeve
arkitektonike të karakterit fetar, laik e publik. Këto ndërtime me rëndësi
dhe vlera historike, në shumicën e rasteve u ndërmorën dhe u financuan
nga sulltanët apo personalitete tjera të rëndësishme të jetës politike,
ushtarake e ekonomike osmane. Objektet për nga madhështia, realizimi
dhe vlera artistike, dallonin varësisht nga posti, pozita dhe statusi politik,
ekonomik, ushtarak e shoqëror, i donatorit.1 Rol të rëndësishëm kishte
edhe pozita gjeografike dhe rëndësia e rajonit, përkatësisht qytetit (vendit)
ku këto objekte u ndërtuan.
Ndërtimet në Perandorinë Osmane
Para se të ndalemi te specifikat e ndërtimeve është me interes të
theksohet rëndësia e këtyre krijimeve në Perandorinë Osmane. Arti islam
si gjini kryesore e ka arkitekturën. Kjo pasi që paraqitja e figurave
njerëzore ishte e ndaluar në fenë islame.2 Si rrjedhojë, piktura figurative
nuk gjeti aplikim tek islami, sikurse në botën perëndimore.3 Kjo specifikë
u përcoll edhe në artin osman. Ndërtimet arkitektonike ishin pjesë e

1

Emine Fetvacı, Picturing history at the ottoman court (Bloomington, Indianapolis:
Indiana University Press, 2013), 152.
2
Mohammed Hamdouni Alami, Art and architecture in the Islamic tradition: Aesthetics,
politics and desire in early Islam (London, New York: I.B. Tauris, 2011), 2; National
Galery of Art, Islamic art and culture (a resource for teachers) (Washington: 2004), 1.
3
National Galery of Art, Islamic art, 3; Seyyed Hossein Nasr, Islam: Religion, history
and civilization (London: HarperCollins e-books, 2003), Introduction, XV.
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pandarë e Perandorisë. Ndërtimi, veçanërisht i xhamive, kishte karakter
fetar, bamirës, por edhe i zhvillimit urban të qyteteve.4
Sulltani si dhe personalitet e shquara në Perandori, pasurinë e tyre
e dedikonin për ndërtimin e xhamive, përkatësisht komplekseve
arkitektonike. Komplekset përbëheshin nga objekte arkitektonike sakrale
dhe profane. Objektet përcjellëse të xhamisë, si: mejtepet, medresetë,
bibliotekat, hamamet, kuzhinat popullore, spitalet, hanet etj., veç
funksionit primar, kishin për qëllim edhe mbledhjen e fondeve për
funksionimin e xhamisë.5 Së këndejmi, filloi krijimi i fondacioneve,
vakëfeve. Me anë të vakëfeve sigurohej jetëgjatësia, mirëmbajtja e
xhamive si dhe zhvillimi fetar, edukativ, arsimor, kulturor, etj.6
Kjo formë e aplikuar pati efekt të madh në zhvillimin urban të
Perandorisë. Donatorë të ndryshëm me ndërtimet e tyre arkitektonike ishin
motori kryesor i zhvillimit urban të qyteteve osmane.7 Madje, nga
personalitetet politike, ushtarake, administrative, ekonomike etj., që kishin
krijuar pasuri në shërbim të Perandorisë, ishte e domosdoshme dhurimi i
një pjese të saj, për ndërtime dhe ndihmën e vakëfeve.8 Një rast i tillë
paraqitet pas pushtimit të Stambollit (1453). Sulltan Mehmeti II, pos që
ndërtoj vetë, urdhëroi vartësit e tij të ngrehin komplekse në lagje të
ndryshme të Stambollit.9 Si pasojë, qyteti i Stambollit përjetoi ngritje dhe
zhvillim të shpejtë urbanistik në stilin osman.10 Praktikat e tilla, për
zhvillimin e qytetit e kishin burimin në qytetin e Iznikut dhe Bursës.11 Kjo
metodologji gjeti aplikim në çdo cep të Perandorisë Osmane. Kjo ndodhi
edhe në trojet shqiptare, përkatësisht në territorin e Kosovës së sotme.
Megjithatë, duhet pasur parasysh hapësirën dhe kohën kur u ndërtuan
objektet, komplekset arkitektonike, si fetare ashtu edhe publike.

4

Aptullah Kuran, Architecture in Turkey from the Seljuks to the republic (Istanbul:
Türkiye İş Bankası Yayınları 2012), 443; David Macaulay,Xhamia (Shkup: Logos-A,
2012), 7.
5
Aptullah Kuran, The Mosque in early Ottoman architecture (Chicago, London: The
University of Chicago Press, 1968), 16; Macaulay, Xhamia, 7; National Galery of Art,
Islamic Art and Culture, 18.
6
Macaulay, Xhamia,7.
7
Heghnar Zeitlian Watenpaugh, The image of an Ottoman city: Imperial architecture
and urban experience in Aleppo in the 16th and 17thcenturies (Leiden, Boston: Brill
Publishing, 2004), 10.
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Ibidem, 7.
9
Kuran, Architecture in Turkey, 443-444.
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Ibidem, 443.
11
Kuran, The Mosque,16; Kuran, Architecture in Turkey, 443.
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Relacioni qendër-periferi në ndërtimet osmane
Kur flasim për ndërtimet osmane nuk mund të anashkalojmë
vendin, kohën dhe donatorin e ndërtimit. Objektet e ndërtuara në Bursa,
Iznik para pushtimit të Kostandinopojës, dallojnë me ato që u ndërtuan pas
pushtimit të kryeqendrës bizantine (1453). Njëherit, duhet theksuar se
objektet e ndërtuara në qendra të mëdha, dallojnë me ato të qyteteve më të
vogla, apo një xhami e ndërtuar në Ballkan dallon prej asaj të ngritur në
territoret osmane në Lindjen e Afërt. Po ashtu, objektet që kishin donator
sulltanët dallonin nga ato të vezirëve, pashallarëve apo të personaliteteve
të tjera, etj.12 Në shekullin XVI u krijua korpusi i arkitektëve të
Perandorisë Osmane. Ky institucion ndërmerrte, mbikëqyrte të gjitha
ndërtimet në Perandori.13 Megjithatë, duhet pasur parasysh se Perandoria
Osmane shtrihej në tri kontinente (Evropë, Azi, Afrikë). Përkundër
centralizimit, ndërtimet në pjesët periferike të Perandorisë nuk kishin të
njëjtin trajtim si ato të qendrës.14 Po ashtu, duhet ceken ndikimet që
erdhën si pasojë e gërshetimeve të kulturave të ndryshme.15 Rast i tillë
është edhe te arkitektura osmane te popujt e Ballkanit, ku traditat lokale të
ndërtimit u gërshetuan në artin e ri të kultit dhe laik islam, përkatësisht
artin e stilit osman.16
Ndërtimet e stilit osman në Ballkan
Krahas pushtimeve Osmane në Ballkan u ndërmorën aktivitete të
shumta ndërtimore. Qytetet e rëndësishme, si: Selaniku, Shkupi, Plovdivi,
Sarajeva etj., fituan pamje të reja, pra, të stilit oriental osman.17 Ky
ndryshim ndodhi edhe në qytetet e Kosovës së sotme, si: Prishtina, Peja,
12

Maximilian Hartmuth, “The history of centres-periphery relations as a history of style
in Ottoman provincial architecture”, Centre and peripheries in Ottoman architecture:
Rediscovering a Balkan Heritage (Sarajavo: Cultural Heritage Without Borders, Report
series No. 9/2010, 2011), 24-25.
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Hartmuth, “The history of centres” 24; Aptullah Kuran, Architecture in Turkey, 429.
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Kuran, Architecture in Turkey, 429, 431.
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Kuran, The Mosque, 3.
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Machiel Kiel, Studies on the Ottoman architecture of the Balkans (Aldershot
Hampshire, Vermont: Variorum, Gower Publishing Company, 1990), Introduction, IX.
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Zeynep Ahunbay, “Ottoman architecture in Kosova and restoration of Hadum Mosque
in Gjakovo (Dakovica)”, Center and peripheries in Ottoman architecture: Rediscovering
a Balkan heritage, (Sarajavo: Cultural Heritage Without Borders, Report series No.
9/2010, 2011), 16.
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Vushtrria, Prizreni, Gjakova, Kaçaniku etj. Mirëpo, këto ndërtime për nga
rëndësia, vlerat arkitektonike, konstruktive, artistike, estetike etj., janë më
modeste në krahasim me ato të qendrave të mëdha, si Stambolli e Bursa.18
Dallime gjejmë edhe nëse krahasojmë ndërtimet e qendrave të
rëndësishme administrative ballkanike, si: Shkupi, Sarajeva etj., me
qendra më të vogla, si: Gjakova, Tetova e qytete të ngjashme. Komplekset
e shekullit XIV dhe XV, komponentë kryesorë kishin xhaminë, medresenë
dhe hamamin. Disa komplekse më të mëdha të ndërtuara nga sulltani apo
veziri, përfshinin edhe ndërtimin e imareteve.19
Një ndër xhamitë më të hershme në Ballkan është pa dyshim Ulu
Xhamia, në Plovdiv të Bullgarisë. Fillimisht u ndërtuar në shek. XIV
(1363-1364), ndërsa më pas mbi themelet e xhamisë fillestare u ndërtua
objekti i ri nga Sultan Murati II, në shek. XV.20 Xhamia ka shtrirje
horizontale dhe mbulohet me më shumë se një kube dhe qemer. Është
ndërtuar më gurë të mbështjellë me tulla, pra, në teknikën e klauzonashit.
Teknikë, kjo e aplikuar edhe në disa xhami të Shqipërisë (Korçë, Elbasan)
dhe pjesërisht, aty këtu në disa pjesë të mureve konstruktive në Hamamin
e Prishtinës. Planimetria e Ulu Xhamisë në Plovdiv, është me tri anijata.
Anijata kryesore, e mesit është më e gjerë dhe mbulohet me kube. Dy
anijatat anësore mbulohen me qemer. Pra, në këtë objekt vërehet ndikim i
shkollës së burses, por edhe elemente të arkitekturës dhe artit të stilit
bizantin. Xhami tjetër e ndërtuar në fund të dekadës së katërt të shekullin
XV, konkretisht në vitin 1438, është ajo e Isa Beut në Shkup. Edhe kjo
xhami, është në ndikimin e shkollës së Bursës. I përket tipit të xhamive me
hapësira anësore. Këto hapësira, me raste, shërbenin si bujtina për
dervishë apo misionarë fetarë.21Xhamia e Isa Beut në skemën
kompozicionale përmban, hajatin e hapur që mbulohet me pesë kube,
hapësirën qendrore të zgjatur që mbulohet me dy kube, si dhe hapësirat në
të dy anët e xhamisë që mbulohen me qemer. Shembulli i parë i kësaj
tipologjie të ndërtimit është Xhamia e Orhan Gazit, e realizuar në vitin
1334, në Iznik.22 Këto dy tipe të xhamive, me shtrirje horizontale dhe me
hapësira anësore u ndërtuan në qytete të rëndësishme ballkanike, si
18
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Plovdivi e Shkupi. Tipe të ngjashme nuk i hasim në territorin e Kosovës së
sotme. Në Kosovë kryesisht kemi të bëjë me xhami njëhapësinore,
qendrore me shtrirje vertikale të mbuluara me kube apo çati.
Xhamitë e mbuluara me kube në Kosovë
Nga ndërtimet arkitekturale klasike monumentale në Kosovë,
mbizotërojnë realizimet e mbuluara me kube të ndërtuara nga gjysma e
dytë e shek. XV, e deri në vitin 1615. Këto ndërtime, kryesisht të
karakterit të kultit, xhamitë, tyrbet, bibliotekat, por edhe disa objekte të
karakterit publik, si hamamet, për nga realizimi ishin grandiose,
monumentale, për mjedisin, rajonin ku u ndërtuan, pra, për territorin e
Kosovës. Me pushtimin osman, filloi edhe përhapjen e islamit, filloi
zhvillimi i kulturës shpirtërore e materiale, si figurative, po ashtu edhe
aplikative. Me këtë të cekur filloi të zhvillohet urbanistika e qyteteve me
ndikim oriental, përkatësisht osman. Procesi i islamizimit të popullatës
autoktone arbërore nuk ishte i intensitetit të njëjtë, por në varësi të rajonit,
shtresës klasore të marrëdhënieve dhe funksionit që kishin në jetën
shoqërore të kohës. Këto, pos tjerash kushtëzoheshin nga rrethanat
shoqërore-ekonomike të elementit etnik e krishter shqiptar, përgjatë
shekullit XV deri në vitin 1912.23 Ndërtimet e tipave dhe karakterit të
cekur janë realizime më tipike dhe më reprezentative të objekteve
monumentale sakrale e profane në Kosovë. Qëllimi i donatorëve apo të
vakëfit ishte të krijojnë vepra të formësuara me trajta e forma të veçanta,
të stilit osman, të përhapur edhe në territorin në fjalë. U krijuan ndërtime
të shembujve të përkryera duke arritur shkallën më të lartë të realizimit
artisik, si në aspektin arkitektural, ashtu edhe në atë piktural e plastik. Në
këto krijime nuk u la anash edhe kaliografia që zë vend të merituar në artet
aplikative, kryesisht në enterierët, eksterierët dhe nishanet e objekteve
fetare. Ndërtimet monumentale, klasike,24 të mbuluara me kube dhe të
ruajtura deri në ditët e sotme, përmbajnë karakteristikat e zhvillimit
tipologjik e stilistik të artit osman me elemente vendore. Këto ndërtime në
disa raste të realizuara nga kryemjeshtër e mjeshtër vendorë.25 Këta
23

Qemajl Morina, “E vërteta dhe paragjykimet për islamin në botë dhe ndër shqiptarët”,
Feja, kultura, dhe tradita islame ndër shqiptarët (simpozium ndërkombëtar), (Prishtinë:
BIK, 1995), 31-32.
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mjeshtër të panjohur popullor kishin përvojë të gjatë në ndërtimtari të
objekteve të kultit. Ishin njohës të mirë të sistemeve dhe të teknikës së
ndërtimit, materialit ndërtimor, strukturës së muratimit dhe të
dekoracioneve në gur. Xhamitë e ndërtuara iu përshtatën faktorit natyror,
kushteve klimatike, shoqërore-ekonomike, duke u mjedisuar me ambientin
ku u ndërtuan. Realizimet e mëvonshme arkitektonike, përkatësisht
çarshitë e vjetra që u ndërtuan rreth xhamive u përshtatën dhe nuk e
kaluan lartësinë e objektet e kultit të ndërtuar.26 Kësisoj, qytetet morën
pamje dhe urbanistikë të re në ndikim oriental.
Xhamitë perandorake në Kosovë
Fillimi i ndërtimeve të kultit islam, përkatësisht stilit osman në
Kosovë filloi me Tyrben e Sulltan Muratit në Mazgit (1389) dhe themelet
e Çarshi Xhamisë në Prishtinë (1389-1461). Sot, në Kosovë, kemi tri
xhami perandorake, donator i të cilave ishte Mehmeti II, Fatiu. Dy xhami
të ndërtuara nga ky donator, janë në Prishtinë dhe një në qytetin e Pejës.
Në Prishtinë kemi të bëjmë me Xhamin e Çarshisë si dhe Xhaminë e
Madhe nga vitet 1461/62, ndërsa në Pejë është Xhamia e Bajrakut apo
Çarshi Xhamia nga vitet 1461/72.
Çarshi Xhamia apo Xhamia e Gurit
Paraqet ndërtimin e parë perandorak në Kosovë. Gjendet ne zonën
historike, bërthamën e Prishtinës së vjetër të periudhës osmane. Themelet i
vendosi Bejaziti për nder të shpirtit të babait të tij, Sulltan Muratit I.
Punimet vazhduan edhe gjatë Mehmetit I dhe Muratit II, por, nuk mbaruan
deri në kohën e Sulltan Mehmetit II Fatihut, në vitin 1461.27 Xhamia ka
skemë kompozicionale katërkëndëshe. Përbëhet nga salla e lutjeve, hajati
dhe minarja. Këto janë tipare stilistike, karakteristike që përsëriten në të
gjitha xhamitë e mbuluara me kube në Kosovë. Salla e lutjeve mbulohet
me kube. Kubeja qëndron në pandantiv, dhe ndriçohet nga tri rende të
dritareve. Në rendin e parë kemi dritare kuadratike, në të dytin të mbuluara
në Kosovë”, Monumentet e Kosovës, Kosova Monuments (Prishtinë: IKMMK, 2004), 77.
Fejaz Drançolli, Trashëgimia monumentale në Kosovë (Prishtinë: 2011), 128-129.
27
Ekrem Hakkı Ayverdi,Avrupa’da Osmanlı mimari eserleri Yugoslavya, III Cild, 3.
Kitab, (İstanbul: Bilmen Basımevi, 1981), 157, 158; Mehmet Z. İbrahimgil, Neval
Konuk, Kosova’da Osmanlı mimari eserleri I, I. Cilt, (Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yayınları, 2006), 493.
26
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me hark, ndërsa në të tretin nga një okulus. Hajati deri para restaurimit të
fundit ishte i mbyllur, në kat dhe i mbuluar me tri “kupolla” në formë të
çatisë. Kurse, me restaurimin e fundit që filloi në vitin 2011, sipas
projektit restaurues është hapur dhe mbulohet me tri kube. Minarja e
xhamisë gjendet në anën e djathtë të saj. Përbëhet nga baza, papuçja, trupi,
sherefeja, peteku, kylahu dhe përfundon me alem. Alem kemi edhe në
kubenë e sallës qendrore. Në enterierin e sallës së lutjeve, veçohen pos
tjerash, këto elemente arkitektonike e funksionale: mihrabi, që zë pozitën
në qendër të murit kryesor. Elementi në fjalë është i orientuar në drejtim të
kibles a Qabesë. Drejtim dhe orientim të njëjtë e ka edhe deriçka e
sherefes së minares. Pos mihrabit, këtu në të djathtë është ngritur mimberi
si objekt ku mbahen predikimet e ditëve të mëdha dhe të festave. Në të
majtë të mihrabit është qyrsi që zë vend në të dy anët e mureve
verilindore. Në enterierin e xhamisë është edhe mahfili, a galeria e grave.
Në përdhese është galeria e mejzinit. Kjo galeri, pos shtyllave, mbështetët
edhe për murin e derës së hyrjes dhe në dy pjesë anësore të murit verior
dhe jugor. Salla e lutjeve, pos elementeve të cekura, cilësohet edhe me
dekorime pikturale të realizuara në seko teknikë. Motivet janë të figurave
gjeometrike, botës bimore, elemente arkitektonike dhe citate të kuranit.
Motivet e cekura me rozetën e saj në kalotën e kubesë, e bëjnë tërësinë
dekorative të pikturës aplikative të sallës së lutjeve. Piktura dekorative zë
vend në kubenë e xhamisë pandantive, dhe pjesët e mureve të sallës së
lutjeve, e përreth dritareve në veçanti. Elementet pikturale edhe pse
përsëriten, nuk janë monotone, përkundër me tonet e ngjyrave si e kaltër,
vjollce e gjelbër, okeri dhe sfondi i kaltër i çeltë me kontrastet e buta të
tyre i japin jetë dhe dritë sallës së lutjeve.
Pos pikturës aplikative, xhaminë e plotësojnë dhe e dekorojnë edhe
realizimet plastike të relievit të imët. Dekoracionet e cekura prezantohen si
dekoracione plastike në portalin kryesor mimber, mihrab në formë
stalaktitesh, shtyllat e mahfilit, ancakët e kurorave të mureve konstruktive
të sherefesë si dhe profilizimet e dritareve dhe harqeve të tyre të realizuara
nga tullat e kuqe e që veçohen me kontraste direkte nga ngjyra hiri e
gurëve të pjesëve të tjera të muartimit të xhamisë. Edhe plastika, sikurse
piktura murale ka motive dekorative pa figuracion është karakteristikë e
përgjithshme dhe tipike për dekoracionet e objekteve të kultit, të xhamive
perandorake në Kosovë. Dekoracionet kishin vlera artistike që njëherit
ngritin rëndësinë e objekteve të kultit
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Xhamia e Madhe në Prishtinë
Krahas ndërtimi të Xhamisë së Çarshisë, u ndërtua edhe Xhamia e
Madhe. Kjo xhami, njihet edhe me emrin Xhamia e Mbretit apo Xhamia e
Fatihut.28 U ndërtua në zonën historike apo në bërthamën e Prishtinës së
vjetër, në afërsi me Çarshi Xhaminë. Këto dy objekte fetare islame, i ndan
Xhamia e Jashar Pashës, e cila gjendet në mesin e dy objekteve dhe si të
tilla përbëjnë kompleksin e xhamive më të afërta në Prishtinë. Është
xhamia më e madhe në qytetin e Prishtinës. Në skemë kompozicionale,
sikurse Xhamia e Çarshisë, ka sallën e lutjes, hajatin dhe minaren. Salla
mbulohet me kube të ngrituar në teknikën dhe sistemin pandantiv, identike
me atë të Çarshi Xhamisë, ku salla e lutjeve ndriçohet nga katër rende
dritaresh. Rendi i parë ka dritare kuadratike, ndërsa rendet tjera dhe
tamburi i xhamisë ndriçohet me dritare të mbuluara me hark. Hajati është i
hapur dhe mbulohet me tri kube më të vogla. Minarja gjendet në anën e
djathtë të xhamisë dhe ka elemente identike me atë të Çarshi Xhamisë, por
është me elegante dhe përfundon me kylah të konstruksionit të drurit që
mbështillet me plumb. Kjo e cekur e bënë të dallohet nga kulahu i
Xhamisë së Çarshisë, që e tëra është nga guri. Po ashtu, edhe teknika e
muratimit ndryshon nga Xhamia e Çarshisë. Këtu kemi të bëjmë me
teknikën kuadratike, për dallim nga ajo rustika. Në enterierin e xhamisë
kemi elemente të njëjta, si: mihrabin, mimberin, qyrsin dhe mahfilin. Sa i
përket dekoracioneve pikturale dhe plastike, motivet janë identike. Edhe
këtu kemi të bëjmë me elemente të botës bimore, figurave gjeometrike,
motiveve arkitektonike, citateve të kuranit. Tërë këto elemente dekorative
i mbulojnë muret e enterierit. Pikturë kemi edhe në hajatin e xhamisë si
dhe mbi portën kryesore ku është edhe mbishkrimi që tregon për donatorin
e objektit, si dhe kohën e ndërtimit.
Xhamia e Bajrakut apo Xhamia e Çarshisë
Pos qytetit të Prishtinës, xhami tjetër me donator Sulltanin, kemi
në Pejë. Bëhet fjalë për Bajrakli Xhaminë apo Xhaminë e Çarshisë. U
ndërtua nga Fatihu, në vitin 1462/72.29 Është xhamia më e madhe në Pejë
dhe e vetmja ekzistuese e mbuluar me kube, por në teknikën dhe sistemin
e trompeve. Edhe kjo xhami perandorake ka skemë kompozicionale
identike me ato dy xhami të Prishtinës. Përbehet nga salla e lutjeve, hajati
28
29
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dhe minarja. Salla e lutjeve ndriçohet nga tri rende dritaresh: rendi i parë,
dritare të mbuluara me arkitra, dy rendet tjera me dritare të mbuluara me
hark, por kemi edhe okulusa. Hajati është i hapur dhe mbulohet me tri
kube më të vogla. Minarja gjendet në anën e djathtë dhe përbëhet nga
elemente të njëjta, si të xhamive të cekura. Por, struktura e muratimit
ndryshon, sepse është e përzier me gurë e tulla. Pra, kemi teknikën
kuadratike dhe “opus mixtum”. Enterieri cilësohet me elemente
arkitektonike e funksionale që i cekëm në këto dy objektet e Prishtinës.
Dallimi ekziston në realizimin dhe strukturën e teknikën e tyre. Po ashtu,
edhe në këtë xhami klasike monumentale kemi dekoracione pikturale e
plastike e që për nga motivet dhe përmbajtja janë identike, pra, i
përmbahen rregullave dhe normave kuranore fetare islame.
Si përfundim, mund të theksojmë se këto tri xhami paraqesin
ndërtimet e para monumentale të kultit islam me stil osman, grupi
ballkanik me elemente vendore shqiptare, në territorin e Kosovës së
sotme. Nga ajo që u tha më lartë, mund të thuhet dhe konkludohet se
skema kompozicionale, arkitekturale funksionale e dekorative e
ndërtimeve kanë përmbajtje identike. Natyrisht, ka disa ndryshime në
teknikën dhe sistemin e kalimit në kube, në dekoracionet pikturale e
plastike, por edhe në madhësinë dhe lartësinë e tyre.
Karakteristikë tjetër e xhamive është se, këto objekte u ndërtuan në
afërsi të tregut të hapur. Kjo gjë ishte karakteristike për qytetet arbërore
shqiptare. Pra, tregu, xhamia dhe çarshia, ishin fillet dhe karakteristikat e
para të zhvillimit të qyteteve të periudhës osmane në territorin shqiptar e
në Kosovë në veçanti. Në kuadër të xhamive ishin edhe varrezat e
personaliteteve të njohura të qytetit. Veç objektit sakral, u ndërtuan edhe
hamame, shatërvane, imarete, biblioteka, medrese etj. Duhet cekur se nga
varrezat, sot, ekzistuese janë vetëm ato të Xhamisë së Bajrakut, në Pejë.
Edhe mjediset rreth objekteve të shqyrtuara kanë humbur në përjashtim të
xhamisë së Pejës. Xhamitë perandorake në Kosovë janë ndër shembujt e
parë të ndërtimit arkitektonik me kube qendrore të kultit islam në territorin
në fjalë dhe më gjerë. Natyrisht, nëse krahasohen me xhamitë e ndërtuara
nga donator i njëjtë apo sulltanë të tjerë në qendra të mëdha, si: Edirnja,
Stambolli, Bursa etj., janë modeste dhe karakteristike për provincat
osmane. Mirëpo, për vendin dhe kohën ku u ndërtuan, janë monumentale
dhe dominonin me ndërtimet dhe hapësirat ku shtriheshin dhe ishin të
ndërtuara në shek. XV.
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Xhamia e Mbretit, Prishtinë

Xhamia e Bajrakut, Pejë

NDËRTIMET PERANDORAKE OSMANE NË KOSOVË

57

Orges DRANÇOLI

SUMMARY
IMPERIAL OTTOMAN BUILDINGS IN KOSOVO
The Ottoman Empire, like any military, political, administrative
and economic power of the time was, among others, devoted to
architecturalbuildings of religious, secular and public character. These
buildingswere in most cases undertaken andfinanced by the Sultans, or
other important dignitaries of the political, military and economic Ottoman
life. The objects, as to their greatness, realization and artistic value
differed depending on the post, position as well as political, economic,
military and social status of the provider. A significant role posed also the
geographical position and the importance of the region or country, namely
the town where these objects were built. The object of study of this paper
is the imperial architectural creativity, i.e.with Ottoman sultans as
providers, in the territory of the Republic of Kosovo. Buildings are
monumental and such that survived to the present day. In this case, this
paper will more or less draw comparisons of buildings in Kosovo towns
with some examples of Ottoman important centers in the Balkans and
beyond. At the same time, we will give a more accurate and wider picture
of the type and character of the buildings that were erected in the territory
of today’s Kosovo during the Ottoman period, concretely in the second
half of the 15th century.

KUD: 94(496.51):929 [Prishtina, Hasan]
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QËNDRIMI I AUSTRO-HUNGARISË NDAJ NJË
PROJEKTI VIZIONAR TË HASAN PRISHTINËS MË
1913
Në nëntor të vitit 1912, gjatë Luftës së Parë Ballkanike, Hasan
Prishtina u zu në rrethinën e Shkupit nga forcat ushtarake serbe dhe u
burgos në Beograd, por për shkak të presionit ndërkombëtar dhe me
urdhër të Ministrisë së Ushtrisë në Mbretërinë e Serbisë, u lirua në
pranverë të vitit 1913.1 Për aq muaj sa qëndroi në burg, së bashku me
krerë të tjerë, ai u përballë me presione e kërcënime të vazhdueshme të
qarqeve shtetërore dhe ushtarake serbe, për të firmosur një dokument që
deklaronte se ai ishte kundër një shteti të pavarur shqiptar. Mirëpo, Hasan
Prishtina i bëri të njohur qarqet serbe se do të duronte tortura e kërcënime
të ndryshme dhe nuk do ta lejonte veten të nënshkruante një vendim, që në
1

Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Instituti i Historisë, Historia e Popullit Shqiptar,
vëllimi II (Tiranë: “Toena”, 2002), 508; Qendra e Studimeve Albanologjike - Instituti i
Historisë, Shqiptaria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëllimi VII (dhjetor),
Përgatitja dhe redaktimi: Akad. assoc. Marenglen Verli dhe dr. Ledia Dushku (Tiranë:
“Botimet Albanologjike”, 2012), 108; Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve-Shkup, Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (dokumente), Përzgjedhjen
dhe redaktimin: Skender Asani, Mehmet Prishtina, Sefer Tahiri (Shkup: 2012), 87-88;
Hakif Bajrami, “Pse Hasan Prishtina më 28 nëntor 1912 nuk ishte në Kuvendin e Vlorës”,
Kosova 24/25 (Prishtinë: Instituti i Historisë-Prishtinë, 2003), 126; Zekeria Cana, Politika
e Serbisë kundrejt çështjes shqiptare 1903-1913 (Prishtinë: Instituti Albanologjik i
Prishtinës, 2006), 273; Xheladin Shala, Çështja shqiptare dhe diplomacia serbe 19121913 (Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006), 148-150; Skënder Blaka &
Ismail Ismaili, Letërkëmbime të Rilindjes Kombëtare Shqiptare (Prishtinë: Arbi Ltd,
2014), 645-646; Streten Martinoviq, “Qëndrimi i ushtrisë serbe ndaj shqiptarëve në viset
e pushtuara 1912-1913”, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike VII/1977
(Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1978), 259.
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radhë të parë ishte i dëmshëm për kombin shqiptar e të ardhmen e tij, si
dhe të njolloste me epitetin e tradhtarit tërë veprimtarinë dhe personalitetin
atdhetar. Prandaj, baza e karakterit, formimit intelektual dhe veprimtarisë
së tij patriotike nuk e lejonte të kryente një akt që do ta stigmatizonte gjatë
dhe pas jetës si renegat i çështjes kombëtare shqiptare. Krahas kësaj, ai u
përballë edhe me presionin për të firmosur një shkresë besnikërie ndaj
shtetit serb dhe për të pranuar pushtimin serb të Shqipërisë.2 Përvoja e
hidhur gjatë qëndrimit të tij në burg, i dha një mesazh të qartë se e ardhmja
e Shqipërisë kërcënohej seriozisht nga premisat e reja ndërkombëtare dhe
qëndrimi i shtetit serb dhe atij malazez ndaj shqiptarëve.
Pas lirimit nga burgu, për shkaqe sigurie, Hasan Prishtina kaloi në
territorin e Austro-Hungarisë. Si personalitet i shquar diplomatik, gjatë
qëndrimit të tij në Vjenë, në muajin maj të vitit 1913, ai u takua edhe me
ministrin e Punëve të Jashtme të Austro-Hungarisë, kontin Leopold
Bertold. Në këtë kohë, në Londër po zhvillonte punimet Konferenca e
Ambasadorëve e Fuqive të Mëdha, në të cilën po diskutohej për rrethanat
e krijuara si pasojë e Luftës së Parë dhe të Dytë Ballkanike, si dhe po
përcaktohej fati i të ardhmes së shqiptarëve dhe trojeve të tyre. Hasan
Prishtina u vu në dijeni se angazhimi i Austro-Hungarisë, e cila ishte
përkrahëse e interesave kombëtare të shqiptarëve, që Peja, Gjakova,
Prizreni, Dibra, Ohri e Janina t’i mbeteshin Shqipërisë, nuk kishte gjetur
përkrahje brenda Konferencës së Ambasadorëve në Londër dhe kështu,
duke krijuar një ekuilibër të ri në Ballkan dhe duke ruajtur paqen ndërmjet
Fuqive të Mëdha, më 21 mars të vitit 1913, u vendos përfundimisht që
Kosova, e cila përfshinte një territor prej 32.900 kilometra katrorë, edhe në
aspektin juridiko-politik ndërkombëtarisht t’i njihet pushtimit, aneksimit
dhe administrimit të Mbretërisë së Serbisë dhe Malit të Zi.3 Edhe pse u
vendos që Kosova t’i shkëputej Shqipërisë, Hasan Prishtina, jo vetëm se e
kundërshtoi prerazi këtë vendim të padrejtë, mirëpo, duke llogaritur në
qëndrimin pozitiv të Austro-Hungarisë karshi çështjes shqiptare dhe
2

QSA-IH, Shqiptaria në dokumentet austro-hungareze (1912), 109, 124.
Dokumente britanike për çështjen shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër
1912-1913, zgjodhi, përgatiti dhe redaktoi: prof. dr. Muhamet Shatri, Qendra e
Studimeve Albanologjike & Instituti i Historisë-Tiranë (Tiranë: “Toena”, 2012), 368;
Perlindja e Shqipëniës, “Çështja shqiptare në Delegacionet t’Austriës”, nr. 28 (Vlonë,
23/6 Vjeshta e III 1913), 5; Arben Puto, Pavarësia Shqiptare në Tryezat e Diplomacisë
(1912-1914) (Tiranë: “Weso”, 2008), 78; Nicola Guy, Lindja e Shqipërisë (Tiranë:
“Pegi”, 2012), 68, 80-81; Shala, Çështja shqiptare dhe diplomacia serbe 1912-1913, 171;
Gazmend Rizaj, Shqipëria e Sipërme 1800-1913 (Prishtinë: Instituti Albanologjik i
Prishtinës, 2011), 392.
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statusin vendimmarrës të saj në politikën dhe diplomacinë ndërkombëtare,
i parashtroi kontit Bertold një Projekt politik dhe kulturo-arsimor për
Kosovën dhe shqiptarët, që përbënin shumicën e popullsisë së kësaj treve
shqiptare.
Qëllimi i këtij projekti ishte që me ndërmjetësimin dhe insistimin e
diplomacisë austro-hungareze t’u sigurohej shqiptarëve të Kosovës një lloj
pavarësie politike dhe kulturo-arsimore, e cila synonte ta mbronte
Kosovën nga serbizimi dhe njëkohësisht të ndihmonte për ta mbajtur në
këmbë ndikimin dhe simpatinë austro-hungareze në popullin shqiptar. Ky
projekt, po ashtu synonte shkollimin në Austro-Hungari të 40-50 djemve
nga shtresat drejtuese të kësaj treve shqiptare. Pos tjerash, duke shprehur
hapur dyshimet se ndonjë element shqiptar nga radhët e drejtuesve
popullorë mund të rrëshqiste në vargonjtë e politikës serbo-malazeze ndaj
Kosovës dhe, duke njohur mirëfilli elitën drejtuese të saj, Hasan Prishtina i
propozonte Vjenës financimin e krerëve shqiptarë të Kosovës, sepse në
këtë mënyrë pengohej e luftohej tentativa serbo-malazeze për t’i bërë ata
për vete me anën e të hollave.4 Sikurse para dhe pas lirimit nga burgu,
Hasan Prishtina posedonte njohuri të plota për interesat dhe politikën
serbo-malazeze ndaj shqiptarëve, e cila bazohej në “Projektin”
(“Naçertania”) e vitit 1844 të Ilia Garashaninit, i cili në thelb kishte
spastrimin e Kosovës nga shqiptarët, kolonizimin sllav të saj, si dhe


Ky Projekt nuk është trajtuar ose publikuar në monografitë dhe dokumentet e botuara,
që në fokus hulumtimi dhe studimi kanë figurën e Hasan Prishtinës. Shih më gjerësisht:
Ajet Haxhiu, Hasan Prishtina dhe Lëvizja patriotike e Kosovës (Tiranë: “Naim Frashëri”,
1968); Nusret Pllana, Hasan Prishtina - ligjërimet e motrave (Prishtinë: 2000); Tahir
Abdyli, Hasan Prishtina në Lëvizjen Kombëtare demokratike Shqiptare 1908-1933
(Prishtinë: “GME”, 2003); Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve-Shkup, Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (Konferencë shkencore
13-14 tetor 2012), Scupi, nr.4 (Shkup: 2012); Muhamet Pirraku, Hasan Prishtina vlerë
sublime e kombit (Prishtinë: Shoqata e të Burgosurve Politikë e Kosovës, 2013); Dibran
Fylli, Hasan Prishtina stërnip i Abdullah Veliqit (Prishtinë: “PrishtinaPress”, 2013);
Xheladin Shala, Hasan Prishtina vështrim i shkurtër atdhetarie (Prishtinë: Instituti
Albanologjik, 2014); Branisllav Sinadinovski, Hasan Prishtina (Shkup: 2014); Drejtoria
e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, Hasan Prishtina (Përmbledhje dokumentesh) 19081934, Përgatitur nga Kujtim Nuro dhe Nezir Bato (Tiranë: “8 Nëntori”, 1982); Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, Veprimtaria atdhetare e
Hasan Prishtinës (dokumente), Përzgjedhjen dhe redaktimin: Skender Asani, Mehmet
Prishtina, Sefer Tahiri (Shkup: 2012).
4
Arkivi i Institutit të Historisë-Tiranë (AIHT), fondi: Arkivi i Vjenës, Vj.23-10-1080,
nr.4269, Relacion tepër konfidencial i Kontit Bertold në Vjenë, dërguar konsullit austrohungarez në Vlorë, 12 shtator 1913.
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sllavizmin e atyre shqiptarëve që nuk i nënshtroheshin organeve
administrative serbo-malazeze pas pushtimit dhe aneksimit të Kosovës.
Propozimprojekti i Hasan Prishtinës u morë në shqyrtim serioz në forumet
përkatëse të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, ndërsa veçanërisht
u ngarkuan përfaqësuesit konsullorë në Shkup dhe në Selanik për të
paraqitur vlerësimet e tyre, të cilat kishin rëndësi të posaçme për
përgjigjen përfundimtare të Bertoldit, sepse agjencitë konsullore në Shkup
dhe Selanik posedonin informacione të hollësishme mbi rrethanat politike
të kohës në territorin që ato ishin përgjegjëse për informim si dhe shtresat
udhëheqëse e shoqërore që përbënin Kosovën dhe vise të tjera shqiptare.
Fakti që kaluan më se katër muaj, nënkuptonte se ministri austrohungarez i Punëve të Jashtme, Bertold, kishte disponim pozitiv dhe të
matur për ta lëvizur këtë projekt drejt realizimit të tij. Njëkohësisht ai
ndiqte me vëmendje zhvillimet brenda Konferencës së Ambasadorëve në
Londër, si dhe rrethanat e reja politike në Gadishullin Ballkanik të krijuara
nga Lufta e Parë dhe e Dytë Ballkanike, të cilat kishin rëndësi të veçantë
në rrjedhat përkatëse dhe përfundimtare të këtij projekti. Mirëpo, me
përfundimin e Luftës së Dytë Ballkanike (10 gusht 1913) dhe të punimeve
të Konferencës së Ambasadorëve në Londër (12 gusht 1913) ndryshoi
rrënjësisht gjendja politike në Gadishullin Ballkanik e krahas saj edhe
premisat mbi propozimet për projektin e Hasan Prishtinës. Përkundër kësaj
situate politike jo të favorshme për interesat e shqiptarëve, konti Bertold e
vlerësonte të suksesshëm për Kosovën vendimin e Konferencës së
Ambasadorëve në Londër (22 mars 1913) për mbrojtjen e pakicave
kombëtare nën Mbretërinë e Serbisë dhe Malit të Zi, që nënkuptonte një
garanci ndërkombëtare për shqiptarët dhe viset e tyre të aneksuara. Në të
vërtetë, me insistimin e Austro-Hungarisë, Konferenca e Ambasadorëve
në Londër, me anë të një rezolute, ndër të tjerash kishte vendosur që të
mbroheshin të drejtat kombëtare të pakicave mbi gjuhën, besimin,
kulturën, arsimimin si dhe të drejtat juridike e politike, mbi
pacenueshmërinë e pronave dhe pasurive të tyre, lëvizjen e lirë nga një
vend në tjetrin, përfshirë edhe tregjet e Prizrenit, Gjakovës e të Dibrës.5
5

AIHT, Vj.24-40-4037, nr.29, Raport i zëvendëskonsullit austro-hungarez në Prizren,
Kohlrus, dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme në Vjenë, Prizren, 8 shkurt 1914;
Shatri, Dokumente britanike për çështjen shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në
Londër 1912-1913, 359; Dokumente britanike për Shqipërinë dhe shqiptarët (tetor dhjetor 1913) I, Përgatiti: Valentina Duka (Tiranë: “Toena”, 2012), 252; Annelise
Wernicke, Teodor Ipen dhe Shqipëria në Fokusin e Perandorisë Austro-Hungareze,
Përktheu nga gjermanishtja: Eridan Imami (Tiranë: “Plejad”, 2012), 138-139; Puto,
Pavarësia Shqiptare në Tryezat e Diplomacisë (1912-1914), 78.
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Mirëpo, Hasan Prishtina nuk besonte aspak se monarkitë serbo-malazeze
do ta zbatonin praktikisht këtë rezolutë.
Në këtë kontekst, në përputhje me rrethanat politike të kohës,
arsyetonte dhe vlerësonte ministri i Jashtëm, Leopold Bertold, projekti i
Hasan Prishtinës përkatësisht propozimet kulturore të tij mund të
merreshin parasysh dhe të realizoheshin vetëm në formë të modifikuar.
Kërkesat për një lloj pavarësie politike të shqiptarëve në Kosovë nuk
mund të merreshin për bazë për aq kohë sa vendimet e Konferencës së
Ambasadorëve në Londër, si dhe realiteti i ri politik dhe juridik në Kosovë
e sanksionin një qëllim të tillë. Prandaj, fokusi i diplomacisë austrohungareze mbështetej në qëndrimin tradicional të Vjenës, për të
mbështetur dhe financuar zhvillimin kulturor dhe arsimor të shqiptarëve, si
parakusht për përmirësimin e pozitës së tyre shoqërore, ekonomike dhe
politike në Gadishullin Ballkanik dhe më gjerë. Në vjeshtë të vitit 1913
Hasan Prishtina ndodhej në Vlorë, duke ushtruar funksionin e ministrit të
Bujqësisë në Qeverinë e Ismail Qemalit. I informuar për vendndodhjen e
Hasan Prishtinës, më 12 shtator të vitit 1913, L. Bertold ia dërgoi projektin
me urdhër tepër konfidencial konsullit austro-hungarez në Vlorë, Wenzel
von Lejhanec, dhe e porositi atë që t’ia përcillte Hasan Prishtinës
qëndrimin zyrtar të Vjenës lidhur me projektin e tij. Në përgjigjen e
Bertoldit nënvizohej: “Ministria perandorake dhe mbretërore e jashtme
nuk është në gjendje që të pranojë projektin e tij në lidhje me
subvencionimin e shefave shqiptarë në Serbinë e vjetër . Për sa i përket
edukimit të të rinjve shqiptarë nga ato krahina për në monarki, situata e
ndryshuar e ka prurë në vete, që të paktën në stil të gjerë, ne nuk do të
dëshironim të fillonim hëpërhë një aksion të tillë, pikërisht për arsye, pse
ai aksion do të shkaktonte që pjesëtarët e familjeve të atyre djelmoshave të
persekutohen prej serbëve dhe malazezëve. Nga ana tjetër - vazhdonte
Bertold - ne do të ishim gati që të bashkëpunonim për edukimin e të rinjve
shqiptarë të Serbisë së vjetër në mënyrë që ata të pranohen në shkollat
ekzistuese ose që kanë për t’u themeluar në Shqipërinë autonome, por nga
ana tjetër edhe në Serbinë e vjetër e pikërisht në shkollat e reja që kanë
për t’u krijuar në bazë të vendimeve të Londrës. Ministria e Jashtme
perandorake dhe mbretërore është me gëzim gati që të marrë parasysh
edhe çështjen e ndihmave materiale për të dy qëllimet e sapo përmendura
si dhe për ta bërë të mundshme botimin e gazetave shqipe në Serbinë e
vjetër të garantuara me vendimet e Londrës”.6 Ky qëndrim i ministrit të
6

AIHT, Vj.23-10-1080, nr.4269, Relacion tepër konfidencial i kontit Bertold në Vjenë,
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Jashtëm austro-hungarez, nënkuptonte se Vjena zyrtare, duke ngërthyer
edhe interesat e saj politike, kishte shprehur simpati të veçantë për peshën
specifike që barte realizimi i këtij projekti.
Për diplomacinë vjeneze ishte e rëndësishme që krerët shqiptarë,
përkundër dhunës dhe presionit të vazhdueshëm që përjetonin nën
regjimin ushtarak serbo-malazez, të qëndronin në Kosovë dhe të mos e
braktisnin atë. Vjena zyrtare nuk dëshironte të hapte konflikte të reja
ndërmjet shqiptarëve dhe organeve administrative serbo-malazeze në
Kosovë. Ajo shprehte gatishmërinë që tani për tani të përkrahte
financiarisht të gjithë djemtë e krerëve të Kosovës për t’u shkolluar në
shkollat e shtetit shqiptar. Mirëpo, përkundër mizorive që ushtroheshin
nga organet e administratës serbo-malazeze ndaj shqiptarëve të Kosovës,
Vjena zyrtare shprehte verbërisht besimin e saj se, Mbretëria e Serbisë dhe
Mbretëria e Malit të Zi do të respektonin vendimet e Londrës dhe nuk do
të pengonin zhvillimin e arsimit dhe të kulturës së shqiptarëve në Kosovë.
Përkundrazi, organet administrative serbe dhe malazeze kishin
mbyllur pothuajse të gjitha shkollat e periudhës osmane në Kosovës, nuk
lejonin hapjen e ndonjë shkolle në gjuhën shqipe dhe as botimin e ndonjë
gazete shqiptare.7 Pas tre javësh, më 4 tetor të vitit 1913, kur kishte
përfunduar Kryengritja e Shtatorit kundër pushtimit dhe aneksimit serbomalazez të Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare, konsulli Lejhanec e
informoi kontin Bertold se e kishte njoftuar Hasan Prishtinën për
përgjigjen e Vjenës zyrtare dhe qëndrimin e saj përfundimtar mbi
projektin e tij. Lejhanec ndër të tjerash i shkruante Bertoldit: “...Përgjigjen
negative të raportit ... me projektin e tij për subvencionimin e krerëve
shqiptarë në Serbinë e vjetër ai e mori lehtë, - vazhdonte Lejhanec refuzimi i dytë në lidhje me edukimin e të rinjve shqiptarë në ato vise, i
shkaktoi atij mërzitje të dukshme, dhe për mua ishte mjaft e vështirë, që ta
qetësoja deri diku, sado që ai e pranonte, se argumentimi i Ministrisë ...
ishte i drejtë si dhe dëshirën e saj për sakrifica për përpjekjet kombëtare
dërguar konsullit austro-hungarez në Vlorë, 12 shtator 1913.
Taraboshi, “N’Kosovë njimti shpija t’rrenueme - graa e fmii t’griim” (Shkodër, 16-17
pridhë 1914); Adem Murati, Lëvizja Kombëtare për arsimin shqip - Mulla Syla, mësues
dhe veprimtar i dalluar (Ferizaj: Lidhja e Historianëve të Kosovës “Ali Hadri”, 2012),
362-363; Masar Rizvanolli, “Zhvillimi i arsimit shqip në Gjakovë deri më 1918”, Kosova
31/32 (Prishtinë: Instituti i Historisë-Prishtinë, 2009), 28; Sadik Mehmeti, “Shkollat
fillore klasike islame (mejtepet sibjan) në Kosovë”, Vjetar 51 (Prishtinë: Agjencia
Shtetërore e Arkivave të Kosovës, 2015), 445-465; Sadik Mehmeti, “Shkollat Normale Darulmualimin në Kosovë (1880-1912)”, Buletin i Fakultetit Filozofik XXIX/2014,
(Prishtinë: Universiteti i Prishtinës, 2014), 192-200.
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dhe kulturore të shqiptarëve”.8 Hasan Prishtina kishte besim të plotë në
qëndrimin pozitiv të Vjenës karshi shqiptarëve e në këtë kontekst edhe
ndaj projektit të tij. Kjo përgjigje e zhgënjeu dhe dëshpëroi thellë, ngase si
drejtues kryesor i Lëvizjes Kombëtare, me sa duket u kishte premtuar
krerëve të Kosovës lidhur me subvencionimin dhe shkollimin e djemve të
tyre në Austro-Hungari. Prandaj, për t’i realizuar premtimet, ai kishte
obligime morale ndaj bashkatdhetarëve të tij. Për shkak të mossuksesit të
këtij projekti, konsulli Lejhanec, nuk e përjashtonte mundësinë se mbi
propozimet në fjalë dhe për të realizuar sadopak angazhimet e tij morale të
marra përsipër, Hasan Prishtina t’i drejtohej për përkrahje edhe qarqeve
diplomatike të Italisë në Shqipëri, të cilat po ashtu kishin një qëndrim
pozitiv karshi çështjes shqiptare. Lejhanec i deklaroi ministrit Bertold se
do ta ndiqte me vëmendje çdo kontakt të Hasan Prishtinës me diplomatët
italianë dhe do ta informonte Vjenën zyrtare nëse një gjë e tillë do të
ndodhte.9 Hasan Prishtina i kishte dhënë rëndësi të veçantë zhvillimit të
arsimit kombëtar të shqiptarëve. Para pushtimit dhe aneksimit serbomalazez të Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare, ai, jo vetëm që kishte
ndihmuar në hapjen e shkollave në gjuhën shqipe, por kishte mbështetur
me mjete të tij shkollimin e fëmijëve në të gjitha viset shqiptare. Situata e
krijuar si pasojë e Luftërave Ballkanike dhe qëndrimit të faktorit
ndërkombëtar ndaj çështjes shqiptare, kishte reflektuar edhe në gjendjen e
përgjithshme materiale të vetë Hasan Prishtinës. Pronat dhe pasuritë e tij
në Kosovë më nuk mund të menaxhoheshin nga ai, sepse kthimi i tij në
Kosovë ishte i padëshirueshëm nga qarqet shtetërore serbo-malazeze. Në
këto rrethana, ai përpiqej të gjente mbështetje tek aleatët që anonin kaherë
ndaj një zgjidhjeje pozitive të çështjes shqiptare në Gadishullin Ballkanik
dhe në mënyrë të posaçme në edukimin dhe arsimimin kombëtar të
shqiptarëve. Meqenëse në Kosovë po zbatohej një politikë shoviniste nga
qarqet administrative serbo-malazeze, e cila manifestohej me persekutime,
presione, konfiskim të pasurive, burgosje, dhunime, vrasje, masakra,
konvertime të dhunshme fetare, emigrim të shqiptarëve etj., Hasan
Prishtina u shqetësua jashtëzakonisht nga ky qëndrim i Vjenës dhe u
pikëllua për të ardhmen e shqiptarëve të Kosovës, substanca shoqërore,
ekonomike dhe kulturore e të cilëve rrezikohej të shfarosej nga asimilimi,
8

AIHT, Vj.23-10-1094, nr.149/pol, Informacion i konsullit austro-hungarez në Vlorë
dërguan kontit Bertold në Vjenë, 4 tetor 1913.
9
AIHT, Vj.23-10-1094, nr.149/pol, Informacion i konsullit austro-hungarez në Vlorë
dërguan kontit Bertold në Vjenë, 4 tetor 1913.
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emigrimi dhe asgjësimi fizik i tyre. Në anën tjetër, qëndrimi objektiv dhe i
peshuar i Vjenës mbi këtë projekt vizionar të Hasan Prishtinës, nuk i
shkëputi lidhjet ndërmjet patriotit shqiptar dhe qarqeve austro-hungareze,
mirëpo njëkohësisht nuk e tërhoqi as idenë për realizimin e tij në
perspektivë. Rrethanat e reja politike në Kosovë treguan praktikisht se
paralajmërimi i Hasan Prishtinës mbi serbizimin e Kosovës dhe tundimin e
disa krerëve shqiptarë ishte bërë fakt konkret10, ndërsa afrimi i tij me
Romën zyrtare ndikoi që disa të rinj të krerëve shqiptarë të Kosovës të
dërgoheshin për t’u shkolluar në Itali.

10

AIHT, Vj.23-34-34-83, nr.39/P, Informacion rreptësishtë konfidencial i konsullit
austro-hungarez në Shkup, Jeliçka, dërguar Margarfit dhe MPJ në Vjenë, Shkup, 29
shtator 1913.
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SUMMARY
AUSTRO-HUNGARY'S ATTITUDE TO A VISIONARY PROJECT
OF HASAN PRISHTINA IN 1913
Following his release from prison in Belgrade, in the spring of
1913, Hasan Prishtina left for Vienna, where in May 1913 he presented a
visionary project to the Foreign Minister of Austro-Hungary, Leopold
Berchtold. Hasan Prishtina aimed through this Project to ensure mediation
and insistence of the Austro-Hungarian diplomacy so as to guaranteeto
Kosovo Albanians political as well as cultural and educational autonomy
under Serbian Kingdom and the Kingdom of Montenegro. The political as
well as cultural and educational autonomy was intended to protect Kosovo
from serbisianation and to create in perspective the basic premises for the
liberation of Kosovo and its unification with Albania.
This Project, which was also intendedto maintainAlbanians’
sympathy for Austria-Hungary, and toeducate 40-50 boys from Kosovo
leading stratain Austro-Hungary, at the same time proposed to official
Vienna to finance Kosovo Albanian heads, for preventing SerboMontenegrin attempts in appropriating their authority by means of money.
The Minister of Foreign Affairs of Austria-Hungary, Leopold Berchtold,
widely studied for four months this visionary project through consular
agencies in Skopje and Thessaloniki, while at the beginning of October
1913, due to the Balkan wars and the decisions of the Conference of the
Ambassadors inLondon, informed Hasan Prishtina that hewould sustain
the proposed project in a modified way, especially in the education sector,
by supporting the opening and operation of Albanian schools. Berchtold's
response saddened Hasan Prishtina, but this did not break away the links
between the Albanian patriot and Austro-Hungary.
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Alban DOBRUNA
BASHKËPUNIMI I BAJRAM CURRIT ME IDRIZ SEFERIN
GJATË KRYENGRITJES SË VITIT 1912
Bashkëpunimi ndërmjet krerëve të Rilindjes Kombëtare Shqiptare
në fazën e katërt, hynë më të unifikuar drejt realizimit të platformës së saj.
Në vitin 1912 shqiptarët vendosën që të organizonin një kryengritje të
përmasave të përgjithshme, qendra e së cilës do të ishte vilajeti i Kosovës.
Suksesi i kryengritjes nuk do të mund të realizohej pa gërshetimin dhe
bashkërendimin e udhëheqësve, dhe zonave të tyre kryengritëse. Idriz
Seferi, ishte ndër udhëheqësit e Lëvizjes Kombëtare në trevat e Gollakut,
Karadakut e Moravës. Nga kontaktet e vazhdueshme me krerët kryesorë të
saj, mori pjesë në të gjitha ngjarjet lokale dhe kombëtare duke u dalluar si
njëra nga figurat më të shquara shqiptare të asaj kohe1. Qysh në fazën e
përgatitjes për kryengritje, Idriz Seferi i deklaroi argjipeshkvit Mjeda në
Shkup se pakënaqësia e tij dhe popullit të rajonit të Karadakut kundër
regjimit xhonturk kishte arritur kulmin, kryengritja ishte e pashmangshme,
dhe se ai do të ishte ndër të parët e asaj zone që do t’i rrëmbente armët2. Në
këtë kuadër nuk mungoi një frymë bashkëpunimi ndërmjet tij dhe krerëve të
Rrafshit të Dukagjinit, që u manifestua qysh në kohën kur po zhvilloheshin
ndeshjet e para me ushtrinë osmane, në mars të vitit 1912 midis
kryengritësve të Rekës së Keqe, dhe forcave të ushtrisë e xhandarmërisë
osmane. Luftime të tilla pati edhe në pjesët tjera të nahijes së Gjakovës,
pranë fshatit Skivjan,3 dhe në trevat e Hasit4.
1

Sadulla Brestovci, “Idriz Seferi - Kreshniku i Karadakut”, Gazeta “Rilindja”, 28. I.
1970, 13.
2
Muhamet Shatri, Kryengritja e Përgjithshme Shqiptare kundërosmane e vitit 1912,
(Prishtinë: “Libri Shkollor”, 2016), 161.
3
Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëllimi I, Përgatitur nga Beqir
Meta & Sokol Gjermëni, (Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i

70

Alban DOBRUNA

Ndërkohë, kur po zhvilloheshin ndeshjet e para me ushtrinë osmane.
Bajarm Curri nuk ishte pasiv por mbante mbledhje me krerët e Gjilanit si:
Mustafë Agën, Sali Agën dhe Shefki Efendinë5. Një tubim i tillë në Tërpezë
u mbajt disa ditë para Shëngjergjit në muajt mars-prill 1912, në odën e
Emin Misinit. Në të morën pjesë: Idriz Seferi, Bajram Curri, Sali Kupina,
Ramë Avdyli, Islam Pira etj., ndërsa u fol për organizimin e kryengritjes
antiosmane, por edhe kundër propagandës antishqiptare të Mbretërisë së
Serbisë, e cila asokohe ishte aktive në këto anë.6 Kështu, në raportin e datës
11 maj të vitit 1912 të konsullit serb në Prishtinë, Millojeviq, dërguar
Ministrisë së Jashtme të Mbretërisë së Serbisë në Beograd, ndër të tjerash
thuhej: “Një çetë prej 30 shqiptarësh të kazasë së Gjilanit kaloi Kosovën në
rrugë për Pejë. Konsiderohet se u ka shkuar në ndihmë shqiptarëve”.
Ndërkaq, në raportin e datës 13 maj nga i njëjti konsull, ndër të tjerash
raportohej: “Pohohet... e sigurt që shumë çeta të... Gjilanit kaluan në
nahijen (duhet të jetë sanxhakun ose kazanë) e Pejës”. Përpos kësaj, në
raportin e datës 16 maj të vitit 1912, ky konsull shkruante se: “Në mesin e
kryengritësve të Pejës gjenden çetat e rrethinës së Gjilanit, Prishtinës dhe
Vushtrrisë si dhe të Llapit. Pohohet se ka çeta madje nga Kelmendi dhe
Kastrati. Me sa duket lufta e Gjakovës dhe e Pejës mori përmasa më të
mëdha se sa e pranojnë këtë qarqet zyrtare”7.
Kjo tregon se Gjilani me rrethinë në Kryengritjen e Përgjithshme
kundërosmane të vitit 1912, ishte jo vetëm një qendër e rëndësishme e tij,
por edhe nxitës për shpërthimin e kësaj kryengritje edhe në vise të tjera
shqiptare. Për të bashkërenduar forcat kryengritëse dhe për të hartuar një
program kërkesash, realizimi i të cilit do t’i drejtohej Qeverisë së
Stambollit, u ndje e nevojshme thirrja e një kuvendi ku do të mblidheshin
krerë e drejtues të kryengritjes. Kështu, nga 21-25 maj, në Junik, u mbajt
një kuvend, në të cilin fjalën kryesore e kishin: Hasan Prishtina8, Isa

Historisë-Tiranë, 2012), 327.
Shatri, Kryengritja e Përgjithshme Shqiptare kundërosmane, 222.
5
Zekeria Cana, “Relacione të Bajram Currit me qeverinë serbe më 1912”, Bajram
Curri, (Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë; Instituti i Historisë, 1982),
54.
6
Skënder Drini, Bajram Curri, (Tiranë: 1982), 155; Adem Murati, “Sali Kupina
bashkëluftëtar i Idriz Seferit”, Jeta dhe vepra e Idriz Seferit, (Prishtinë: Instituti i
Historisë-Prishtinë, 2003), 100.
7
Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumente serbe, Përgatitur nga Zekeria Cana,
(Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2008), 170-174.
8
Tahir Abdyli, Hasan Prishtina, (Prishtinë: 2003), 33.
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Boletini9, Bajram Curri, Riza bej Gjakova, Jashar Pasha, Hasan Ferri etj10.
Sipas informacionit të datës 11 qershor 1912 të konsullit austro-hungarez,
Heimroth, në Shkup, Idriz Seferi shkoi në Junik me urdhër të autoriteteve
osmane, si ndërmjetës për të kryer shërbim informative, por i gënjeu
autoritet duke qëndruar me kryengritësit. Ai u kthye në kazan e Gjilanit ku e
stimulonte kryengritjen në këtë pjesë të vilajetit11. Mirëpo, dokumentet e
konsultuara të proviniences franceze, italiane, serbe, ruse dhe literaturën
relevante nuk potencojnë pjesëmarrjen e tij në Kuvendin e Junikut, që
nënkupton se informacioni i konsullit të lartpërmendur është i
pakonfirmuar. Ai mund të ketë shkuar në Junik, por jo të ketë marrë pjesë
në punimet e Kuvendit gjatë 21-25 majit 1912.
Lidhur me rrjedhën dhe rezultatin e punimeve të Kuvendit të
Junikut, shqiptarët e kazasë së Gjilanit dhe sanxhakut të Shkupit
deklaroheshin se i pranonin paraprakisht të gjitha vendimet që do të
nxirrnin krerët në këtë Kuvend. Mirëpo, Porta nuk i pranoi kërkesat e
Kuvendit të Junikut, andaj shqiptarët u zgjeruan në kryengritje, e cila morri
një hov të madh, duke përfshirë jo vetëm vilajetin e Kosovën, por edhe
vilajetin e Shkodrës, Janinës dhe Manastirit, përkatësisht të gjitha viset
etnike shqiptare12. Bashkëveprimi i kryengritësve u realizua me sukses.
Krahas zgjerimit të kryengritjes forcoheshin edhe lidhjet midis krerëve
shqiptarë13. Kjo vërehet në veprimtarinë luftarake të forcave kryengritëse,
në bazë të shënimeve të Hasan Prishtinës në kuadër të katër grupeve
kryengritës,14 grupin e krahinave të Gjilanit, Kaçanikut, Ferizajt, Prizrenit,
Dragashit, Tetovës, Kumanovës, Lumës etj., i cili ishte edhe grupi më i
madh, që drejtohej nga Idriz Seferi (Gjilani) dhe Bajram Daklani
(Gjakovë).15 Ata u bashkërenduan kryesisht në furnizimin me armatim dhe
9

Fatmira Musaj, Isa Boletini, (Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë; Instituti i
Historisë, 2015), 209.
10
Hasan Prishtina, Nji shkurtim kujtimesh mbi kryengritjen shqyotare të vjetit 1912,
(Prishtinë: “Rrokullia”, 2009), 22.
11
Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëllimi III, Përgatitur nga Hamit
Kaba & Beqir Meta, (Tiranë: Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i HistorisëTiranë, 2012), 90-91.
12
Ali Hadri, “Gjakova prej themelimit deri më 1941”, Kosova, 1/1972, 411.
13
Jusuf Bajraktari, “Relacionet e Isa Boletinit me Bajram Currin”, Isa Boletini dhe
koha e tij, (Prishtinë: Instituti i Historisë-Prishtinë, 1998), 43.
14
1. Grupi i rrafshit të Dukagjinit; 2. Grupi i Drenicës dhe Vuçitërnës; 3. Grupi verilindor i Kosovës; 4. Grupi krahinave të Gjilanit, Kaçanikut, Ferizaj, Prizrenit,
Dragashit, Tetovës, Kumanovës, Lumës etj.
15
Shukri Rahimi, “Kryengritjet shqiptare në Kosovë më 1909-1912”, Kosova, 1/1972,
91.
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ushqime, me lëvizjen e numrit të forcave nga një zonë në zonë tjetër, me
pjesëmarrjen në tubime e kuvende, në hartimin e platformës (politike dhe
strategjike), të kryengritjes në çlirimin e qyteteve16, ku vërehet një
gërshetimin, harmoni dhe bashkërendim i udhëheqësve dhe zonave
kryengritësve17.
Në këtë kontekst, nuk mungoi një frymë bashkëpunimi ndërmjet
Bajram Currit dhe Idriz Seferit.18 Këta si tribunë popullorë, por edhe prijësit
tjerë të kryengritjes, në veprimet e tyre “ishin të pavarur nga faktorët e
jashtëm. Ata nuk vepruan nën ndikimin e “sugjerimeve” dhe kërkesave nga
jashtë”19, që vinin nga Mbretëria e Serbia e cila mbështeti Kryengritjen e
Përgjithshme shqiptare me armë, municion dhe të holla, qëllimet e së cilës
ishin: 1. përleshja e ushtrisë shqiptare me ushtrinë osmane do të dobësonte
të dy palët dhe do t’i lehtësonte Mbretërisë së Serbisë luftën kundër
Perandorisë Osmane; 2. pykëzimi i plotë brenda kryengritjes, manipulimi
me të për të mos marrë karakter të përgjithshëm kombëtar20, që në ato
momente me rëndësi, kryengritja kishte marrë përmasa shumë të mëdha të
Lëvizjes së armatosur në Kosovë. Këtë pohim e vërtetonin edhe dokumentet
diplomatike italiane. Sipas një telegrami të diplomatit italian në Beograd,
Baroli dërguar Romës në maj 1912, konstatohet: “Idriz Seferi dhe Bajram
Curri…, mbahen … njerëzit më me ndikim dhe më të pasur, por nuk ka
dyshim se mund të kthehen nga ana e serbëve”21. Këta ishin personalitete të
njohura dhe me autoritet të madh në masën e gjerë popullore shqiptare,
andaj thirrjes së tyre për luftë të armatosur regjimit e sundimit xhonturk, pa
hezitim do t’i bashkëngjitej i gjithë populli shqiptar i këtyre trevave që i
përfaqësonin22. Ishte autoriteti i madh i Idriz Seferit që në muajin korrik të
vitit 1912: “të gjitha furrat e Gjilanit, Kumanovës dhe të Preshevës punonin
16

Fehmi Rexhepi, “Kontributi i Idriz Seferit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, Jeta
dhe vepra e Idriz Seferit, (Prishtinë: Instituti i Historisë-Prishtinë, 2003), 54.
17
Joseph Swire, Shqipëria ngritja e një mbretërie, (Tiranë: “Dituria”, 2005), 110.
18
Shaban Braha, Idriz Seferi, (Tiranë: “8 Nëntori”, 1981), 170.
19
Emine Arifi-Bakalli, Përballje historiografike, (Prishtinë: Instituti AlbanologjikPrishtinë, 2015), 61.
20
Zekeria Cana, “Qëndrimi i Serbisë ndaj Kryengritjes së Përgjithshme Shqiptare të
vitit 1912”, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike 35/2005, 215.
21
Ramiz Abdyli & Muhamet Shatri, “Dokumente italiane për Lëvizjen Kombëtare
gjatë gjysmës së parë të vitit 1912”, Vjetar, XXIX-XXX/2003, 281.
22
Sevdail Demiri, “Pasqyrimi i figurës së Isa Boletinit, sipas burimeve dokumentare
dhe shtypit bullgar më 1912”, Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare,
(Prishtinë, Instituti i Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë, Qendra e Studimeve
Albanologjike-Instituti i Historisë-Tiranë, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, 2015), 310.
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për kryengritësit”.23 Ata veprimet e tyre i orientuan në të mirën e imazhit
ndërkombëtar të çështjes kombëtare24, gjë që e dëshmonin edhe burimet
serbe se krerët shqiptarë gjatë gjithë Kryengritjes së vitit 1912, asnjëherë
nuk e keqpërdorën pozitën e tyre dominante ndaj popullsisë serbe të
Kosovës dhe pakicave tjera. Përkundrazi, ata treguan një disiplinë dhe
kujdes të paparë deri atëherë në arealin ballkanik25.
Fillimi i muajit korrik edhe zonën e Gjilanit e gjeti në kryengritje të
hapur. Që në këtë kohë krerë kryengritës të Rrafshit të Dukagjinit u gjendën
në këto treva, pasi përmasat e mëdha të kryengritjes26, të udhëhequr nga
Bajram Curri, e ngritën lart moralin e kryengritësve për të kaluar pastaj në
Rrafshin e Kosovës, ku përfshinë edhe qytetet e këtyre viseve27. Kështu, më
27 korrik 1912 u mbajt një mbledhje në Pozheran të rrethit të Gjilanit, ku
morën pjesë Bajram Curri, Riza beg Kryeziu, Idriz Seferi, Menduh Beu dhe
krerë të tjerë të kësaj ane. Ata ranë në një mendje për vazhdimin e luftës së
armatosur deri në realizimin e platformës autonomiste të kryengritjes. Jo
rastësisht, gjatë kësaj kohe në Gjilan dhe rrethinë po vepronin rreth 800
kryengritës nga Gjakova28, të sistemuar nëpër fshatrat: Ballancë, Mirosalë,
Pozheran, Gadime, Komogllavë, Sadovinë, Sllakovc etj., ndërsa, Bajram
Curri po vizitonte çdo fshat të rrethinës së Gjilanit për sensibilizimin e
shqiptarëve për t’ju bashkuar në mënyrë më masive programit të
kryengritjes. Ky angazhim i tij kishte rezultuar me grumbullimin rreth tij të
1 500 kryengritësve.29 Kjo u arrit në saje të angazhimit dhe influencës së
23

Fehmi Rexhepi, “Kontributi i Idriz Seferit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”,
Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike 23/1995,110.
24
Zekeria Cana, “Kryengritja e Përgjithshme e vitit 1912; Rreth punimit të dr. Bogumil
Hrabak mbi këtë temë”, Gjurmime albanologjike, Seria e shkencave historike IX/1980,
303.
25
Gazmend S. Rizaj, Shqipëria e Sipërme 1800-1913, (Prishtinë: Instituti
Albanologjik-Prishtinë, 2011), 220.
26
Në gjysmën e korrikut të vitit 1912, si rezultat i fitoreve të forcave kryengritëse, si
dhe trazirat që shfaqeshin në qytete të vilajetit të Kosovës, ndikuan në paralizimin e
pushtetit osman në shumë vise. Qyteti i parë që u çlirua ishte Gjakova. Forcat
kryengritëse të udhëhequra nga Bajram Curri, pas goditjes së rëndë që ju dhanë njësive
osmane në Has dhe në Qafë të Prushit, rrethuan Gjakovën dhe më 16 korrik hynë në
qytet pa luftë.
27
Ramiz Abdyli, “Kryengritja e Përgjithshme e vitit 1912 dhe lëvizja e oficerëve”,
Vjetar, XXVII-XXVIII/2002, 217.
28
Aliriza Selamani, “Tubimi i kryengritësve të Kosovës në Anamoravë dhe marshimi
në Shkup”, Kosova 24/25/2003, 153.
29
Fitim Rifati, “Gjilani në Kryengritjen e Përgjithshme të vitit 1912”, Gjurmime
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Bajram Currit, i cili edhe pse ishte pesëmbëdhjetë vjet më i ri se Idriz
Seferit, kishte edhe një përvojë administrative-ushtarake, në sektorin e
xhandarmërisë osmane. Po ashtu, ai gjatë Kryengritjes së vitit 1912
shkëlqeu si komandant i talentuar popullor dhe qëndroi i palëkundur në
krahun e shëndoshë e konsekuent të udhëheqësve të Kryengritjes së
Përgjithshme. Çdo mendim, iniciativë e veprim i Bajram Currit në këtë
kohë, është në përputhje të plotë me objektivin që synonte të arrinte Lëvizja
Kombëtare Shqiptare nëpërmjet Kryengritjes së Përgjithshme të
armatosur30.
Rrafshi i Dukagjinit në përputhje me frymën e bashkëpunimit dhe
realizimit të platformës së kryengritjes kishte dhënë ndihmesë të posaçme,
përpos çlirimit të qyteteve të tjera, edhe në çlirimin e Gjilanit. Në fund të
korrikut në këtë zonë tashmë numëroheshin rreth 4 000 kryengritës. Pasi që
i kishte thyer forcat osmane jashtë qytetit, më 28 korrik 1912, Idriz Seferi
hyri në Gjilan së bashkë me 2 000 kryengritës, të cilët u pritën nga populli
në mënyrë madhështore. Atë ditë në Gjilan kishin arritur përveç 500
kryengritëseve të anës së Shkupit, Kumanovës dhe të Preshevës, nën
udhëheqjen e Menduh Beut31 edhe 250 kryengritës nga Gjakova, në krye
me Sulejman Batushën32. Në kuadër të këtij suksesi bënte pjesë edhe
Bajram Curri, duke hapur burgun e Gjilanit dhe liruar të gjithë të
burgosurit33. Ai kishte deklaruar në rast se Shkupi do të sulmohej nga
kryengritësit, ai do të nisej përmes Gjilanit dhe Preshevës34, prandaj pas
Gjilanit duhej të çlirohej edhe Presheva. Plani për depërtimin në këtë sektor
e përgatitën Bajram Curri, Idriz Seferi dhe Myftiu i Preshevës. Çlirimi i
Gjilanit kishte ndikuar që autoritetet osmane në kryeqendrën e vilajetit të
Kosovës, Shkupit, të nxirrnin topat në llogore në pjesën veriperëndimore të
Shkupi në drejtim të kazave të Gjilanit dhe të Preshevës35. Më 30 korrik, një
30

Burhan Çiraku & Mediha Shuteriqi, “Bajram Curri, patriot i shquar i Lëvizjes
Kombëtare dhe Demokratike Shqiptare”, Studime historike 3/1980, 66.
31
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Shqiptarë “Ali Hadri”, 1998), 247.
32
Rifati, “Gjilani në Kryengritjen e Përgjithshme të vitit 1912”, 161.
33
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shqiptarët gjatë vitit 1912, 33. Konsulli i Francës në Shkup, Shkëlqesisë së tij, z. R.
Puankare, kryetar i Këshillit të Ministrave, ministër i Punëve të Jashtme të Republikës,
Shkup, 31 korrik 1912.
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Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumente serbe, 428.
35
Ramiz Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare 1911-1912, Libri i 2, (Prishtinë:
Instituti i Historisë-Prishtinë, 2004), 344; Fitim Rifati, “Bashkëpunimi i Isa Boletinit
me krerët e trevave lindore gjatë kryengritjeve të viteve 1912-1912”, Isa Boletini në
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, (Prishtinë, Instituti i Historisë “Ali Hadri”-Prishtinë,
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grup kryengritësish, me Bajram Currin në krye, hynë në Preshevë. Pastaj ata
bllokuan rrugën Preshevë-Kumanovë dhe Kumanovë-Shkup dhe prisnin
urdhrin nga Prishtina për të marshuar drejt Shkupit36. Meqenëse në Gjilan
tashmë ishin përqendruar mijëra kryengritës, diktonte një qasje serioze të
qeverisë për të shqyrtuar kërkesat e kryengritësve.37
Sukseset e kryengritësve shqiptarë, të cilët nga fundi i korrikut
gjithandej ishin zotërues të situatës, bënë që të uleshin për të biseduar në
qytetin e Prishtinës, midis delegacionit shqiptar të kryesuar nga Hasan
Prishtina dhe komisionit osman të kryesuar nga Ibrahim Pasha. Para ardhjes
së komisionit qeveritar në Prishtinë për bisedime, udhëheqësve të
kryengritjes u shtruan edhe dy çështje me rëndësi. E para ishte që të
shkëputen nga programi ihtilafist (sulltanati) dhe komisionit t’i paraqesin
kërkesa, të cilat do t’iu sigurojmë autonominë territorial-administrative.
Detyra e dytë ishte që udhëheqësia t’i përfaqësojë të gjitha krahinat e
banuara me shqiptarë,38 prandaj, në këto bisedime morën pjesë si krerët e
Dukagjinit në krye me Bajram Currin dhe Riza Beun, po ashtu, edhe ata të
Anamoravës në krye me Idriz Seferin.39 Gjatë kohës sa po zhvilloheshin
bisedimet, Idriz Seferi kishte ndërhyrë, duke u shprehur për Ibrahim
Pashën: “A mos është ky ai i cili e kishte shitur Tripolin?”, të cilin
Perandoria Osmane e kishte humbur në luftën e saj me Italinë (19111912)40. Këto bisedime nuk patën sukses për shkak se qeveria osmane nuk
ishte e gatshme të pranonte në tërësi kërkesat e parashtruar nga ana
shqiptarëve. Nga ana tjetër, tërësia e këtyre kërkesave, nënkuptonte
autonomin e Shqipërisë. Kryengritësit marshuan për Ferizaj vend ky i
tubimeve tradicionale të Kosovës,41 qëllimi i së cilës ishte marrja e drejtimit
për në Shkup. Qysh në Junik ishte thënë e vendosur se ndalimi i fundit ishte
Shkupi, kryeqendra e vilajetit të Kosovës42. Ky manovrim i Shtabit Kryesor
Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë-Tiranë; Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup, 2015), 220.
36
Ramiz Abdyli, Trojet Lindore Shqiptare në Kryengritjen e Përgjithshme (1912),
(Shkup: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, 2012), 119.
37
Rifati, “Gjilani në Kryengritjen e Përgjithshme”, 161.
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Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, 1969), 182; Marenglen Verli,
“Idriz Seferi prijës i tre brezave”, Jeta dhe vepra e Idriz Seferit; (Prishtinë: Instituti i
Historisë-Prishtinë, 2003), 29.
39
Abdyli, Lëvizja Kombëtare Shqiptare, 344.
40
Rifati,” Gjilani në Kryengritjen e Përgjithshme”, 162.
41
Shaban Hashani, Ferizaj dhe rrethina 1878-1941, (Ferizaj: 1998), 175;Cana,
“Qëndrimi i Serbisë ndaj Kryengritjes”, 251-253.
42
Skender Luarasi, Isa Boletini, (Tiranë: 1971), 158.

76

Alban DOBRUNA

dhe i forcave kryengritëse drejt Ferizajt u prit me shqetësim në qarqet
qeveritare në Stamboll, por, edhe të konsullatave perëndimore. Në
relacionin e 2 gushtit 1912 të konsullit francez në Shkup P. Carlier drejtuar
kryeministrit Poncaré, thuhej se: “Gjendja, së paku në Shqipërinë e Veriut,
ende është e pakënaqshme. Stambolli ka qëndrimin që shqiptarëve t’u jepen
sa më pak të drejta, sidoqoftë, të diskutohet dhe të dërdëllitet ende për të
ngushtuar koncesionet që duhet t’u bëhen. Për fat të keq, me Qeverinë
osmane këto janë gjithmonë premtime që nuk mbahen”43.
Kjo ishte si pasojë e politikave demagogjike, obskurantiste dhe
reaksionare të xhonturqve, në kauzalitetin e situatës dhe rrethanave nëpër të
cilat po kalonin shqiptarët, diktonte që pavarësisht masave të sigurisë që
ndërmorën autoritet osmane, forcat kryengritëse vazhduan të marshonin për
në Shkup. Më 31 korrik, kishte mbërritur në Shkup, Halim Beu nga
Gjakova, kurse më 1 gusht arriti nipi i Riza Beut, Ali beg Kryeziu. Që të dy
pohonin se Bajram Curri dhe Idriz Seferi, së shpejti do të arrinin në
Karadakun e Shkupit.44 Qeveria osmane, që tashmë ndodhej në vështirësia
parlamentare, u shtrëngua t’i përulej presionit shqiptar, dhe shpërndau
Parlamentin45 dhe kësisoj ra Qeveria e Gazi Myhtar Pashës, për t’u formua
qeveria e re e Qamil Pashës. Njoftimi i përbërjes së kabinetit të ri, lajmërimi
i dërgimit të një komisioni të posaçëm në Shqipëri dhe urdhrin për
pezullimin e luftimeve kundër kryengritësve ngjalli entuziazëm dhe
shtendosjen të dukshëm të gjendjes46. Elementi i luhatur nga radhët e
krerëve dhe çifligarëve shqiptarë u përpoq të shfrytëzojë këtë gjë për
shpërndarjen e kryengritësve, por ndërkohë Hasan Prishtina më 6 gusht, së
bashku me krerë të tjerë, në Kuvendin e Ferizajt përpiluan kërkesat që do t’i
paraqiteshin kabinetit të ri në formë memorandumi, i cili është i njohur si
“14 pikat e Hasan Prishtinës”. Formulimi i kërkesave në mënyrë të
moderuar u bë që ato të ishin sa më të pranueshme për Komisionin dhe
Portën e Lartë dhe jo ashtu siç bëhet përpjekje në ndonjë rast, për të
paraqitur këtë veprim të këtyre krerëve, si ndikim të ndonjë faktori të
jashtëm.47 Shumica nga këto kërkesa, kishin formulime shumë të
43
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Lufta e Ferizajt kundër pushtimit serb 1912, Simpozium shkencor kushtuar 100-

BASHKËPUNIMI I BAJRAM CURRIT ME IDRIZ...

77

përgjithësuara që konsistonin në ndryshime fare të vogla nga pikëpamja
substanciale e gjendjes.48
Ato ishin reflektim realist ndaj situatave plot rreziqe që po
krijoheshin rreth e rrotull trojeve shqiptare49, ku siç dihet, kjo kryengritja u
përgatit dhe nisi në rrethana të jashtme aq të ndërlikuara që nuk shkonin në
favor të çështjes shqiptare. Por, për sigurimin dhe forcimin e këtyre fryteve,
për realizimin e qëllimeve imediate të kësaj kryengritjeje dhe gjithë
Lëvizjes Kombëtare, kërkohej ndërtimi dhe ndjekja e një strategjie dhe
taktike të hollë, ishte e domosdoshme të zhvillohej një luftë shumë më e
vështirë në fushën politike - në planin e brendshëm dhe të jashtëm.50 Po atë
ditë, konsulli i përgjithshëm serb, informonte Beogradin se Hasan Prishtina
dhe shumica e krerëve të Prishtinës, dëshironin t’i vazhdonin bisedimet në
Prishtinë, kurse Isa Boletini, Bajram Curri dhe paria e Gjilanit,
këmbëngulnin që shqiptarët të shkonin në Shkup51, për shkak se aty ishte
valiu i vilajetit dhe ishte qendër administrative që komunikonte vazhdimisht
me Stambollin zyrtar, dhe së dyti, në Shkup ishin të akredituara të gjitha
përfaqësitë diplomatike të Fuqive të Mëdha, të cilat i njoftonin hollësishëm
qendrat e tyre për ngjarjet rreth kryengritjes shqiptare, që më pas detyronte
Fuqitë e Mëdha të reagonin karshi zhvillimeve të kësaj kryengritje.
Memorandumi, më 9 gusht, iu dorëzua marshall Ibrahim Pashës, duke i
dhënë afat prej 48 orësh për përgjigje, në të kundërtën shqiptarët do të
merrnin Shkupin. Meqenëse kaluan dy ditë dhe kryengritësit nuk morën
asnjë përgjigje në afatin e caktuar u vendos marrja e Shkupit52. Më 11
gusht, u fut në Shkup grupi i parë i kryengritësve, i përbërë nga 200 veta me
Zefin e Vogël dhe me Bajram Daklanin në krye. Më 13 gusht, hynë forcat e
komanduara nga Isa Boletini. Forcat kryesore, rreth 6 000 veta, hynë në
Shkupin e çliruar më 15 gusht, të udhëhequr nga Bajram Curri.53 Autoritetet
nuk u bënë asnjë rezistencë grupeve shqiptare dhe valiu që sapo kishte
vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, (Ferizaj: 2012), 75.
Ibrahim Gashi, Pavarësia e Shqipërisë dhe pasojat e Luftës së Parë Ballkanike
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49
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50
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ardhur në Shkup e kishte kapluar frika dhe kishte deklaruar se ishte krejt i
pafuqishëm.54 Sapo hyri në qytet, Bajram Curri hapi burgun duke liruar 960
të burgosur, të cilët u vëllazëruan me kryengritësit.55 Pjesa dërrmuese e tyre
ishte nga Morava e Epërme, Gjakova, Peja, Luma dhe Mitrovica. Më 14
gusht, në Shkup ishin tubuar thuajse të gjithë udhëheqësit e kryengritjes nga
Kosova, si: Bajram Curri, Isa Boletini, Idriz Seferi, Riza bej Kryeziu56,
Hasan Hysen Budakova, Jahja Aga i Prizrenit, Zefi i Vogël etj. Ndërmjet
tyre shiheshin ushtarë dhe disa oficerë, si dhe banda e muzikës së
komuniteti shqiptar katolik të qytetit, e cila iu kishte dalë kryengritësve
përpara.57 Pas çlirimit të Shkupit dhe të qyteteve të tjera shqiptare, tërë
administrata osmane në vilajetin e Kosovës ishte paralizuar dhe shqiptarët
çdo kund ishin zotërues të situatës58, të cilët njëkohësisht u kujdesën për
rendin dhe qetësinë duke caktuar patrulla të posaçme që qarkullonin ditë e
natë rrugëve të qytetit.
Marrja e Shkupit ishte një sukses i madh i arritur nga Kryengritja e
Përgjithshme e vitit 1912, me të cilën do të fitohen disa të drejta për
Shqipërinë, që nuk i kishin më parë,59 në zhvillimin e së cilës Idriz Seferi së
bashku me Bajram Currin dhe të tjerë, si ndër udhëheqësit e saj të vendosur,
luajtën një rol të rëndësishëm me sjellje disipline të jashtëzakonshme ndaj
banorëve joshqiptarë të qytetit të Shkupit. Prandaj, për të evituar plaçkitjet,
urdhëruan që të pushkatohej çdo njeri që merrte nga qytetarët diçka pa
pagesë.60 Lidhur me këtë, autori Edwin Jasques shprehet se: “Gjatë gjithë
kësaj lufte të përgjakshme për liri, ushtarët shqiptarë u shquan si luftëtarë
54
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të ashpër, por të çliruar nga mizoritë kundër civilëve - karakteristikë kjo e
trupave të Serbisë dhe Greqisë”61. Kjo bëri që këto figura patriotike të
dallohen në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Përveç si luftëtarë e strategë, në
moment të kthesave të mëdha, ditën të jenë edhe drejtues dhe racional, të
mos binin pre e dorës tinëzake të shovinizmit të vendeve fqinje.

61

Edwin Jacques, Shqiptarët: Historia e popullit shqiptar nga lashtësia deri në ditët e
sotme, (Tiranë: “Kartë Pendë”, 1995), 304.

80

Alban DOBRUNA

Alban DOBRUNA

SUMMARY
COOPERATION BAJRAM CURRI WITH IDRIZ SEFERI
DURING THE UPRISING IN 1912
Gjilan and surrounding area not only was important center during
general uprising of Albanians against Ottomans in 1912 but also sparked
the whole uprising in other regions. Idriz Seferi, one of the leaders of the
rebellion, was in constant contact with other leaders, hence ensuring a
healthy cooperation between him and other leaders from Plateau of
Dukagjin. As a result main events that characterized the uprising in 1912,
especially cooperation between Idriz seferi and other leaders from Dukagjin
region and Gjakova highlands like Bajram Curri, Sulejman Batusha, etc.
Study is based mainly on documents of that time and newly found
historiographical achievements.

KUD: 322(496.5) "1920/1926":2-674.5

Hasan BELLO
KISHA DHE SHTETI: RAPORTET E KLERIT KATOLIK ME
POLITIKËN NË VITET 1920-1926
Raporti mes kishës dhe shtetit kombëtar, i cili përpiqej të krijonte
fizionomin e tij politike, nuk ishte konstant. Kjo për shkak të legjislacionit
të ri që synonte laicizimin e shoqërisë dhe ndarjen e fesë nga shteti. Në
formacionet politike që u krijuan në këtë periudhë klerikët katolikë morën
pjesë aktive. Në parim kisha katolike distancohej nga marrja me politikë,
ajo e konsideronte veten si “mësuese” e fjalës së Zotit, si subjekt i cili
kishte si qëllim përmbushjen e obligimeve që rridhnin nga doktrina e
krishterë. Kjo e shtynte atë që t`i bindej ligjeve dhe rregullave të qeverisë.
Por ajo nuk mund të rrinte indiferente kur bëhej fjalë për gabime apo për
veprime që përçundonin moralin publik. Prandaj, ky institucion religjoz
theksonte se detyra e tij kurdoherë kishte qenë e prerë, për të përcaktuar në
aspektin moral se çfarë ishte e lejueshme dhe e ndaluar për besimtarin e
krishterë.
Kjo, pavarësisht pikëpamjes së mbretit apo qeveritarit në fuqi. Në
këndvështrimin e klerit katolik, shteti kishte të drejtë të kqyrte politikën e
jashtme.Por shpesh-herë shtetet ishin të detyruar që për të përmbushur
qëllimet e tyre politike në marrëdhëniet ndërkombëtare të përdornin
intrigën, gënjeshtrën dhe mashtrimin. A mundej kisha, kjo “mësuese e së
vërtetës”, të përdorte metoda të tilla? Këto rrethana i jepnin asaj të drejtën
që të ruante drejtësinë edhe në çështjet shtetërore e shoqërore, pra “me u
përzi me politikë”. Në themel të kësaj praktike, qëndronte parimi “Jepini
Çezarit çka i përket Çezarit, e Zotit çka është e Zotit”. Propagandën se
katolikët nuk mund të ishin nënshtetas shqiptar për shkak se i bindeshin
autoritetit të Papës, shtypi katolik e hidhte poshtë me argumentin se
katolikët i nënshtroheshin Papës vetëm për gjëra që i përkisnin fesë dhe
moralit. Prandaj, asnjë qeveri në botë, duke përfshirë edhe qeverinë
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shqiptare, nuk kishte pse të trembej prej Atit të Shenjtë. Ai kishte parasysh
drejtësinë, dhe jo partitë politike. Për rrjedhojë, shtypi i konsideronte
katolikët si nënshtetas besnikë që çdo shtet dëshironte t`i kishte dhe me të
cilët mund të krenohej pa drojë. Kisha katolike, sipas shtypit në fjalë,
“përzihej me politikë” vetëm në pikëpamjen e mësimeve që i jepte çdo
nënshtetasi për t`iu bindur ligjeve, duke i treguar atij se jo vetëm që e
kishte të drejtë, por edhe detyrim për ta bërë një gjë të tillë. Klerikët
konsideroheshin si “krypa e tokës”.
Duke u “përzier me politikë”, ata nuk kishin asnjë qëllim tjetër,
veçse toka të mos “kalbej”, mos të shkonte drejt korrupsionit, në atë
korrupsion që sipas klerit ishte rrezik që të unisohej me fjalën politikë.1
Detyrat politike të katolikëve bazoheshin në letrën Enciklike të 1 nëntorit
1885, në të cilën Ati i Shenjtë Leoni XIII trajtonte gjerësisht “kufinjtë”
dhe përgjegjësitë morale të çdo besimtari. Krahas aspektit moral dhe
doktrinar; thirrjes për barazi shoqërore, etj., ajo që të binte në sy në këtë
Enciklikë, e që përbënte përplasjen e pashmangshme të shtetit modern me
kishën ishte çështja e mësimit katolik. Shkolla shihej si mjet e monopol i
institucioneve religjoze, e cila shërbente për edukimin e brezave.2
Megjithatë, shtypi katolik u përpoq të mbante një qëndrim korrekt në
përputhje me detyrat që misioni klerikal të mos binte ndesh me frymën e
kohës. Ai përçoi tek besimtarët katolikë vlera që ishin në funksion të
ndërtimit të institucioneve kombëtare.Dashuria për atdheun konsiderohej
si virtyt, i cili më shumë se tek çdo besim tjetër vlerësohej në katolicizëm.3
Në zgjedhjet parlamentare të vitit 1921 kleri katolik predikoi hapur
në favor të kandidatëve për deputetë. Ky veprim u kundërshtua nga disa
zgjedhës, të cilët kërkuan që kleri katolik të rrinte larg politikës.4 Një
angazhim i tillë shihej me rezerva edhe nga vetë Papa, i cili më 17 mars i
dërgoi ipeshkëve shqiptarë një shkresë, ku nënvizonte se, tani, që liria
shtetërore ishte fituar, bashkëpunimi me Selinë e Shenjtë nëpërmjet
Delegatit Apostolik ishte edhe më i rëndësishëm. Ai i referohej kryesisht
forcimit të besimit.5 Nga zgjedhjet parlamentare kleri nxorri tre deputetë,
D. Ndre Mjedën, Gjergj Fishtën dhe Luigj Gurakuqin, personalitete të cilët
do të përfaqësonin denjësisht popullsinë katolike të Shkodrës. Gjergj
1

“Kisha nuk do të përzihet në politikë”, Zani Shna Ndout, nr.3, mars 1924, f.39-41.
“Detyrët politike të katolikëve”, Lajmëtari i zemrës së Krishtit, nr.4, prill 1923, f.49-51.
3
“Dashtnija ndaj Atdhen”, Zani Shna Ndout, nr.4, prill 1924, f.49-51.
4
“Enteligjenca e klerit katolik shqiptar”, Shqipëri e re, nr.30, 1.5.1921, f.3.
5
“Papa i Shenjt Arkipeshkve dhe Ipejshkve të Shqipnis”, Zani Shna Ndout, nr.5, maj
1921, f.65-66.
2
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Fishta u emërua edhe si nënkryetar i parlamentit, ndërsa në kabinetin
qeveritar një ministër ishte katolik.
Në këtë periudhë përpilua edhe Konkordati6 i pare mes Shqipërisë
dhe Vatikanit,7 por i vetmi person që e kuptonte rëndësinë e kësaj
marrëveshjeje ishte ministri i Brendshëm, Ahmet Zogu. Ndërsa pjesa
tjetër, sidomos disa deputetë ortodoksë si Koço Tasi, Stavro Vinjau, etj.,
sipas shtypit pro katolik, indirekt, përpiqeshin ta pengonin.8 Në prill të
vitit 1922, qeveria shqiptare bëri përpjekje për të emëruar si ministër pranë
Selisë së Shenjtë arbëreshin Anselmo Lorecchio. Por nga një takim që
Luigj Gurakuqi zhvilloi me këtë të fundit në Romë, mësoi se Sekretariati i
Shtetit në Vatikan kërkonte të hynte në marrëdhënie diplomatike
paraprakisht nëpërmjet një Konkordati.9 Një aspekt tjetër ku u shfaq hapur
përplasja e kishës me shtetin, e sidomos me qarqet liberale, ishte Kongresi
Arsimor i Tiranës i 20 qershorit 1922. Kjo për shkak se këto qarqe synonin
unifikimin e programeve dhe laicizimin e shkollës shqiptare.10 Si model
ata merrnin programet e shkollave franceze. Prandaj, ky qëndrim shkaktoi
një reagim të ashpër të klerit katolik, i cili e shihte shkollën si monopol të
kishës.11Një ballafaqim të njëjtë, tani jo për çështjen e lëndës së mësimbesimit, e cila, sipas pretendimeve të klerit nuk zbatohej me përpikmëri
nëpër shkollat shqiptare, pati edhe për hapjen e gjimnazit të shtetit në
Shkodër. Në broshurën që botoi kleriku P. Ambroz Marlaskaj shkruante se
gjimnazi do të ndiqej vetëm nga nxënës myslimanë dhe jo edhe nga ata
katolikë.12

6

Konkordati është një marrëveshje e nënshkruar mes Papës dhe kryetarit të një shteti i
cili ka për qëllim mbrojtjen e interesave të kishës katolike.Ai përcakton statusin dhe
funksionimin e saj në raport me institucionet shtetërore. James R.Fox, Dioctionary of
International and Comparative Law, New York: Oceana, 1992, p.83.
7
Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Dosja.241, Viti.1927, fl.12-13, ProjektKonkordat midis Shiqpërisë dhe Selisë së Shenjtë i miratuar nga Këshilli i Ministrave më
26.7.1922.
8
“Shka do të frymëzojë Konkordati ndërmjet Shqypnisë e të Selis Shenjt”, Zani i
popullit, nr.87, 1.1.1928, f.2.
9
Markus W.Peters, Përballjet e historisë së kishës katolike në Shqipëri 1919-1996,
Lezhë: Gjergj Fishta, 2010, f.51.
10
Siri Shapllo, “Lufta për shkollën kombëtare gjatë viteve 1920-1924”, Arsimi popullor,
nr.2, mars-prill 1962, f.90.
11
Letër e hapun z.Hilë Mosit Ministër Arsimit Tiranë, Shkodër: Shtypshkronja
Françeskane, 1932, f.5-22.
12
P.Ambroz Marlaskaj, Nji monument pazotsije në lamë të arësimit në Shqipni, Shkodër,
1922, f.34.
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Në kënvështrimin e kishës dhe klerit katolik ishte ngulitur koncepti
se shkollat shtetërore nuk mund të ishin kurrsesi asnjanëse. Ata i
referoheshin ish-ministrit francez Vivjani-t, i cili theksonte se “Neutraliteti
ose asnjanësia e shkollës asht e ka kenun gjithmonë nji rrenë”.13 Revista
klerikale Zani i Shna Ndout botoi një letër baritore që Arkipeshkvi i
Vjenës dr.Piffl ia drejtonte dioqezës së tij, në të cilën i bëhej thirrje
prindërve të merrnin në duar shkollimin e fëmijëve pasi institucionet
arsimore të shtetit binin ndesh me frymën religjoze dhe parimet e shenjta
të katolicizmit.14
Kjo përplasje e ngadalësoi punën për arritjen e një marrëveshjeje
mes Shqipërisë dhe Vatikanit.Megjithatë kryeministri Ahmet Zogu i
dërgoi Arkipeshkvit të Shkodrës, Lazër Mjedës një projekt-Konkordat, i
cili mendohej t`i paraqitej së shpejti Selisë së Shenjtë.Por që paraprakisht
duhej të merrte sugjerimet dhe pëlqimin e klerit katolik. Marrëveshja në
fjalë, pas konsultimesh të shumta iu rikthye kryeministrit Ahmet Zogu së
bashku me korrigjimet për të cilat Arkipeshkvi kërkoi që të merreshin në
konsideratë.15 Ai e vlerësoi këtë nismë dhe kërkoi që shtimit të ndihmës
financiare, në këtë projekt-Konkordat, t`i kushtohej vëmendje më e
madhe.16 Kjo për shkak se pas largimit të Austro-Hungarisë nga Shqipëria,
kleri katolik ishte gjendur në pozitë të vështirë financiare dhe ishte
detyruar të pranonte subvencionet e qeverisë italiane.17 Në fund të vitit
1923 vendi shkoi përsëri në zgjedhje parlamentare. Kleri katolik iu drejtua
popullit me një letër baritore “për të informuar besimtarët se kush, ku dhe
13

“Shkollat asnjanëse shtetnore s`munden kurrësesi me kenë”, Lajmëtari i zemrës së
Krishtit, nr.1, kallndori 1923, f.10-1.
14
“Rreth çashtjet shkollore”, Zani i Shna Ndout, nr.10, tetor 1924, f.146-148.
15
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi (më tej: F): 132, Viti (më tej: V).1923, Dosja (më tej:
D).15, fl.2-6. Teksti i plotë i Projekt-Konkordatit së bashku me korrigjimet e
Arkipeshkvit të Shkodrës Lazër Mjeda për kryeministrin Ahmet Zogu gjendet në shtojcën
e këtij studimi.
16
AQSH, F: 132, V.1923, Dos.15, fl.1. Letër e Arkipeshkvit të Shkodrës Lazër Mjeda për
kryeministrin Ahmet Zogu, Shkodër, 18.9.1923.
17
Kleri katolik i cili më parë merrte një subvencion vjetor prej 158000 koronash nga
Austro-Hungaria pas largimit të saj, në vitin 1920 ishte detyruar të pranonte propozimin e
qeverisë italiane që kjo shumë të zëvendësohej me 158000 liretash. Paraprakisht
Arkipeshkvi kishte kërkuar mendimin e Papës, i cili nuk dëshiroi të përzihej në këtë
çështje, duke ia lënë në dorë arsyes së klerikëve vendas. Kjo e detyroi Arkipeshkvin që të
zhvillonte një mbledhje me ipeshkvët, shumica e të cilëve vendosi që ta pranonte ofertën
e qeverisë italiane. Ndërsa një pjesë e vogël klerikësh refuzoi, me shpresën se shteti
shqiptar do të përcaktonte dhe plotësonte nevojat e klerit katolik. AQSH, F: 152, V.1923,
Dos.24, fl.29. Letër e zëvendësprefektit të Shkodrës, Rauf Fico për Ministrinë e Punëve
të Brendshme, Shkodër, 27.1.1923.
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si duhej të zgjidhej”.18 Në zgjedhjet e vitit 1923 kanditatët për deputetë
përfaqësonin në propocion të drejtë sipas përkatësisë fetare të gjithë
popullsinë e Shkodrës. Kjo vihet re edhe nga lista emërore, në të cilën nga
13 kandidatë 7 prej tyre ishin katolikë, ndërsa 5 myslimanë.19
Lista e kandidatëve katolikë20
Nr

Emri i kandidatit

1
2
3
4
5
6
7

Luigj Gurakuqi
Shuk Gurakuqi
Hil Mosi
Don Ndre Mjeda
At Ambroz Marlaskaj
Luigj Koliqi
Nush Bushati
Lista e kandidatëve myslimanë21

Nr
1
2
3
4
5

Emri i kandidatit
Hafiz Ibrahim Repishti
Riza kopliku
Elez Muka
Xhemal Bushati
Ibrahim Gjyrezi

Interesat e kishës dhe klerit katolik përfaqësoheshin nga grupimi
“Ora e Maleve”.22 Në zgjedhjet për kuvendin kushtetues, i cili do të
përcaktonte formën e shtetit dhe do të hartonte e aprovonte statutin
definitiv, ky grupim hartoi një program elektoral sipas të cilit: 1) Ndonëse
në parim monarkistë, pjestarët e grupimit “Ora e Maleve” mund të
pranonin për një kohë të shkurtër edhe regjencën, me kusht që anëtarët e
18

Markus W.Peters, Përballjet e historisë së kishës katolike..., f.64.
“Lista e kandidatëve t`onë”, Ora e Maleve, nr.43, 24.12.1923, f.1.
20
Po aty.
21
Po aty.
22
Për më tepër rreth veprimtarisë, organizimin dhe platformën politike të këtij grupimi
shih: Kolec Çefa, Grupi “Ora e Maleve” dhe publicistika e tij, Tiranë: Gjergj Fishta,
2013.
19
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Këshillit të Lartë të zgjidheshin nga populli e t`u jepeshin edhe disa të
drejta; 2) Shkodra duhej të zgjidhej si kryeqytet i Shqipërisë; 3) Nderimi
dhe ushtrimi i lirë i besimeve fetare dhe mos trazim i shtetit në punët e
tyre; 4) Statut personal sipas parimeve të seicilit besim; 5) Sigurim i lirisë
personale, i lirisë së fjalës, së shtypit, tubimit dhe i të drejtës së pronësisë;
6) Administratë e centralizuar pa privilegje për askënd, por me ndonjë
ndryshim të vogël që t`u përshtatej nevojave dhe zakoneve të vendit; 7)
Liri për shkollat private, duke njohur të drejtën e shtetit për t`i kontrolluar
ato; 8) Kontroll i financave publike; 9) Lehtësim e përmirësim i shërbimit
ushtarak; 10) Pavarësi e gjykatave.23Në fund të këtij programi bëhej edhe
një shtjellim i pikave të paraqitura më sipër.Por me interes për objektin
tonë është çështja që kishte të bënte me besimet fetare. Mendimi i
grupimit “Ora e Maleve” lidhur me këtë pikë ishte i qartë: “Besime të lira,
në shtet të lirë”. Ai kërkonte që shteti të mos përzihej në çështjet fetare, e
sidomos që martesa dhe problematikat e saj të mbështeteshin mbi parimet
e seicilit besim.24 Kjo tregonte hapur, se në politikë, ky grupim ishte
përçues dhe mbrojtës i interesave klerikale.
Gazeta Ora e Maleve botoi një letër të drejtuesve kryesorë të
kishës, të cilët pasi shpallnin hapur se ishin apolitikë, theksonin se ishte
detyrë e tyre të mbronin vlerat morale dhe kombëtare. Këtu bënin pjesë
ato parime që kishin të bënin direkt ose indirekt me doktrinën e krishterë.
Kjo i shtynte ipeshkvët katolikë të Shqipërisë të shpallnin listën e
kandidatëve që në ndërgjegjen e tyre i shihnin “të aftë para Zotit”, për t`i
përfaqësuar në Kuvendin Kushtetues. Ndërsa populli katolik kishte si
detyrë për t`i përkrahuar e votuar ato. Kjo thirrje, faktikisht, ishte
përfshierje direkte në fushatën elektorale.25 Ajo shkaktoi reagimin e
qarqeve intelektuale, të cilat kërkonin ndarjen e fesë nga politika.26
Frymës shekullariste, shtypi klerikal iu përgjigj me një sërë shkrimesh mbi
masonerinë, të cilën e bënte përgjegjëse kryesore në fushatën kundër
fesë.27 Gazeta Skënderbeu protestoi hapur ndaj ndërhyrjes së Vatikanit në
punët e brendshme të Shqipërisë. Kjo për shkak se Papa nuk kishte lejuar
emërimin e Episkopit të Zadrimës, Imzot Kolecit që të merrte detyrën e
ministrit të Jashtëm. Një ndëryrje tjetër e pazakontë sipas këtij organi ishte
23

“Programa e kandidatëvet t`Orës së Malevet për kuvendin kushtetues”, Ora e Maleve,
nr. 42, 20.12.1923, f.1.
24
Po aty.
25
“Aktet e ipeshkvijve përmbi zgjedhjet për Kuvendin Kushtetues”, Ora e Maleve, nr.36,
24. 11. 1923, f.2.
26
“Kleri e politika”, Republika, nr.3, 8.11.1923, f.2.
27
“Masonerija kundër parimevet fetare e komtare”, Ora e Maleve, nr.39, 4.12.1923, f.1.
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edhe kërkesa e Delegatit Apostolik për lirimin e disa të burgosurve
katolikë.28 Ndërsa Bisedimet shkruante se Vatikani kishte urdhëruar klerin
katolik që të mos përzihej me politikë.Ajo e falenderonte kishën katolike
për këtë nismë dhe, theksonte se një veprim i tillë duhej bërë edhe më
parë.Gazeta në fjalë i bënte thirrje qeverisë shqiptare të hartonte një ligj ku
të ndalohej pjesëmarrja e klerit në politikë, e sidomos në jetën
parlamentare. Vendi i tyre, sipas gazetës, ishte xhamia, kisha dhe teqeja.29
Faik Konica ishte i mendimit se atmosfera politike duhej çliruar nga
influencat fetare.Ky ishte kushti bazë që shteti dhe kombi shqiptar të hynte
në rrugën e konsolidimit.30 Gjithësesi, ajo që vihet re është fakti se në
parlamentin shqiptar popullsia katolike përfaqësohej nga deputetët e saj, të
cilët shpesh-herë vinin nga radhët e klerit.
Në këtë periudhë për elitën politike shqiptare model ekskluziv për
ndërtimin e shtetit laik modern të ndarë plotësisht nga feja do të bëhej
Republika Turke. Reformat shekullariste të aplikuara nga Ataturku ishin
një eksperiment, i cili i shërbeu elitës politike si një çelës i sigurt për
oksidentalizimin e shoqërisë shqiptare pa shumë aksese.31 Ngjarjet e
qershorit të vitit 1924 krijuan rrethana të disfavorshme për politikën e
jashtme të shtetit shqiptar. Edhe qeveria gjashtë mujore e Fan Nolit nuk
bëri ndonjë përpjekje serioze për çështjen e Konkordatit. Ndonëse tek
Arkipeshvi i Shkodrës ishte krijuar një farë iluzioni se situata për të rinisur
negociatat për nënshkrimin e Konkordatit “ishte e volitshme”. Ai e nxirrte
këtë konkluzion nga fakti se deri atëherë qeverinë shqiptare e kishte
njohur Italia me Greqinë.32 Prandaj, besonte se predispozitat e saj për t`u
marrë vesh me Vatikanin ishin të favorshme.Ndoshta këtu ndikonte edhe
roli që disa pjestarë të klerit katolik kishin luajtur në lëvizjen e qershorit.
Gjithësesi periudha në fjalë nuk zgjati shumë. Në dhjetor forcat e ishkryeministrit Ahmet Zogu kapërcyen kufirin dhe mësynë drejt Tiranës për
të vendosur legjitimitetin. Bashkë me qeverinë e Fan Nolit u larguan edhe
28

“Sh.T.Papa i Romës dhe qeveria shqiptare./Mbi përzierjen e Vatikanit në punët e
brendshme të Shqipërisë”, Skënderbeu, nr.14, 18.1.1925, f.2.
29
Milo Duçi, “Kleri./I propozohet Asamblesë të dekretojë një ligj me anën e të cilit t`i
ndalohet klerit të ndërhyjë në politikën e shtetit”, Bisedimet, nr.3, 22.2.1925, f.2.
30
Faik Konica, “Kleri dhe politika”, Indipendenca shqiptare, nr.44. 19.12.1925, f.1.
31
“Transformasioni fetar i Turqisë”, Kombi shqiptar, nr.37, 4.8.1928, f.1; “Mustafa
Qemali dhe reformat në ceremonitë fetare”, Shekulli i ri, nr.43, 17.8.1928, f.3; “Reformat
fetare të Mustafa Qemalit”, Dielli, nr.5003, 4.9.1928, f.3.
32
AQSH, F: 132/A, V.1923, Dos.20, fl.1. Letër e Arkipeshkvit të Shkodrës Lazër Mjeda
për Sekretarin e Kongregacionit për Punët e Jashtzakonshme Kishtare, Monsinjor
Borgongini, Shkodër, 20.7.1924.
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disa deputetë e pjestarë të klerit katolik, që kishin marrë pjesë aktive në
lëvizjen e qershorit. Ata qëndruan të arratisur deri në vitin 1926, kur pasi
situata u stabilizua, me dekret të veçantë u amnistuan.
Një pikë tjetër konfrontimi mes klerit katolik dhe qeverisë
shqiptare lindi pas shpalljes së Republikës, kur me vendim të Këshillit të
Ministrave institucionet religjoze u detyruan që në çdo lutje të përmendej
emri i Presidentit, Ahmet Zogu.33 Kjo masë ishte normale për shumë
vende të Europës dhe nuk përbënte përjashtim në kontekstin e kohës. Por
kisha katolike refuzoi ta zbatonte këtë praktikë.34 Arkipeshkvi i Shkodrës
e argumentonte këtë qëndrim me faktin se kanuni i kishës katolike e
ndalonte përmendjen e emrit dikujtë në lutjet liturgjike, pa lejen e Papës.
Prandaj, qeveria shqiptare, sipas Arkipeshkvit duhej të merrej vesh
drejtpërsëdrejti me Selinë e Shenjtë ose të dërgonte një person në Vatikan.
Sipas tij, shumë shtete nuk e kishin këtë praktikë, ose në rast të kundërt
ishin detyruar të lidhnin Konkordat me Selinë e Shenjtë. Gjithësesi, nëse
arrihej një marrëveshje me Papën, ai tregohej i gatshëm për ta zbatuar këtë
vendim.35 Reagimi i Presidentit të Republikës Ahmet Zogut qe i prerë.Ai
urdhëroi Ministrinë e Drejtësisë që t`i bënte të ditur Arkipeshkvit të
Shkodrës se ashtu si të gjitha komunitetet fetare edhe kisha katolike ishte e
detyruar të zbatonte vendimin e Këshillit të Ministrave. Madje, t`i tërhiqte
vëmendjen se qeveria shqiptare për probleme të brendshme nuk kishte pse
t`i merrte leje Atit të Shenjtë. Ajo sipas Presidentit të Republikës ishte
vetëm një masë ceremoniale që aplikohej në shumë vende, në shenjë
nderimi për Kryetarin e shtetit, dhe aspak në kundërshtim me parimet dhe
ligjet fetare. Nëse ishte e nevojshme, vijonte më tej arsyetimin,
Arkipeshkvia le ta plotësonte vetë detyrën e saj duke marrë leje atje ku
duhej. Ndërsa tani për tani duhej të zbatonte vendimin e Këshillit të
Ministrave. Gjithashtu, Presidenti i Republikës Ahmet Zogu kërkoi nga
Ministria e Drejtësisë të thërriste personalisht Arkipeshkvin Mjeda për t`i
komunikuar që mos t`i shmangej urdhërave të qeverisë, ose në rast të
kundërt ndaj tij do të merreshin masa ligjore.36 Serioziteti i autoriteteve
shqiptare ndaj refuzimit të Arkipeshkvit për të zbatuar vendimin e
33

AQSH, F: 155, V.1925, Dos.VIII-30, fl.1. Vendim i Këshillit të Ministrave, nr.587,
Tiranë, 26.11.1925.
34
AQSH, F: 155, V.1925, Dos.VIII-30, fl.3. Letër e zëvendës ministrit të Drejtësisë, Sul
Starova për Këshillin e Ministrave, Tiranë, 21.12.1925.
35
AQSH, F: 155, V.1925, Dos.VIII-30, fl.4. Letër e Arkipeshkvit të Shkodrës, Lazër
Mjeda për Ministrinë e Drejtësisë, Tiranë, 14.12.1925.
36
AQSH, F: 155, V.1925, Dos.VIII-30, fl.5. Letër e Presidentit të Republikës, Ahmet
Zogu për Ministrinë e Drejtësisë, Tiranë, 29.12.1925.
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Këshillit të Ministrave qe i menjëhershëm.Prokurori i Shkodrës mori në
pyetje Arkipeshvin, i cili pasi përsëriti të njëjtin qëndrim dorëzoi edhe një
shkresë përgjigje që Sekretari i Shtetit në Selinë e Shenjtë Kardinal
Gaspari i kishte dërguar Delegatit Apostolik, Ernesto Cozzi-t.37 Sipas
kësaj letre, lidhur me çështjen në fjalë kisha katolike ndalonte që gjatë
lutjeve të bëheshin nderime, duke përmendur emrat e personave që nuk i
përkisnin besimit katolik, qofshin këta edhe kryetar shtetesh.Por ajo
lejonte një lutje të përgjithshme në emër të shtetit, me kusht që të dyja
vendet të kishin nënshkruar paraprakisht një Konkordat.38 Kjo e detyroi
Ministrinë e Drejtësisë, e cila mbikqyrte zyrtarisht komunitetet fetare, që
rastin në fjalë t`ia referonte gjyqit politik.39

37

AQSH, F: 155, V.1925, Dos.VIII-30, fl.14. Proces-verbal i prokurorit të Shkodrës
I.Minga, Shkodër, 18.1.1926.
38
AQSH, F: 155, V.1925, Dos.VIII-30, fl.15. Letër e Sekretarit të Shtetit në Selinë e
Shenjtë, Kardinal Gaspari për Delegatin Apostolik, Ernesto Cozzi, Romë, 30.12.1925.
39
AQSH, F: 155, V.1925, Dos.VIII-30, fl.13. Letër e zëvendës ministrit të Drejtësisë për
Ministrinë e Brendshme, Tiranë, 25.1.1926.
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SUMMARY
CHURCH AND STATE: REPORTS OF CATHOLIC CLERIC TO
POLICY IN YEARS 1920-1926
This article has as its object the treatment of relations between the church,
the Catholic clergy and the Albanian state in the years 1920-1926. In this
period, which represents the embryonic stage of statehood, the main
disagreement focused on the exclusivity of educational institutions. While
trying t`i state took control of the church and clergy intended to preserve
the right to administer t`i schools according to their own interests. In the
period under review Catholic clergy was directly involved in the country's
political life. He took part in the parliamentary elections and had its
deputies. Participation in politics brought the Catholic Church and clergy
in conflict with certain political groups. Another aspect of the Catholic
clergy facing the country was the tendency of the latter to the
secularisation of institutions. In this regard the clergy proved intransigent.
He tried to maintain his position, which violated the secular spirit of the
country's leaders.
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Isamedin AZIZI
MARRËVESHJET POLITIKE NDËRMJET KOMITETIT TË
KOSOVËS DHE KOMITETEVE MAQEDONASE
Në vjeshtën e vitit 1921, udhëheqësit e organizatës revolucionare
maqedonase1 të krahut federalist, Pavel Hristov, Krsto Ljondev dhe Hristo
Cvetkov arritën në Shqipëri, me shpresën se do të hasin në një klimë të
përshtatshme për bashkëpunim.2 Kësaj vizite më vonë do t’i bashkëngjitet
edhe lideri i këtij krahu, dr. Filip Atanasov. Në fillim të dhjetorit 1921, në
Kavajë ata u takuan me Bajram Currin, Irfan Ohrin dhe me Qazim
Kokoshin.3 Vetëm Pavel Hristovit iu mundësua të shkojë në Tiranë. Para
udhëheqësve shqiptarë përfaqësuesi i delegacioni bullgar të krahut
federalist, prezantoi idenë e “Federatës Ballkanike”4 dhe kërkoi nga ata që
të bashkoheshin me organizatat revolucionare bullgare, ose të paktën t’ju
bëheshin krah në formimin e bazave revolucionare bullgare në pjesën e
Shqipërisë në regjionin e Ohrit dhe të Prespës. Nga andej, aktivistët
bullgarë do të vepronin në pjesën jugperëndimore të Maqedonisë, në
realizimin e idesë së tyre për një “federatë ballkanike”.5 Ideja e “federatës
ballkanike” e cila ishte e bazuar në bazë të parimeve të idesë komuniste,
nuk ishte e kapshme për shqiptarët, për shkak se një ide e tillë e bashkimit
të të gjithë popujve sllavë në një shtet të përbashkët llogaritej si akt kundër
1

Lëvizjet politike dhe të armatosura të popullatës sllave në territorin e Maqedonisë së
Vardarit, për nga karakteri etnik konsideroheshin ose si bullgare ose si maqedonase.
2
Иван Катарџиев, Аленка Лапе, Италијански Дипломатски Документи за
Македонија, Писмо од италијанското претставништво во Драч до Министерот за
надворешни работи во Рим од 4 ноември 1921година за средбата со генералот
Протогеров и други револуционери, Том 1, Скопје: 2001, док. 43, 155.
3
Po aty.
4
Катарџиев, Лапе, Италијански Дипломатски Документи..., dok. 44, 157.
5
Halim Purellku, “Relacionet midis komiteteve shqiptare dhe komiteteve maqedonase
1919-1924”, Jehona e re, 5/2006, Shkup, 2006, 122.
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interesave nacionale shqiptare.6 Për këtë arsye, pala shqiptare nuk pranoi
një ide të tillë por i kërkoi delegacionit bullgar që ta lëshojë Shqipërinë.7
Njëkohësisht, gjatë qëndrimit të federalistëve në Shqipëri, në fillim
të dhjetorit 1921 në Durrës, arrin edhe gjenerali Aleksandar Protogerov,8
njeriu i dytë për nga hierarkia në organizatën e VMRO-së.9 Protogerovi në
Shqipëri kishte dy objektiva kryesore: e para, eliminimin e efekteve
politike të kundërshtarëve të tyre politikë në Shqipëri, të krahut federalist
të udhëhequr nga Pavel Hristovi, të cilin e llogariste si agjent të
Stamboliskit, dhe e dyta, arritjen e një marrëveshjeje politike të përbashkët
me shqiptarët. Në kuadër të pikës së dytë, ai është takuar me përfaqësuesit
më të lartë të Komitetit të Kosovës, si me Bajram Currin, Kadri Prishtinën
kryetarin e Komitetit të Kosovës dhe me Irfan Ohrin. Gjithashtu pritej të
takohej edhe me Hasan Prishtinën, pas kthimit të tij nga Vjena.10 Agjenda
e bisedimeve ndërmjet Protogerovit dhe patriotëve shqiptarë për
nënshkrimin e një marrëveshjeje të përbashkët shkonte në drejtim të
zgjidhjes së dy çështjeve kryesore, si çështjes së përcaktimit të vijës
kufitare ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë eventuale autonome, dhe
pasi të arrihet pajtim për pikën e parë, do të fillonin përgatitjet për një
6

Kata рџиев, Лапе, Италијански Дипломатски Документи...,Телеграма од
италијанскиот претставник во Драч до Министерот за надворешни работи во Рим
од 15 ноември 1921 година, за бугарско албанските односи, док. 44, 157.
7
Po aty.
8
Катарџиев, Лапе, Италијански Дипломатски Документи а..., 156.
99

Organizata e fshehtë revolucionare maqedonase-odrinase (VMORO e më vonë
VMRO) u themelua, më 23 tetor (6 nëntor) të vitit 1893, në Selanik. Themelues të saj
ishin: Dame Gruev, Petar Pop Arsov, Hristo Batanxhiev, Andon Dimitrov, dr. Hristo
Tatarçev dhe Ivan Haxhi Nikolov. Pas përfundimit të Luftës së Parë Botërorë fillon
grupimi politik dhe organizimi i emigracionit maqedonas në Bullgari për të rezultuar kah
fundi i vitit 1919 me formimin e VMRO-së (Внатрешна македонска револуционерна
организација ВМРО) në krye me Todor Aleksandrovin, Aleksandar Protogerovin dhe
Petar Çaulevin. Varësisht nga zhvillimet politike ndryshojnë edhe qëndrimet e kësaj
organizate të cilat fillimisht kishin idenë për bashkimin e Maqedonisë me Bullgarinë,
pastaj të një Maqedonie autonome si fazë kalimtare deri në bashkimin me Bullgarinë, e
për të përfunduar me idenë për një Maqedoni të pavarur, qëllime këto të cilat edhe lindën
fraksione të fuqishme brenda kësaj organizatë. Prej tyre dy ishin më të fuqishme: krahu
nacionalist i njohur si VMRO-ja autonomiste në krye me Todor Aleksandrovin dhe krahu
majtist respektivisht krahu federalist në krye me Filip Atanasovin. Më vonë, krahu majtist
formon VMRO-në e bashkuar, organizatë e cila qe formuar nën ndikimin e Federatës
Komuniste Ballkanike dhe me përkrahjen e Kominternës. Selia e kësaj organizate gjendej
në Vjenë. Qëllimi parësor i saj qe krijimi i një Maqedonie të lirë në kuadër të kufijve të
saj gjeografik dhe ekonomik si njësi e barabartë në Federatën e ardhshme Ballkanike.
10
Катарџиев, Лапе, Италијански Дипломатски Документи ..., 156.
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projekt që do të nënkuptonte bashkëpunim të përbashkët dhe koordinim të
veprimeve luftarake.
Në kuadër të kësaj, plani i Protogerovit ishte që Elbasani të
shndërrohet në një qendër fillestare për gjitha veprimet e aktivistëve të
VMRO-së autonomiste, si dhe të hapen edhe tri punkte të tjera të veçanta
për aktivitetin e tyre: në Strugë, Pogradec dhe Korçë.11 Kështu, kah fundi i
vitit 1921, u nënshkrua një marrëveshje politike ndërmjet përfaqësuesve të
Komitetit të Kosovës dhe përfaqësuesve të Komitetit Maqedonas. Duhet
potencuar edhe faktin se diplomacia italiane ishte e informuar gjatë gjithë
kohës, që nga zhvillimi i bisedave e gjerë në nënshkrimin e marrëveshjes
për bashkëpunim ndërmjet dy komiteteve. Përfaqësuesi italian në Shqipëri,
Fortunato Kastoldi, këtë marrëveshje e ka cilësuar si “marrëveshje
ndërmjet Hasan Prishtinës dhe Aleksandar Protogerovit”.12 Kjo situatë
tregon faktin se Italia ishte shumë e interesuar për një veprim të
përbashkët të të dyja komiteteve revolucionare, por njëkohësisht edhe
shqiptarët kërkonin garanci dhe arbitrazh nga Italia në rast të ndonjë
mospajtimi.13 Në historiografinë shqiptare, këtë marrëveshje e ndeshim si
“marrëveshje ndërmjet komiteteve shqiptare dhe atyre bullgare”, e
nënshkruar më 20 dhjetor të vitit 1921 (diku në Shqipëri - vendi i
nënshkrimit nuk përmendet, mirëpo dyshohet se është nënshkruar në
Tiranë).14 Në dokumentin origjinal të botuar nga prof. dr. Mihajllo
Mihovski, shihet se nga ana e komiteteve shqiptare Marrëveshjen e ka
nënshkruar Rexhep Mitrovica dhe prof. Bedri Pejani, ndërsa në anën e
komiteteve maqedonase marrëveshja është nënshkruar nga Aleksandar
Protogerov dhe dr. Filip Atanasov. Rëndësia e kësaj marrëveshjeje
qëndron edhe në faktin se nga pala maqedonase kjo marrëveshje është
nënshkruar nga dy krahët e komitetit revolucionar maqedonas, nga
Aleksandar Protogerovi si përfaqësues i VMRO-së autonomiste dhe nga
dr. Filip Atanasovi, përfaqësues i federalistëve.15

11

Purellku, “Relacionet midis komiteteve shqiptare”..., 123; Катарџиев, Лапе,
Италијански Дипломатски Документи..., 156.
12
Purellku, “Relacionet midis komiteteve”..., 124; Катарџиев, Лапе, Италијански
дипломатски..., док. бр.43, 44, 45, 155-159.
13
Катарџиев, Лапе, Италијански Дипломатски Документи за Ма..., док 44, 158.
14
Purellku, “Relacionet midis komiteteve”..., 124.
15
Михајло Миновски, „Договорот на ВМРО-автономистичка и Албанскиот
косовски комитет за политичка соработка и за разграничување помеѓу
проектираните независни држави: обединета Македонија и Голема Албанија, 1921
година“, Историја XXXIII/1-2, 110.
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Sipas memoareve të Ivan Vanqo Mihajllovit, marrëveshjen e kanë
nënshkruar gjenerali Aleksandar Protogerovi dhe Filip Atanasovi nga ana
e Organizatës Revolucionare Maqedonase, ndërsa nga ana e Komitetit
Revolucionar Shqiptar marrëveshjen e kanë nënshkruar Hasan Prishtina,
Hoxhë Kadria, Bedri Pejani dhe Sejfi Vllamasi.16 Është e vërtetë se gjatë
bisedimeve me përfaqësuesit e Komitetit Revolucionar Maqedonas, pos
personave të lartpërmendur, në biseda kanë marrë pjesë edhe patriotë të
tjerë shqiptarë. Sejfi Vllamasi në bisedime ka marrë pjesë si përfaqësues i
komiteteve shqiptare të Çamërisë, ndërsa sipas kujtimeve të Ivan
Mihajllovit, në bisedime ka marrë pjesë edhe vetë Ahmet Zogu, i cili ka
ftuar 25 udhëheqës shqiptarë për të marrë mendimin e tyre lidhur më këtë
marrëveshje. Në këto bisedime, gjithnjë sipas kujtimeve të Vanço
Mihajllovit, kanë marrë pjesë edhe Zija Dibra, Avni Rrustemi, Jashar
Erebara, Hisni Curri si dhe Bajram Curri.17 Në thelb nënshkrimi i kësaj
marrëveshjeje paraqet një marrëveshje politike për një aleancë ofensive,
ku dominojnë katër pika: 1. Qëllimet e marrëveshjes; 2. Kufiri shqiptaromaqedonas; 3. Ndihma e ndërsjellë; dhe 4. Organizimi i përgjithshëm.
Sipas Nenit 2 të kësaj Marrëveshjeje, qëllimet e një veprimtarie të
përbashkët të këtyre dy komiteteve mes të tjerash ishin: “.... Çlirimi dhe
bashkimi i Maqedonisë sipas kufijve të saj etnik dhe gjeografik, si dhe
konstituimi i saj si shtet i pavarur dhe autonom si një “Republikë
Federative”, sipas modelit të Zvicrës nga njëra anë, dhe çlirimi i Kosovës,
pjesëve të Malit të Zi, dhe të Çamërisë dhe bashkimi i tyre me Shqipërinë,
nga ana tjetër”.18 Çështja e kufirit shqiptaro-maqedonas ishte një çështje,
zgjidhja e së cilës hynte në kompetenca të të dyja shteteve të ardhshme
fqinje. Megjithatë, komitetet në princip ishin pajtuar për vijën kufitare
ndërmjet dy shteteve të ardhshme. Sipas propozimit të tyre, vija kufitare
do të fillonte nga maja Cbevek, e cila do të shkonte nëpër Karadak (Mali i
Zi i Shkupit), për të kaluar ndërmjet Kaçanikut dhe Hanit të Elezit, e që do
të arrinte deri në Malin Sharr dhe për të vazhduar më tej sipas vijës aktuale
të kufirit shqiptaro-maqedonas, deri në Liqenin e Ohrit ku edhe do të
përfundonte. Sipas kësaj marrëveshjeje, parashihej që banorët e Dibrës të
shfrytëzonin të drejtën e tyre për të vendosur vetë për fatin e qytetit të tyre.
Sipas kësaj marrëveshjeje, të dyja shtetet e ardhshme duhej të merreshin

16

Është e qartë se të dhënat që i jep Vanço Mihajllovi në kujtimet e tij, nuk bazohen sipas
dokumenteve origjinale, por në bazë të raporteve që i jep përfaqësuesi italian në Durrës.
17
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18
Миновски, “Договорот на ВМРО-автономистичка”..., 112.

MARRËVESHJET POLITIKE NDËRMJET KOMITETIT TË...

95

vesh për të gjitha hollësitë, gabimet dhe përmirësimet për një zhvillim sa
më të mirë ekonomik të brezit kufitar ndërmjet të dyja shteteve.
Për sa i përket ndihmës së ndërsjellë, të dyja palët qenë dakorduar
për kthimin e territoreve shqiptare të pushtuara nga Mali i Zi pas luftërave
shqiptaro-malazeze në vitet 1978 dhe 1913. Në kontekst të kësaj,
komitetet maqedonase kishin marrë për obligim që t’i japin përkrahje të
fuqishme komiteteve shqiptare për t’i kthyer këto territore të humbura
shqiptare. Këto komitete ishin dakorduar edhe për një ndihmë të ndërsjellë
në lidhje me korrigjimin e kufirit shqiptaro-grek dhe atij maqedonasogrek. Qe dakorduar gjithashtu që të gjithë emigrantëve shqiptarë dhe
maqedonas, duke filluar nga viti 1978, që shënonte vitin e emigrimeve
masive të shkaktuara nga Kriza e madhe Lindore, t’i mundësohej
shfrytëzimi i së drejtës të ktheheshin në vendbanimet e tyre. Në kuadër të
veprimtarive të përbashkëta, VMRO-ja dhe Komiteti i Kosovës qenë
pajtuar edhe për një organizim të përbashkët kundër pushtuesve serbë dhe
grekë. Sipas kësaj marrëveshje parashihej fillimi dhe përhapja e një
kryengritjeje të përbashkët në pjesën e Maqedonisë së Vardarit, si dhe një
koordinim dhe bashkëpunim i ngushtë i aksioneve të armatosura. Kjo
nënkupton që parashihej një “bashkëpunim me të gjithë kundër mjediseve
serbe dhe greke”.19 Në lidhje me çështjen në fjalë, një analizë të veçantë
sigurisht kërkon edhe çështja e legjitimitetit të Komitetit të Kosovës dhe e
drejta e saj që të nënshkruajë marrëveshje të një karakteri të tillë, ku
përcaktoheshin kufijtë e projektimit të një Shqipërie më të madhe se sa që
ishte, në një kohë kur ekzistonte shteti shqiptar dhe qeveria legjitime e saj.
Mirëpo, në bazë të analizave me të detajuara dëshmohet fakti se bisedimet
dhe veprimtaritë e të dyja komiteteve zhvilloheshin në koordinim apo në
dije të plotë me qeveritarët nga Tirana. Këtë e dëshmon edhe telegrami i
përfaqësuesit italian në Shqipëri, Kastoldi, dërguar ministrit për Punë të
Jashtme të Italisë, ku mes tjerash thotë: “Sipas informatave të mia,
ministri i Punëve të Brendshme të Shqipërisë është pajtuar me
marrëveshjen e tillë”.20 Njëri nga nënshkruesit e kësaj marrëveshjeje,
Rexhep Mitrovica, në kohën e nënshkrimit ishte ministër aktual në
Qeverinë e Tiranës. Në dhjetor të vitit 1921, Këshilli i Lartë i Shtetit
Shqiptar autorizoi Hasan Prishtinën për formimin e qeverisë. Duke pasur
parasysh që ministër i Drejtësisë ishte zgjedhur Hoxhë Kadria, ishte
19
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shumë e qartë se gjatë bisedimeve ndërmjet Komitetit të Kosovës dhe të
VMRO-së, njerëzit kyç të këtij Komiteti ishin në krye të Qeverisë
shqiptare, me çka edhe është vërtetuar se Qeveria e Tiranës ishte e
inkuadruar në këto bisedime.
Ajo që befason gjatë zhvillimit të këtyre bisedimeve, ishte fakti i
pajtueshmërisë nga ana e Komitetit të Kosovës për pjesën që kishte të
bënte me përcaktimin e vijës kufitare ndërmjet dy shteteve të ardhshme
fqinje. Të kujtojmë se, njëra nga parimet bazë të Komitetit të Kosovës
ishte bashkimi i Kosovës dhe i viseve të tjera të banuara me shqiptarë, të
okupuara pas vitit 1912 nga ana e ushtrisë serbo-malazeze, me Shqipërinë
e lirë. Kjo nënkupton që këtu përfshiheshin edhe pjesët e Maqedonisë
Perëndimore, pjesë që ishin të banuara nga shqiptarët. Përkundër kësaj,
kjo marrëveshje parashihte që kjo pjesë e Maqedonisë së bashku me
qytetet Strugë, Ohër dhe Prespë, t’i takojnë shtetit të ardhshëm të
Maqedonisë Autonome, në përjashtim të qytetit të Dibrës, ku populli do të
përdorte të drejtën e saj për vetëvendosje.21 Nënshkruesit e kësaj
marrëveshje ishin të vetëdijshëm për gjendjen e rëndë politike në të cilën
ndodhej Shqipëria në këtë kohë, kohë kur ajo ende luftonte për
ekzistencën e saj si shtet, ishin të vetëdijshëm edhe për gjendjen e rëndë të
shqiptarëve në kuadër të Mbretërisë së SKS-së. Besimi i sinqertë nga të
dyja palët në nënshkrimin e kësaj marrëveshje, besojmë se ishin arsyet
kryesore që i shtynë përfaqësuesit e Komitetit të Kosovës të pranojnë
ndryshime të mëdha, sidomos në aspektin e përcaktimit të vijës kufitare
edhe përkundër platformës së Komitetit të Kosovës dhe idealeve të tyre.
Për sinqeritetin e ndërsjellë të kësaj marrëveshje flet edhe fakti se
vetë Todor Aleksandrovi, udhëheqësi kryesor i Organizatës Revolucionare
Maqedonase, deklaron se: “Vendosja e bashkëpunimit të VMRO-së me
Komitetin e Kosovës zhvillohej shumë mirë, ndërsa raportet ndërmjet tyre
ishim më se miqësore, të mbështetur me përkrahje të ndërsjellë”.22
Mirëpo, në kohën kur kontaktet ndërmjet tyre ishin vendosur, për shumë
shkaqe kishte munguar zbatimi praktik i kësaj marrëveshje. Një nga
shkaqet kryesore ishte pamundësia e kontakteve të drejtpërdrejta për shkak
se territoret ku vepronin këto organizata revolucionare nuk kishin pika të
përbashkëta. Nga shkaku se ndërmjet tyre gjendej territori i Maqedonisë
që i përkiste Mbretërisë së SKS-së. Aleksandrovi shpresonte se: “.... në
21
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momentin kur VMRO-ja do t’i formonte qarqet revolucionare në Tetovë
dhe Gostivar, atëherë do të mund të vendoseshin kontaktet praktike.
Atëherë bashkimi me Komitetin e Kosovës do të mund të realizohej në
vepër”.23
Nga mesi i majit të vitit 1922, Todor Aleksandrovi kishte kërkuar
nga të gjitha çetat komite të qarkun revolucionar të Manastirit, me
popullatë të përzier shqiptare dhe maqedonase të fillojnë bashkërisht të
organizohen në çeta dhe polici lokale. Anëtarët e këtyre çetave duhej të
jepnin betimin sipas së cilit, shqiptarët do të luftonin deri në vdekje, “....
për lirinë e Maqedonisë dhe tokave të robëruara shqiptare...”, ndërsa
maqedonasit do të betoheshin “... për lirinë e Maqedonisë së robëruar”.24
Gjithashtu, Aleksandrovi kishte kërkuar që të vendoseshin kontakte me
çetat shqiptare në brendi të Maqedonisë së Vardarit, për aktivitete të
përbashkëta dhe për implementimin e marrëveshjes së arritur me
Komitetin e Kosovës në dhjetor të vitit 1921.25 Në kuadër të përgatitjeve
për një kryengritje të përbashkët e cila duhej të fillonte në gusht të vitit
1922, kishin filluar të intensifikoheshin vizitat dhe takimet e udhëheqësve
më të lartë të këtyre organizatave të ndërsjella revolucionare. Në këtë
periudhë në Tiranë, për konsultime me udhëheqësit shqiptarë, kanë
qëndruar tre përfaqësuesit më të lartë të VMRO-së: Todor Aleksandrovi,
Aleksandar Protogerovi dhe Petar Çaulevi.26 Kontaktet dhe takimet në
Tiranë kryesisht zhvilloheshin në berberhanen e vojvodës, Dimçe Buzhba,
i cili edhe ishte njeriu kyç që mbante lidhjet ndërmjet komiteteve.27 Benito
Musolini kah fundi i korrikut dhe fillimi i gushtit, i kishte premtuar Petar
Çaulevit, shefit të VMRO-së për Shqipëri, mbrojtje italiane gjatë kalimit të
çetave në Maqedoninë e Vardarit, si dhe ndihmë materiale dhe “morale”
për Organizatën. Që Qeveria e Sofjes të mos ballafaqohej me një presion
edhe më të madh nga Beogradi, duhej që çetat bullgare të futeshin në
Maqedoni jo nga Bullgaria, por nga territori shqiptar. Dhe për këtë qëllim
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“Duçeја” ka kërkuar nga Ahmet Zogu, kryetar i Qeverisë shqiptare që ky i
fundit të mbrojë aktivitetin e VMRO-së në Shqipëri.28
Mirëpo, përveç disa aktiviteteve të caktuara të parëndësishme, nuk
kemi të dhëna për ndonjë aktivitet ose kryengritje më të organizuar, kjo
edhe për shkakun se pozicioni i VMRO-së në Bullgari u vështirësua pas
ardhjes në pushtet të Aleksandër Stamboliski në vitin 1922 i cili u afrua
me Qeverinë e Beogradit, me ç’rast me kërkesë të Beogradit filloi
përndjekja e aktivistëve të organizatave revolucionare maqedonase. Në një
situatë të tillë, një pjesë e këtyre aktivistëve kaluan në Shqipëri, një pjesë
nga Shqipëria u transferuan në Itali, ndërsa një pjesë tjetër, veçanërisht
krahu i djathtë i VMRO-së u bashkuan me forcat reaksionare bullgare, dhe
kontribuuan në rrëzimin e Qeverisë së Stamboliskit në qershor të vitit
1923. Aktivitete të pjesërishme të komitëve dhe të çetave shqiptare në
territorin e Mbretërisë së SKS-së, vazhduan edhe në vitet 1923-24. Në
telegramin e përfaqësuesit serb në Tiranë, Simiç, dërguar Ministrisë së
Punëve të Jashtme të Mbretërisë së SKS-së, më 29 qershor 1923, ndër të
tjera thuhej se: “grusht shteti në Bullgari për rrëzimin e Stamboliskit ishte
vetëm hapi i parë i realizimit të planit të përgatitur më herët në Vjenë nga
Aleksandrovi, Protogerovi dhe Çaulevi, program i cili më tej parasheh
fillimin e revolucionit në Maqedoni, duke u futur paraprakisht në
territorin e Maqedonisë të të gjithë vojvodëve dhe komitëve bullgarë e
shqiptarë. Sipas këtij plani parashihej që të ndërpriten të gjitha lidhjet e
komunikimit si dhe të shkatërrohen objektet më të rëndësishme të
komunikacionit”.29 Të gjitha këto përpjekje nuk rezultuan me ndonjë
aktivitet konkret. Edhe në vitin 1924 Komiteti i Kosovës vazhdoi të ketë
kontakte të afërta me udhëheqësit e VMRO-së. Qendra kryesore në
Shqipëri për aktivitete të këtilla edhe më tej mbeti Korça, prej nga
transferoheshin çetat e komitëve në rrethet e Strugës, Ohrit, Prespës,
Krushevës dhe të Kërçovës. Raportet ndërmjet komiteteve shqiptare dhe
atyre maqedonase mbetën vetëm në kuadër të raporteve politike, kjo për
shkak se ende nuk kishin përfunduar përgatitjet e nevojshme për një
organizim më të madh të përbashkët, sidomos në radhët e Organizatës
Revolucionare Maqedonase. Edhe situata e përgjithshme politike në këtë
kohë nuk lejonte fillimin e një kryengritjeje të përbashkët. Këtë më së
mirë e përshkruan edhe vetë T. Aleksandrovi i cili deklaron se: “...
28
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VMRO-ja ende nuk ka përfunduar me organizimin e të gjitha qarqeve
revolucionare, gjithashtu edhe situata politike në Evropë dhe në botë është
e tillë që nuk lejon fillimin e aksioneve dhe të kryengritjeve të armatosura
dhe revolucionare”.30
Përveç këtyre, ekzistonin edhe faktorë të tjerë që kishin ndikim në
shtyrjen e kryengritjes së përbashkët, si bie fjala angazhimi i VMRO-së në
turbulencat politike në Bullgari, vrasjet politike ndërmjet vete si dhe
faktorë të tjerë. Që nga koha e vendosjes së raporteve diplomatike
ndërmjet Shqipërisë dhe Mbretërisë së SKS-së në vitin 1922, problemin e
qëndrimit të komitëve maqedonas në Shqipëri dhe aktivitetin e tyre kundër
Mbretërisë së SKS-së, Qeveria jugosllave e kishte paraqitur si problem që
rregullisht kishte shkaktuar tensionimin e raporteve ndërmjet këtyre dy
vendeve.31 Sipas burimeve jugosllave thuhet se ministri i Punëve të
Jashtme të Jugosllavisë, Momçillo Ninçiq, në verë të vitit 1922 kishte
kërkuar nga Ahmet Zogu, mes tjerash, edhe dëbimin e të gjithë komitëve
maqedonas dhe të pasuesve të Komitetit Maqedonas nga Shqipëria.32
Shqipëria në këtë periudhë ballafaqohej me tronditje të fuqishme politike
brenda për brenda vetes, si dhe me forcimin e pozicionit të Ahmet Zogut
në jetën politike, periudhë e cila karakterizohej me ndryshime të shpeshta
të qeverive. Përfaqësuesit e komiteteve revolucionare në Shqipëri, në vitet
në vijim (1923-24), vëmendjen e tyre kryesisht filluan ta orientojnë në
drejtim të konfliktit të brendshëm politik, para se gjithash në drejtim të
defaktorizimit të Ahmet Zogut, i cili llogaritej person me orientim
projugosllav. Se raportet ndërmjet Qeverisë shqiptare dhe çetat
revolucionare maqedonase ishin të mira, tregojnë edhe burimet ruse të vitit
1924 sipas së cilave, për të përforcuar pushtetin e Zogut, i cili në sytë e
Rusisë Sovjetike shihej si armik i betuar i bejlerëve, duhej të mbështetej
me 20 000 pushkë për të armatosur përkrahësit e tij si dhe njerëzit e
Çaulevit.33 Sipas këtyre burimeve thuhet se Zogu kishte raporte të afërta
me VMRO-në autonomiste nëpërmjet Petar Çaulevit. Gjithnjë sipas
burimeve të njëjta thuhet se qëndrimi i Komitetit të Kosovës karshi
Qeverisë shqiptare ishte i ngjashëm me qëndrimin e Todor Aleksandrovit,
karshi Qeverisë së Stamboliskit në Bullgari. Më tej thuhet se, raportet
30

Тодоровски, “Тодор Александров, Се за Македонија..., 1919-1924, Док. бр. 94, 297
Paskal Milo, Shqipёria dhe Jugosllavia 1918-1927, Tiranë, 1992, 150-151.
32
Arhiv Jugosllavija, Centralni Presbiro Predsednistva, Beograd, Fond 38, fasikla 20,
broj jedinica 61.
33
Vlado Popovski, Elena Zhilla, Marëdhëniet sovjetike-shqiptare (vitet ’20 dhe ’30 të
shek. XX), Tetovë 2012, 44.
31

100

Isamedin AZIZI

ndërmjet Komitetit të Kosovës me maqedonasit ishin të afërta dhe
mbaheshin kryesisht nëpërmjet Protogerovit, i cili dy vitet e fundit kishte
qëndruar në Shqipëri. Pos tij, raportet e këtij Komiteti me maqedonasit
realizoheshin edhe nëpërmjet Çaulevit dhe Ikonomovit, i cili njihej si njeri
i afërt me Qeverinë e Bullgarisë.34
Viti 1924 ishte vit i ngjarjeve të rëndësishme, i cili kishte ndikim të
theksuar në raportet ndërmjet organizatave revolucionare shqiptare dhe
atyre maqedonase. Në krye të Qeverisë shqiptare erdhi Fan Noli. Qeveria
e Beogradit duke mos njohur qeverinë e Nolit, çështjen e veprimtarisë së
Komitetit të Kosovës dhe të Komitetit Maqedonas në territorin shqiptar e
paraqiti si një nga problemet kryesore në raportet me Shqipërinë, me
akuzën se Shqipëria ishte shndërruar në çerdhe të këtyre komiteteve.35 Që
të jenë sa më të besueshme akuzat e Beogradit, ajo këtë çështje e ngriti në
Shoqatën e Kombeve dhe në Konferencën e Ambasadorëve, duke akuzuar
Tiranën se së bashku me çetat revolucionare maqedonase po përgatitet për
të marrë manastirin e “Shën Naumit”.36
Pas kthimit të serishëm të Zogut në krye të shtetit shqiptar, nën
presionin e Beogradit, vjen deri te ngushtimi i hapësirës së aktiviteteve
politike, përveç për Komitetin e Kosovës edhe për të gjithë krahun
nacionalist të Lëvizjes Kombëtare, mes tjerash edhe për Komitetin
Maqedonas. Gazeta “Politika” në këtë kohë konstaton se me ardhjen e
Zogut në krye të Qeverisë shqiptare, “për udhëheqësit e çetave shqiptare
dhe maqedonase më nuk do të ketë jetë në Shqipëri”.37 Viti më i rëndë për
Komitetin e Kosovës ishte viti 1924, vit ky i cili mund të llogaritet edhe si
vit i fillimit të fundit të aktiviteteve të armatosura, duke pas parasysh se
gjatë vitit 1924 u vranë udhëheqësit kryesorë të këtij komiteti: Azem
Bejta, Elez Jusufi, ndërsa në 1925, edhe Bajram Curri. Po të njëjtin vit
ndërron jetë edhe Hoxhë Kadria. Kur flitet për vitin 1924, mund të
pohojmë edhe atë që ky vit ishte një vit shumë i vështirë edhe për
Organizatën Revolucionare Maqedonase për shkak të vrasjes së
udhëheqësve kryesorë të kësaj organizate. Pikërisht në këtë vit, në gusht të
vitit 1924 në Bullgari u vra udhëheqësi, Todor Aleksandrov, ndërsa në
dhjetor të po të njëjtit vit, në Milano të Italisë u vra edhe Petar Çaulevi.
Dhe të gjitha këto ndodhi i lanë nën hije aktivitetet e përbashkëta të këtyre
komiteteve.
34
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Aktivitete të përbashkëta politike të këtyre dy organizatave do të
takojmë në vitin 1926. Më 10 shkurt 1926, Hasan Prishtina në emër të
Komitetit të Kosovës dhe Dimitar Vllahovi, Georgi Zankov dhe Vlladimir
Pop Tomov në emër të VMRO-së (së bashkuar) nënshkruan protokoll për
bashkëpunim.38 Sipas këtij protokolli, dy organizatat ishin dakorduar që të
krijohet Republika e Shqipërisë me Kosovën brenda saj, Maqedonia e
pavarur dhe krijimi i Federatës Ballkanike si një front i vetëm
revolucionar.39 Në saje të përpjekjeve dhe ndërmjetësimit të VMRO-së (së
bashkuar) në vitin 1927, u krijua i ashtuquajturi Komiteti për
Bashkëpunim i Lëvizjeve Nacionale dhe Revolucionare në Ballkan. Të
deleguar në këtë organizatë ishin: Dimitar Vllahovi si përfaqësues i
VMRO-së (së bashkuar); Hasan Prishtina dhe Fan Noli si përfaqësues të
komiteteve shqiptare, përfaqësues nga Organizata Revolucionare e
Dobruxhës si dhe përfaqësues të Komitetit të Trakisë.40 Edhe kjo
marrëveshje, sikurse ajo e dhjetorit të vitit 1921, mbeti vetëm në kuadër të
raporteve politike dhe pa kurrfarë aktivitete konkrete.
Në kontekst të këtyre të dhënave flasin edhe burimet italiane të
cilat konstatojnë se Hasan Prishtina asnjëherë nuk i ndali aktivitetet e tij
politike. Në vitin 1931 përfaqësuesi italian në Vjenë, z. Macoti, në takimin
me Hasan Prishtinën kishte biseduar për mundësinë e organizimit të një
organizate ushtarake me pjesëmarrjen e emigrantëve shqiptarë nga
Kosova, në rast se Italia dhe Shqipëria hyjnë në konflikt me Jugosllavinë.
Prishtina kishte intervenuar te Mustafa Qemal Ataturku dhe te ministri i
Luftës, Fehz Pasha, që të marrë pëlqimin e tyre për organizimin e
formacioneve ushtarake të emigrantëve kosovarë, dhe transferimin e tyre
në Shqipëri me ndihmën e Turqisë. Ai kishte menduar se mund të
mobilizoheshin rreth 12 mijë burra. Sipas burimit të njëjtë, Hasan
Prishtina zhvillonte bisedime edhe me Organizatën Revolucionare
Maqedonase të Ivan Vanço Mihajllovit, për mundësinë e krijimit të një
aleance të përbashkët sepse me krahun federalist të kësaj organizate ishte
në raporte shumë të mira.41
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Në një dokument tjetër, Macoti raporton për një takim tjetër të
radhës me Hasan Prishtinën të realizuar më 15 mars 1932. Sipas këtij
burimi thuhet se “këto ditë H. Prishtina planifikon të shkojë në Bullgari në
takim me Ivan Mihajllovin shefin e ORM”.42 Gjatë takimit me Prishtinën
qe bashkëbiseduar për mënyrën e zhvillimit të bisedave të Hasan
Prishtinës me Mihajllovin, për mundësinë e nënshkrimit të një
marrëveshje eventuale për ndarjen e ndikimit politik dhe territorial
ndërmjet komiteteve në Maqedoni edhe në Kosovë. Më herët, Prishtina
kishte informuar Macotin se është takuar me Evtimovin në Gjenevë dhe se
ishte shumë i sigurtë në misionin e tij për arritjen e një marrëveshjeje
konkrete me Mihajllovin. Prishtina kishte kërkuar nga Macoti, përkrahjen
financiare nga shteti italian, nëse arrihej marrëveshja me Maihajllovin, për
organizimin dhe aktivizimin e komiteteve në Tetovë, Dibër dhe Shkup.
Përfaqësuesi italian kishte sugjeruar Hasan Prishtinën që për një kohë të
anuloheshin të gjitha aktivitetet revolucionare në Kosovë dhe në pjesën e
Maqedonisë së Vardarit, për shkak të krizës ekonomike. Gjithashtu, ai ka
informuar Prishtinën se përkrahja financiare që është kërkuar nga ai, nuk
mund t’i ndahej para takimit me Mihajllovin, sepse Italia dëshiron të dijë
edhe mendimin e Mihajllovit, “... e sugjerova Prishtinën që të shkojë në
takim me Mihajllovin në Bullgari, dhe nëse është e mundur vetëm
verbalisht të merren vesh me Mihajllovin. Nëse marrëveshja e tillë është
në favor të direktivave tona, atëherë kjo marrëveshje mund edhe faktikisht
të realizohet”.43
Në takimin e fundin ndërmjet përfaqësuesit italian në Vjenë,
Macotit, me Hasan Prishtinën, më 2 maj 1932, është biseduar që ky i
fundit të shkojë në Bullgari në takim me Mihajllovin për arritjen e
marrëveshjes, dhe analizimin e mundësisë për aksion të përbashkët në
pjesën e Maqedonisë së Vardarit dhe në Kosovë, nëse rrethanat politike e
mundësojnë një gjë të tillë. Nga Bullgaria, Hasan Prishtina duhej të niset
për në Kostandinopojë që tërësisht t’i përkushtohej organizimit të
Komitetit të Kosovës, dhe të bëjë mobilizimin e emigrantëve kosovarë në
Turqi. Pos tjerash, Macoti raporton se: “...me Hasan Prishtinën u
dakorduam para se ai të shkojë në Kostandinopojë, të takohemi edhe një
herë në Budapest, për të më informuar për takimin me Mihajllovin, para
se gjithash të më informon se çka mendon Mihajllovi në rast të
42
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shpërbërjes së Mbretërisë Jugosllave. A është për një Maqedoni autonome
në kuadër të Federatës Bullgare, ose për një Maqedoni të lirë të pavarur
me sistem federal, ngjashëm me sistemin kantonal të Zvicrës”.44
Dymbëdhjetë vjet pas nënshkrimit të së ashtuquajturës
“Marrëveshjes së Tiranës”, ndërmjet përfaqësuesve të Komitetit të
Kosovës dhe Komitetit Maqedonas, dhe pas disa vitesh të raporteve të
“ngrira” të përcjella me vrasje politike nga dyja palët, në rrethana të tjera,
në takimin në Sofje ndërmjet Ivan Vanço Mihajllovit dhe Hasan
Prishtinës, jooficialisht është biseduar për përkufizimin ndërmjet dy
vendeve. Në këtë takim, Hasan Prishtina deklaron: “...nëse vjen deri te
bashkimi i Maqedonisë me Bullgarinë, ne shqiptarët do të insistojmë që të
gjitha vendet e banuara me shumicë shqiptare në Maqedoni të hyjnë në
kuadër të shtetit shqiptar. Por, nëse krijohet një Maqedoni e pavarur,
atëherë këto territore duhet të mbeten në kuadër të këtij shteti, dhe do të
veprohet ashtu siç është vepruar me Zvicrën”.45
Më 24 prill 1933, pas bisedimeve paraprake është nënshkruar
marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet Hasan Prishtinës, Ivan Mihajllovit
dhe dr. Ante Paveliqit. Me këtë marrëveshje parashihej bashkëpunimi
ndërmjet lëvizjeve që ata i përfaqësonin, për veprimtari të përbashkëta
kundër Mbretërisë Jugosllave, dhe për krijimin e “shteteve të pavarura të
Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë në kufijtë e tyre historikë dhe
gjeografikë”.46 Me këtë marrëveshje parashihej edhe vija kufitare ndërmjet
Maqedonisë dhe Shqipërisë. Sipas kësaj marrëveshjeje vija kufitare
verilindore fillonte nga “mali Rilla dhe Osogova ngjitej në majën Paterici,
vazhdonte kah perëndimi ku kalonte ndërmjet lumenjve Morava e
Bullgarisë (Morava Jugore) dhe deri në Malin e Zi të Shkupit, për të
vazhduar më tej nga gryka e Kaçanikut e deri në shpatijet e Malit Sharr e
më tej përreth Drinit të Zi deri në Liqenin e Ohrit, nëpërmjet lumit Devol e
Bistrica deri në malin Gramos”.47 Sipas parashikimeve të tyre, shtetit
shqiptar do t’i bashkëngjiteshin Kosova deri në kufirin e vjetër turk para
luftërave ballkanike, që në kuadër të shtetit shqiptar përfshihej edhe qyteti
i Pazarit të Ri. Pos kësaj, sipas marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet
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partnerëve janë futur edhe disa elemente tjera të bashkëpunimit, sidomos
ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë.48
Mirëpo ideja e një bashkëpunimi të përbashkët ndërmjet lëvizjeve
revolucionare shqiptare, maqedonase dhe kroate nuk arriti të realizohet në
vepër, mes tjerash edhe për shkak të vrasjes së Hasan Prishtinës, më 31
gusht 1933, që njëherit shënon edhe fundin e Komitetit të Kosovës, edhe
pse formalisht ky komitet do vazhdojë nën udhëheqjen e Sali Vuçitërnës,
por pa ndonjë aktivitet konkret. Fat të ngjashëm patën edhe organizatat
revolucionare maqedonase që vepronin në Bullgari, sidomos ajo e VMROsë. Në vitin 1934, qeveria e Kimon Georgievit me ligj do të ndalojë
funksionimin e këtyre organizatave revolucionare. Ivan Mihajlovi,
udhëheqësi i VMRO-së do t’i urdhërojë të gjithë pasuesit e tij që në
mënyrë të qetë të dorëzojnë të gjitha armët qeverisë, ndërsa vetë ai do të
largohet nga Bullgaria. Me këtë pushojnë së ekzistuari të dyja krahët e
VMRO-së. Për ta rrumbullakuar këtë çështje, do të përmendim faktin se
dokumenti i Marrëveshjes Politike, i nënshkruar nga Komiteti i Kosovës
dhe përfaqësuesit e të dyja krahëve të Komitetit Maqedonas, më 20 dhjetor
1921, në Shqipëri, është shfrytëzuar si dokument shtetëror, gjegjësisht si
dokument valid dhe me interes të lartë shtetëror nga ana e Qeverisë së
Bullgarisë fashiste, gjatë bisedimeve me Italinë fashiste, për përcaktimin e
zonave okupuese në pjesën e Maqedonisë së Vardarit, në fillim të Luftës
së Dytë Botërore.49 Se marrëveshja në fjalë ishte e rëndësishme për
Qeverinë fashiste bullgare, flet edhe vetë fakti se pak kohë para se të futej
ushtria bullgare në Mbretërinë Jugosllave, gjegjësisht në Maqedoninë e
Vardarit, ky dokument i dorëzohet kryetarit të Qeverisë së Bullgarisë,
Bogdan Fillov, me të vetmin qëllim për të treguar të “drejtën bullgare”
mbi territoret e Maqedonisë.50
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SUMMARY
POLITICAL AGREEMENTS BETWEENTHE KOSOVO
COMMITTEE AND MACEDONIAN COMMITTEES
Due to the difficult situation in which the two peoples were
involved, namely Albanians and Macedonians, who also shared the same
fate, cooperation between them was overly necessary. In such a situation,
cooperation between the Kosovo Committee and Macedonian
Revolutionary Committee amounted to a higher level, more specifically to
that of signing a political agreement on coordination of joint military
actions against the Yugoslav state. The agreement known as the
"Agreement between the Albanian and Bulgarian Committees" was signed
on December20, 1921. One of the most important points of this agreement
was the issue of defining the borderline between the two future
neighboring states, i.e.Albania and eventual autonomous Macedonia.
Despite attempts to organize a common uprising, due to certain political
circumstances, this agreement failed to produce concrete results.
A similar political agreement between Kosovo Committee led by
Hasan Prishtina and the united VMRO and led by Dimitar Vlahov was
signed on February 10, 1926. Under this agreement it was envisaged the
establishment of the Republic of Albania with Kosovo included and an
independent Macedonia. Even this agreement, like that of December 1921,
restedmerely on the context of political relations. The last agreement
signed between the heads of the committees was that of April 24, 1933,
between Hasan Prishtina, Ivan Mihaylov and Ante Pavelić, which
envisaged the establishment of independent states of Croatia, Albania and
Macedonia. This agreement failed to come to fruition, among others, also
due to the murder of Hasan Prishtina. All these already signed agreements
remained only within the framework of political relations, without any
concrete military activity.

KUD: 94(496.51)

Sylë UKSHINI
RRETHANAT POLITIKE DHE SOCIALE NË VILAJETIN E
KOSOVËS NË FUNDSHEKULLIN XIX1
Situata politike në vilajetin e Kosovës
Vilajeti i Kosovës2, si njësi administrativo-territoriale e shtetit
osman, përmendet që nga shekulli XIX, por shtrirja territoriale e këtij
vilajeti osman nuk përputhet me kufijtë e Kosovës të pas vitit 1945.
Vilajeti i Kosovës përbëhej nga sanxhaqet e Prishtinës. Në vitet 1900 ishte
një qytet prej 20 000 banorësh, kryesisht shqiptarë dhe turq, dhe selinë e
Mutessarif osmane, Pejë [Ipek], Prizren [Prisrend], Shkup [Ûskup/Ûskub,
Shkupi], kryeqyteti i vilajetit të Kosovës dhe selinë e valiut (guvernator),
Novibazar [Novi Pazar, Yenipazar] dhe Plevlje [Taslica; Pljevlja]. Kosova
e atëhershme përfshinte një territor shumë më të madh se territori i
Kosovës së sotme. Ky territor ishte i banuar me shqiptarë, serbë,
maqedonas, malazezë, turq, romë etj. Porta e Larte këtë e bëri me qëllim
që të prishte kompaktësinë etnike dhe në rast nevoje të thyhej më lehtë çdo
rezistencë e tyre eventuale.3 Në fillim të shekullit XIX, Kosova
administrativisht ishte në kuadrin e vilajetit të Rumelisë, me qendër në
Manastir, kurse një kohë të shkurtër ishte në kuadrin e vilajetit të Sofjes.
Ndërsa, pas Reformave të Tanzimatit (1839), territori i Kosovës ishte në
kuadër të sanxhakut të Dukagjinit që përfshinte nahijet e Pejës dhe
1
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Gjakovës, Zadrimës dhe të Mirditës, sanxhakun e Prizrenit me nahijen e
Prizrenit, sanxhakun e Prishtinës, i cili përfshinte Bejllokun e Vuçitërnës
dhe të Gjilanit.4
Porta e Lartë, për të forcuar administratën qendrore i kushtoi
rëndësi rregullimit dhe riorganizimit administrativ. Në vitin 1864 nxori
Ligjin mbi formimin e vilajeteve (Vilayet nizamnamesi). Me këtë Ligj u
hoq ndarja e vjetër administrative osmane, kur njësia më e madhe ishte
elajeti, dhe u formuan vilajetet. Në vitin 1867 u nxor rregullorja e
posaçme për organizmin e vilajeteve si njësi të reja administrative. Ky
riorganizim i Perandorisë Osmane, me ligjin e vitit 1864, u bë sipas
rregullimit administrativ të Francës në vilajete (provincë), sanxhaqe, ose
liva (departamente), në kaza ose në kajmekame (nënprefektura) e në disa
vende u themeluan edhe nahije (kantone) ose mutesariflleqe (prefektura),
si njësi më të vogla administrative.5 Kur më 1843 Shkupi bahet vilajet, atij
i bashkëngjitet edhe sanxhaku i Prizrenit, i cili më 1868, sigurisht i
ndërlidhur me zhvillimet në Bosnjë dhe Hercegovinë si dhe në AustroHungari, bëhet qendër e vilajetit.6 Vendimet e Kongresit të Berlinit kishin
imponuar ndryshime të brendshme në cepin më të skajshëm të
Perandorisë, në vilajetin e Kosovës, ku gjatë periudhës 1880-1890
mbretëronin rrethanat të rënda ekonomike dhe politike. Në këto rrethana,
Qeveria osmane në fillim të vitit 1875 mori vendim që qendrën e vilajetit
ta kalonte nga Prizreni në Prishtinë, kur ky vilajet do ta marrë emrin e
vilajetit të Kosovës,7 në të cilin ishin përfshirë territori i vilajetit të vjetër,
4
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5
Haxhibegović, H., Arhiv Bosanskog Vilajeta G. A. DAR BiH. Knj.IV-V, Sarajevo
1964, f. 76; Emin Pllana, “Rregullimi administrativ dhe popullsia e Kosovës mes viteve
1839-1875”, Vjetari, Prishtinë, 1986, f. 35-62, (38). Hans Kaleshi, Hans Jürgen, Vilajeti
Prizrenit, f. 165.
6
Nga një sallname osmane e botuar në Prizren, më 1874, në shtypshkronjën e vilajetit të
Prizrenit, shihet se ky vilajet përfshinte katër sanxhaqe: Prizrenin, Shkupin, Nishin dhe
Dibrën. Sanxhaku i Prizrenit përbehej nga këto kadilluqe: Prizreni, Gjakova, Peja, Gucia,
Prishtina, Vuçitërna, Gjilani, Tetova dhe Gostivari. Shih Hasan Kaleshi, “Shënime nga e
kallumja e Prizrenit gjate periodës turke”, Përparimi, vëll. 7-8. 1961, f. 497-510 (502503).
7
Konsulli Lippich drejtuar Graf Andrassy. Konsulat Prizren, Bericht nr. 9, Prizren, 17
mars 1877, HHStA PA. XXXVIII, Karton 219, Turqi. Në këtë relacion të konsullit
austriak, thuhet se vilajeti i Kosovës përbëhet nga sanxhaku i Prishtinës me rrethet:
Prizren, Tetovë, Lumë, Gjakovë, Pejë dhe Guci, nga ai i Jeni Pazarit me rrethet: Sjenicë,
Jeni Pazar, Tergovishtë, Biolopje (Akova), Prijepolje, Novivarosh, Plevje (Taslixhe),
Berane dhe Kolashin, nga ai i Nishit me rrethet: Nish, Leskovc, Prokupje dhe Kurshumli,
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si dhe një pjesë e territorit të ish-sanxhakut të Novi Pazarit.8 Për kondita
sigurie, financiare dhe strategjike, më 1888, kryeqendra e vilajetit do të
zhvendoset nga Prishtina9 në Shkup,10 ku mbeti deri në tetor të vitit 1912,
kur Kosova dhe rajone të tjera shqiptare u pushtuan nga ushtria serbe, fakt
ky që shënon fundin e administrimit osman të vilajetit të Kosovës dhe të
Ballkanit në përgjithësi.
Sipas burimeve austro-hungareze, lidhur me vendimin e Portës së
Lartë, për formimin e vilajetit të Kosovës, ka ekzistuar interesim i madh
nga shtetet ballkanike, sidomos në Serbi dhe Bullgari, por edhe në
Perandorinë Austro-Hungareze. Nisur nga kjo, ky vilajet u bë pjesë e
planimetrive të këtyre shteteve në kontekstin e synimeve për influencë dhe
ekspansion territorial. Nga një raporti analitik i konsullit austro-hungarez,
Lipih fon Lindburg,11 dërguar Ballhausplatz, mësojmë se në optikën e
diplomacisë vjeneze kundërshtoheshin pohimet se me formimin e këtij
vilajeti ishte bërë një koncesion në dobi të Bullgarisë dhe të krishterëve të
tjerë.12 Më tej, në dokument vlerësohej se “shqiptarët do të kishin për
detyrë të luftonin sllavizmin në provincën e Kosovës dhe përgjithësisht në
të gjithë perëndimin e Gadishullit Ballkanik, aq më tepër pasi ata, nga
vendbanimet e tyre të para në Alpet e Shqipërisë së Sipërme, prej kohesh e
kanë populluar territorin deri në Moravën bullgare, e cila mund të jetë
objekt aspiratash serbe në jug të Principatës (Serbisë) dhe sigurisht do ta
mbrojnë me këmbëngulje, në qoftë se ata kësaj here nuk lihen përsëri në
baltë prej Evropës”.13 Në kuadër të këtyre interesimeve për vilajetin e
Kosovës, shtetet evropiane dhe ballkanike filluan të shtonin praninë e tyre
diplomatike përmes hapjes së misioneve të tyre diplomatike, në Prizren,
Prishtinë, Mitrovicë dhe Shkup, prej nga emisarë dhe diplomatë të tyre
raportonin për zhvillimet në shtetin osman, zhvillimet politike dhe sociale
nga ai i Shkupit me rrethet: Shkup, Kumanovë, Palanke, Kratovë, Kocanë, Radovic dhe
Tern (Isnebel).
8
Austriakëve iu lejua që t’ i mbanin garnizonet e tyre ushtarake në sanxhakun e Novi
Pazarit, megjithëse ai kishte mbetur nën pushtetin osman. Më gjerësisht shih, Ippen,
Teodor: Novi Pazar und Kosovo (Das alte Rascien), Viena 1892, f. 50.
9
Konsulli Lippich drejtuar Graf Andrassy, Konsullata Prizren, Bericht nr. 9, Prizren, 17
mars 1877, HHStA PA. XXXVIII, Karton 219.
10
HHStA P.A. XXXVIII, Karton 270. PPA, No. 69 sres, pol. Hickel dërguar ministrit
perandorake të Punëve të Jashtme, Gustav Grafen Kalnoky, Prizren, 5 tetor 1888.
11
HHStA, PA, XII/256, Turkei IV, F. Lippich “Denkschrift über Albanien”.
12
HHStA PA, Konsulli Lippich drejtuar Graf Andrassy. Konsullata Prizren, Bericht nr. 9,
Prizren, 17 mars 1877, XXXVIII, Karton 219.
13
Po aty.
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e kulturor, brenda shoqërisë shqiptare si dhe provonin të ushtronin
influencën dhe interesat e shteteve të tyre.14 Kjo prani e dentuar
diplomatik, dëshmon se Kosova po shndërrohej në një lloj pike ku
thyheshin dhe puqeshin interesat e Perandorisë Austro-Hungareze dhe
Perandorisë Osmane, të vendeve të tjera ballkanike, si dhe të Rusisë. Duke
pasur një pozitë të tillë të rëndësishme, Kosova mori një peshë të veçantë
edhe në kuadrin e zhvillimeve sociale, kulturore dhe politike brenda
shoqërisë shqiptare, duke u bërë epiqendër e Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, përkatësisht e Lidhjes së Prizrenit, e cila më pas ushtroi ndikim
në të gjitha organizimet e shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë për
dekada me radhë.15 Lidhja e Prizrenit, e cila luftoi për një administratë
shqiptare dhe autonomi kulturore në kuadrin e Perandorisë Otomane, nuk
arriti të kurorëzonte këto synime, meqë i mungonte përkrahja e nevojshme
ndërkombëtare. Sidomos, me kompromiset e tyre për arritjen e paqes në
Evropë, Fuqitë e Mëdha në Kongresin e Berlinit,16 të mbajtur nga 13
qershori 1878 dhe deri më 13 korrik 1878, kodifikuan sovranitetin e
Rumanisë,17 Serbisë dhe të Malit të Zi, por nuk pranuan të merren me
problemet shqiptare. Kështu, trevat shqiptare mbeten edhe më tej pjesë e
Perandorisë Otomane,18 respektivisht në kuadër të shtetit osman nuk
përfshinin më shumë se një të pestën e territorit. Në fakt, Fuqitë e
mbledhura në Kongresin e Berlinit, kishin si qëllim vendosjen e një
ekuilibri të ri në Ballkan në të mirë të popujve të krishterë.19

14

Pllana, Pllana, “Rrethanat ekonomike dhe shoqërore në Kosovë (1339-1875)”, Vjetari,
Arkivi i Kosovës XX, Prishtinë, 1985, f. 89-108 (106).
15
Çelik, Jyksel, Kryengritjet shqiptare në periudhën e Abdylhamitit II: Themelimi i
Lidhjes së Prizrenit dhe veprimet që i ndërmerrte Porta e Lartë, (dorëshkrim), Universiteti
Marmara, Istanbull/ Türkiye, f. 6; Stavro Skendi, Zgjimi kombëtar shqiptar, Tiranë, 2000,
f. 61-62.
16
Berliner Tagesblatt, 15 korrik 1878.
17
Prej vitit 1864 Vilajeti ishte njësia administrative më e madhe territorial në Perandorinë
Osmane dhe pas Kongresit të Berlinit në Ballkan ekzistonin 6 vilajete të tilla: Edirne
(Adrianopel), Selanik (Thesalonik), Manastiri (Monastir), Janina (Yanya ), Shkodra
(ĺșkodra, Skutari) dhe Kosova (Kosovo). Për një vështrim më të gjerë për zhvillimin
historik të administrimit territorial, shih Hans Jurgen Kornrumpft: Zur territorialen
Verwaltung des Osmanischen Reiches, ihrem Entstehen und ihrem Einfluss auf die
Nachfolgestaaten. Botuar tek Enthnogenese und Staatsbildung in Südosteuropa.
Hrsg.von K.- D.Grothusen, Göttingen 1974, f. 52-61.
18
Petritsch, Wolfngang/ Kaser, Karl/ Pichler, Robert; Kosovo Kosova; Kosovo 1285 bis
1913, f. 74
19
Castellan, George, Histori e Ballkanit, Tiranë, 1999, f. 342.
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Vendimet e Konferencës së Shën Stefanit dhe më pas ato të
Kongresit të Berlinit ndikuan që lëvizja shqiptare në Kosovë dhe në
rajonet tjera me shumicë shqiptare, të përjetonin pikën e vlimit. Po kështu,
Kongresi i Berlinit i njohu Austro-Hungarisë të drejtën e okupimit të
Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa sanxhakun i Novi Pazarit mbeti nën
sundimin formal të Perandorisë Osmane, por aty Austro-Hungaria mbante
forcat ushtarake dhe në të njëjtën kohë filloi depërtimi intensiv austrohungarez ekonomik dhe politik edhe në drejtim të Kosovës. Në fakt,
themelimi i sanxhakut të Novi Pazarit, si rrip i ngushtë në mes të Serbisë
dhe Malit të Zi, pati për qëllim që ta pengojë përgjithmonë bashkimin e
këtyre dy shteteve sllave dhe njëkohësisht u bë urë lidhëse e politikës
ekspansioniste austro-hungareze në drejtim të Kosovës20 dhe pjesës jugor
të Ballkanit. Austro-Hungaria mendonte në kushte të tilla të angazhohej në
viset e Kosovës të cilat i konsideronte territor të sferës së vetë,21 dhe si
zonë e veprimit intensiv kundër influencës së Serbisë në këtë rajon dhe si
barrierë për depërtimin e saj drejt Adriatikut.
Gjithashtu, shqiptarët e vilajetit të Kosovës në kufi me Serbinë dhe
afër Bosnjës Jugore ishin po aq të rëndësishëm për politikën austrohungareze sa edhe shqiptarët katolikë të vilajetit të Shkodrës në kufij me
Malin e Zi, pasi ata konsideroheshin si aleatë kundër planeve për
zgjerimin e Serbisë ka kufiri jugor. Këto tendenca të Serbisë, kishin
shkaktuar reagim edhe në qarqet qeveritare osmane, kur në vitin 1877
kishin mësuar se princi Milani dhe Qeveria e Serbisë kishin filluar
përgatitjet për invadimin në drejtim të Kosovës dhe të Maqedonisë. Në
Stamboll mendohej se për këtë çështje prapa synimeve të Serbisë
qëndronte Rusia, e cila së fundi kishte rritur influencën e saj ndaj serbëve.
Mirëpo, diplomatët e huaj, asokohe, vlerësonin se zgjerimi drejt Kosovës
nuk mund të ndodhte pa pëlqimin e edhe të Austro-Hungarisë, megjithëse
influenca ruse konsiderohej rrezik për rajonin.22 Megjithëse pas pushtimit
të Bosnjës dhe Hercegovinës në mesin e shqiptarëve të Kosovës kishte një
rezervë për politikën e Austro-Hungarisë, sjellja e tyre e kujdesshme ndaj
elementit mysliman atje, bëri që ata të tregojnë simpati për Vjenën,23 tek e
cila ata shikonin interesa të njëjta dhe e konsideronin si një mbështetëse të
madhe për zhvillimin e ndërgjegjes së tyre kombëtare dhe të krijimit të
shtetit të pavarur shqiptar. Në këtë drejtim edhe konsullata austro20

Pllana, Emin, Kosova dhe reformat në Turqi, Prishtinë, 1978, f.91
Vladimir Stojančević, Kosova e Metohija nën sundimin turk 1878-1912, f. 305.
22
Dauti, Daut, Çështja shqiptare në diplomacinë britanike 1877-1880, f. 30-31.
23
Skendi, Stavro, Zgjimi kombëtar shqiptar, f. 252-253.
21

112

Sylë UKSHINI

hungareze në Kosovë dhe në viset tjera shqiptare kishin për detyrë që të
vendosnin lidhjet me udhëheqësit shqiptarë dhe me këtë të siguronin
influencën e Monarkisë së Dyfishtë24 dhe në këtë mënyrë të pengohej
ekspansioni territorial dhe influenca e Serbisë në drejtim të territoreve
shqiptare, veçanërisht pas pushtimit të Nishit, Leskovcit, Vranjës dhe
rajoneve të tjera. Dhe në këtë rrethanë, mbështetur në Protokollin XIX të
Kongresit të Berlinit, ndodhi edhe vendosja e kufirit midis Serbisë dhe
Perandorisë Osmane, përkatësisht vilajetit të Kosovës.
Në anën tjetër, Porta e Lartë në ndërkohë vendosi të ashpërsonte
veprimet ushtarake ndaj rezistencës shqiptare kryesisht në rajonin e
vilajetit të Shkodrës dhe vilajetit të Kosovës. Në këtë dërgonte në vilajetin
e Kosovës, Mehmet Ali Pashën apo Ali Pashë Maxharrin, siç njihej nga
shqiptarët për shkak të origjinës gjermane, që të mbikëqyrte procesin e
dorëzimit të territoreve shqiptare, Malit të Zi dhe Serbisë. Në
komunikimet diplomatike zyrtarët e Portës u kishin bërë të njohur se
Stambolli “ishte i përkushtuar që ta zbatonte me lojalitet misionin që i
ishte besuar dhe se do të ishte i paskrupullt në përmbushjen e obligimeve
të cilat Traktati ia impononte Portës”.25 Porta e Lartë, po ashtu, bëhej se
mbante anën e shqiptarëve dhe përpiqej që ta përdorte për llogari të saj
rezistencën e shqiptarëve kundër aneksimit të territoreve shqiptare nga
Mali i Zi dhe Serbia. Nga kjo shihet se fshehurazi Porta e Lartë i kishte
dhënë përkrahje të paktën të heshtur formimit të Lidhjes së Prizrenit, i
kishte siguruar armë, bile kishte lejuar edhe mbledhjen e disa të ardhurave
në emër të Organizatës.26 Një faktor tjetër ishte përdorimi i Lidhjes nga
Porta e Lartë për krijimin e ekuilibrave në planin e jashtëm, respektivisht
përdorimin e shqiptarëve kundër ambicieve të shteteve ballkanike dhe
Monarkisë Dualiste, e cila asokohe ishte e interesuar për fuqizimin e
lëvizjes nacionaliste shqiptare. Kjo ngaqë ruajtja e territoreve shqiptare
përputhej edhe me interesat e Perandorisë Osmane, e cila edhe pas
humbjes së luftës me Rusinë, provonte të ruante me çdo kushte prezencën
e saj në territorin e pjesës evropiane, duke provuar që t’i bënte ballë çdo
invadimi eventual austro–hungarez. Fillimisht Porta e Lartë, jo vetëm e
inkurajoi Lidhjen Shqiptare, por edhe e ndihmoi atë, në fillim më me
24

HHStA, PA XIV/7, Albanien V/2, Aussenministerium an Ippen, Wien 12.6.1897,
Ref.I, Nr.780, geheim.
25
Dauti, Daut, Çështja shqiptare në diplomacinë britanike, f. 47.
26
Yellavich, Barbara, History of Balkans Eighteeinth and Nineteenth Centuries,
Cambridge vol. I, (1983) vol. II (1991), f. 364; Jelavichi këtë përkrahje e konsideron të
kushtëzuar dhe thotë se si prioritet të kësaj, Porta e Lartë nga shqiptarët kërkonte që ata të
njiheshin sikur osmanlinj.
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kujdes dhe, më vonë haptazi. Ndihmën për Lidhjen e kishte pohuar edhe
valiu i Kosovës, Osman Pasha, i cili mes të tjerash pohon, se shqiptarët
katër vite me radhë kanë bërë mbledhje të njëpasnjëshme në shoqërinë e
tyre “Besa”, në mënyrë që të mbrojnë territorin e tyre, si dhe potencon se i
ka dhënë përkrahje të madhe popullit për këtë tentativë.
Megjithatë në qarqet diplomatike evropiane kishte pikëvështrime
të ndryshme për organizmin politik dhe ushtarak të shqiptarëve. Lidhur me
këtë, ambasadori anglez në Vjenë, Henry Elliot, konsideronte se nëse
Porta nuk do të ndërmerrte menjëherë masa energjike për të afirmuar
autoritetin e vetë në vilajetin e Kosovës, kjo do të shkojë në dëm të
interesave të shtetit osman. Në të njëjtën kohë, në Vjenë shumëkush
akuzonte Portën se është duke luajtur lojë të dyfishtë dhe se dëshiron të
krijojë vështirësi në rrugën e përparimit austro-hungarez. Nga ana tjetër,
pafuqinë eventuale të Portës për ta shtypur Lidhjen e Prizrenit, diplomacia
e Britanisë së Madhe e shikonte me një dozë shqetësimi, pasi, sipas
diplomati të saj në Vjenë, Elliot, suksesi i Lidhjes në njërën anë, dhe
pafuqia e Portës për ta penguar këtë gjë, i ofrojnë një shkas AustroHungarisë që të ndërhyjë edhe në këtë rajon.27 Ky konstatim i diplomatit
anglez nisej nga fakti se Fuqitë e Mëdha evropiane në Kongresin e Berlinit
i kishin njohur të drejtën Austro-Hungarisë që të marrë përsipër
administrimin e Bosnje e Hercegovinës, meqë konsiderohej se Porta e
Lartë nuk po arrinte të vendoste rendin dhe qetësinë në këtë rajon. Prandaj,
që të mos ndodhte kjo edhe në krahinat shqiptare, Eliot mendonte se do te
jetë në interesin e Portës që autoritetet osmane të paraqesin prova se kanë
autoritetin e duhur, të cilin janë të gatshme ta merrnin të tjerët, nëse Porta
deklaron se nuk është e aftë të ushtrojë autoritetin e saj.28 Për më tepër, ky
relacion i diplomatit anglez dëshmon se Londra ishte e interesuar që Porta
e Lartë të shtypte sa më parë Lidhjen Shqiptare të Prizrenit dhe të evitohej
çdo pretekst, që do t’i krijonte hapësirë Austro-Hungarisë për depërtim në
vilajetin e Kosovës dhe në vilajetet tjera të Perandorisë Osmane, të cilat
mund të hynin si një provincë e bashkuar nën administrim austrohungarez. Kjo frikë bazohej për faktin se Austro-Hungaria edhe para
Kongresit të Berlinit ishte angazhuar për krijimin e një Shqipërie të
pavarur, me qëllim që ai të shërbente si një kundërpeshë efektive ndaj
27

Ser H. Elliot drejtuar markezit Salisbury, Vjenë, 10 shtator 1878, Botuar të Skënder
Rizaj, “Nëntë dokumente angleze mbi Lidhjen Shqiptare te Prizrenit (1878-1880)”,
Gjurmime albanologjike (Seria e shkencave historike), X-199, Prishtinë, 1981, f. 227–
250 (228).
28
Po aty, f. 226-227.
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planeve ekspansioniste sllave dhe për ta bllokuar daljen e Serbisë në
Adriatik. Në të vërtetë, Austro-Hungaria që nga gjysma e shekullit XIX,
në politikën e saj të jashtme, u orientua kah Evropa Juglindore29 dhe në
këtë kuadër Kosova dhe vilajetet tjera osmane fituan rëndësi për
Ballhausplacin në Vjenë. Kështu, me shpërthimin e luftës ruso-osmane në
vitin 1877 ministri i Jashtëm austro–hungarez, Graf Andrassy, kërkoi nga
konsulli, Friedrich Lippich,30 në Shkodër, që të hartonte një memorandum
për rëndësinë e Shqipërisë në kuadrin e politikës së Lindjes
(Orientpolitik). Në këtë dokument u hodhë ideja e krijimit të shtetit
shqiptar dhe përdorimit të tij nga Monarkia e Habsburgut.
Mirëpo, duhet pranuar se suksesi ishte i kufizuar kryesisht në mesin
e një grupi nacionalistësh shqiptarë, të cilët angazhoheshin për bërjen e
shtetit shqiptar dhe të cilët e kishin të qartë se Monarkia habsburgiane e
favorizonte një synimin të tillë dhe me këtë ishte e vetmja fuqi evropiane,
mbështetja e së cilës mund të konsiderohej të ishte e sigurt.31Veç kësaj,
Porta e Lartë tentonte të siguronte mbështetjen e elementeve të disponuar
armiqësisht kundrejt Austro-Hungarisë, me qëllim që në vend të ketë
mbështetjen dhe të pranojë me nderime ata. Rusia ndërkaq provonte që të
ruante prestigjin dhe ndikimin e saj në Ballkan përmes emisarëve të saj.
Në këtë pikë, puqeshin internat e Portës dhe të Rusisë. Kjo mund të shihet
edhe nga relacionet e konsullit serb në Stamboll, Simon Jovanoviq, cili e
informonte Beogradin se Sulltani po i afrohej Rusisë nga rreziku që po i
kanoset nga Austro-Hungaria dhe nga simptomat se ajo nuk do të qëndrojë
vetëm në sanxhakun e Novi Pazarit.32 Në kohën e pushtimit austrohungarez të Novi Pazarit, që për Vjenën simbolizonte si një urë lidhëse
midis territorit austro-hungarez dhe pjesës jugore të Ballkanit që kalonte
nëpër vilajetin e Kosovës dhe vazhdonte nëpër Luginën e Vardarit dhe
arrinte në Portin e Selanikut. Për këtë arsye, shteti osman i përqendroi në
29
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30
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Prishtinë të gjitha trupat ushtarake që kishte në dispozicion, duke dashur
që edhe përmes prezencës impozante ushtarake të ushtrojë ndikim tek
popullata vendore për zbatimin e qëndrimit të qeverisë qendrore në
Stamboll.
Në këtë linjë, ishte edhe ftesa e autoriteteve osmane për të takuar
në Prishtinë krerët e fiseve me qëllim që t’u bëhej e njohur nevoja për
rekrutimin dhe për moskundërshtimin nga popullata vendore. Mirëpo, një
gjë e tillë ishte kundërshtuar në mënyrë unanime nga krerët e vilajetit të
Kosovë, të cilët shprehnin vullnetin e tyre, se “secili është i gatshëm të
mbrojë atdheun me armë në dorë kur për këtë gjë të shfaqet nevoja”.33
Interesi i Perandorisë Osmane për Lidhjen e Prizrenit, si në degët e veriut
të Shqipërisë ose dhe në atë të jugut, nuk do të thotë, siç mund të
keqkuptohet ndonjëherë, se Porta e Lartë ishte krijuesja e saj34 dhe as nuk
do të thotë se vazhdimi i veprimtarisë së Lidhjes i përgjigjej interesave të
saj. Por, deri për një periudhë të caktuar është e qartë se Porta dhe Lidhja
Shqiptare qëndronin në marrëdhënie të mira dhe bashkëvepruan “për t’i
dalur në krye qëllimit të përbashkët-mbrojtjes së vilajetit”.35 Dualiteti i
qëllimit të patriotëve shqiptarë e bëri të pasigurt bashkëpunimin me
Perandorinë Osmane.
Konsulli austro-hungarez, Berczencovich, i raportonte Vjenës,
ndonëse dukej se kishte një mirëkuptim, një marrëveshje të plotë ndërmjet
autoriteteve osmane dhe shqiptarëve, ata kishin vendosur të mashtronin
njëri-tjetrin në lidhje me qëllimet e tyre përfundimtare. Në njërën anë,
Perandoria Osmane i përdorte shqiptarët për t’i kundërvënë ndaj
vendimeve të Kongresit të Berlinit dhe e bëri zgjidhjen e kufijve aty ku
ishte e varur prej tyre. Në anën tjetër, shqiptarët, shfrytëzuan gjendjen e
vështirë të Perandorisë Osmane dhe ndihmën e ofruar prej saj për të
siguruar kufijtë,36 megjithëse nuk u jetësua kërkesa për një autonomi të
vendit nën mbikëqyrjen e Portës së Lartë.
Kështu, kur kishte filluar
plotësimi i kërkesave ndaj shteteve ballkanike, Malit të Zi, Serbisë dhe
Greqisë, ashtu siç parashihej me protokollet e Kongresit të Berlinit,
Sulltan Abdylhamiti mori qëndrim më të ashpër kundër Lidhjes së
33
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Prizrenit, si dhe ndaj rezistencës së armatosur që bënin shqiptarët kundër
depërtimit të trupave ushtarake të vendeve fqinje në territoret etnike
shqiptare, të cilat në fund ishin të pafuqishme për ta përballuar trysninë
ushtarake të Perandorisë Osmane dhe të fuqive evropiane, të cilat me
këmbëngulje instistonin për ekzekutimin e Traktatit të Berlinit. Studiuesi
Nexhip Nalpan këtë ndryshim të qëndrimit të sulltanit e argumenton me
faktin se Porta e Lartë nuk e ndjente më nevojën e Lidhjes. Për më tepër,
ishte gjendja e paqëndrueshme politike nga jashtë dhe rreziku i shpërthimit
të trazirave më të gjëra në pjesë të tjera të Perandorisë, definitivisht shtyn
Qeverinë osmane të marrë masa energjike për luftimin e Lëvizjes
Nacionaliste Shqiptare.
Misionin e pacifikimit të shqiptarëve iu ngarkua Dervish Pashës
dhe për këtë qëllim iu lanë në dispozicion vilajeti i Kosovës, i Manastirit, i
Shkodrës, si dhe mbarë forcat e armatosura që gjendeshin në dispozicion
në këtë rajon.37 Por, sanxhaku i Novi Pazarit, ndoshta për shkak të
ndjeshmërisë politike që kishte dhe rrezikut se një eskalim aty mund të
shpinte në konfrontime ushtarake midis trupave osmane dhe austrohungareze, mbeti jashtë aksioneve të Dervish Pashës, i cili pasi shtypi
forcërisht Lidhjen e Prizrenit, u përqendrua në konsolidimin e
administratës osmane dhe në çështje të tjera të vilajetit të Kosovës. Si
rezultat i këtyre ndryshimeve politike-administrative ishte formimi i
sanxhakut të Pejës, të cilit iu bashkuan rrethet Beran e Rozhajë, që deri
atëherë i takonin sanxhakut të Novi Pazarit.38 Sidomos, kthesë në raportet
midis Portës së Lartë dhe Lidhjes së Prizrenit kishte bërë dhënia e Ulqinit
Malit të Zi dhe trysnia e vazhdueshme e Portës së Lartë mbi shqiptarët që
të pranojnë vendimet e Kongresit të Berlinit, meqë Perandoria Osmane i
ishte nënshtruar presionit të Fuqive të Mëdha, si dhe vrasja e Abdullah
Pashë Dreni, një udhëheqës i shquar i Shqipërisë së Veriut.39 Këto
zhvillime u kishin bërë përshtypje të thellë shqiptarëve,40 të cilat tashmë
erdhën në përfundim se mbrojtja territoreve në kuadër të Perandorisë
Osmane ose ndihma e ofruar prej saj ishin të pavlera. Dallimi u bë më i
mprehtë edhe ndërmjet vetë shqiptarëve, ndërmjet rrymës konservatore
37

Mikiq, Gjorgje, Pushtimi austro-hungarez i sanxhakut të Jeni Pazarit në vitin 1879 dhe
Lidhja e Prizrenit, f. 79.
38
Mikiq, Gjorgje, Pushtimi austro-hungarez i sanxhakut të Jeni Pazarit në vitin 1879 dhe
Lidhja e Prizrenit, f. 80.
39
Skendi, Stavro, Zgjimi kombëtar, f. 61-70.
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dhe nacionaliste. Po kështu, këto zhvillime dhe raportet e acaruara në mes
shqiptarëve dhe autoriteteve osmane tërhoqën vëmendjen e Fuqive të
Mëdha evropiane, të cilat tani më e kuptuan se Lidhja e Prizrenit kishte
karakter kombëtar, ndryshe sa kishin menduar në fillimi se lëvizja
shqiptare po drejtohej ekskluzivisht nga Stambolli.
Mjaftë domethënës është edhe raporti i ambasadorit anglez në
Stamboll, Goshen, drejtuar Londrës në korrik 1880, ku mes tjerash
shkruante se “lëvizjet shqiptare nuk duheshin marrë thjeshtë si një
manovër e osmaneve për të mashtruar Evropën dhe për t’iu shmangur
vendimeve të saj”, duke rekomanduar Foreign Office ta trajtonte
kombësinë shqiptare si një element të ri të situatës në Ballkan, “një
element që nuk mund të lihej mënjanë në çfarëdo kombinacioni politik të
së ardhmes”.41 Duket qartë se një vlerësim i tillë është i dallueshëm me
qëndrimet e diplomatëve austro–hungarezë, të cilët Lidhjen Shqiptare
ishin të prirur ta shihnin më shumë si një krijesë e Portës, të paktën në
fazën fillestare dhe deri në momentin kur autoritetet osmane dolën hapur
kundër shqiptarëve që ishin vënë në mbrojtje të territoreve që u ishin
dhuruar Malit të Zi nga fuqitë evropiane. Sidoqoftë, edhe një fakt tashmë i
njohur se Lidhja Shqiptare e Prizrenit shënon fillimin e nacionalizmit
shqiptar, por pas goditjes që mori nga shteti osman, çështja shqiptare bie
në heshtje deri në fillim të shekullit XX. Megjithëse, Lidhja Shqiptare e
Prizrenit shënon një pikë kthese në zhvillimin e Lëvizjes Kombëtare,
mbase pika më kulmore deri më 1912 dhe hodhi themelet për veprimtarinë
e ardhshme kombëtare, ku kjo organizatë politiko-ushtarake nuk arriti te
krijonte një qendër të vetme drejtimi dhe një aksion të përqendruar. Por,
ajo hodhi themelet për veprimtarinë e ardhshme kombëtare. Andaj,
nacionalistët shqiptarë nuk qenë shumë aktiv në dy dekadat e fundit të
shekullit XIX për shkak të politikës represive të autoriteteve osmane, por,
tek në fillim të shekullit XX, ata u rigjallëruan dhe objektiv i tyre u bë
krijimi i shtetit shqiptar.42 Nga këndvështrimi historik, shekulli XX do të
jetë shekulli i lëvizjeve për pavarësi kombëtare në Ballkan, kështu që,
brenda një kohe shumë të shkurtër popujt e rajonit të Ballkanit, kryesisht
të krishterë, u çliruan nga zgjedha dhe dominimi osman. Ndërkaq, pas
41
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shtypjes së Lidhjes së Prizrenit, organizimet e shqiptarëve për një kohë të
gjatë nuk i kaluan përmasat lokale dhe krahinore, kryengritjet e tyre
kryesisht u reduktuan në përpjekje të malësoreve për të mbrojtur ose edhe
për të zgjeruar të drejtat e tyre tradicionale të vetëqeverisjes, përballë
programit të reformave të osmanlinjve ose projektet krahinore, si ai në
Mirditë për krijimin e një provincë autonome. Trazirat e mëpastajme të
viteve tetëdhjeta në vilajetin e Kosovës në rend të parë ishin kryengritje
sociale kundër taksave arbitrare nga krerët gjysmautonomë shtetërorë.43
Trazirat e kishin mbështetjen e tyre ushtarake kryesisht në fise dhe krahina
të caktuara të vilajetit të Kosovës, pa pasur një qendër strategjike dhe as
burime për t’u bërë ballë ushtrive osmane.
Por, këto trazira shpeshherë u shfrytëzuan nga faktorë të jashtëm,
nga Perandoria Osmane dhe fuqi të tjera evropiane, të cilat përmes
kontrollimit të krerëve krahinore kontrollonin kryengritjet dhe i përdornin
për ta ushtruar ndikimin e tyre në rajon. Në vitet ‘80-ta të shekullit XIX,
në mesin e shqiptarëve ekzistonin tri lloj kërkesash ose thënë ndryshe
ekzistonin tri rryma në gjirin e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare: e para është
përpjekja e malësorëve për të mbrojtur ose edhe për të zgjeruar të drejtat e
tyre tradicionale të vetëqeverisjes. E dyta, për krijimin e principatave
autonome ose të pavarur nën sovranitetin e Portës së Lartë. Ndërsa, e treta,
për pavarësinë e plotë dhe për një shtet shqiptar, që vinte kryesisht nga
qarqet intelektuale të bashkësive të ndryshme të shqiptareve në mërgim.44
Mirëpo, me kalimin e kohës, brenda Lidhjes ndodhën ndryshime të
rëndësishme. Shumë shpejt nëpunësit, kleri dhe bejlerët, të trembur edhe
nga presioni i autoriteteve osmane, u larguan nga radhët e Lidhjes, gjë që
çoi në shndërrimin e saj në një organizatë kombëtare shqiptare. Në këtë
rrethanë, Këshilli Qendror i Lidhjes së Prizrenit, më 27 nëntor 1878,
shpalli programin e ri prej 5 pikave, me anë të të cilave kërkohej
autonomia administrative e Shqipërisë. Programi përmbante këto kërkesa:
1. Vilajetet shqiptare të bashkoheshin në një vilajet, kryeqyteti i të cilit do
të zgjidhje brenda atij vilajeti; 2. Nëpunësit të cilët qeverisnin në Shqipëri
duhet të njihnin gjuhën e vendit; 3. Arsimi duhet të zhvillohet në përmasa
të mëdha dhe të bëhej në gjuhën shqipe; 4. Vendimet që do t’i ndërmerrte
Kuvendi i Përgjithshëm dhe që do të miratohen në të mirën e Perandorisë
dhe të kombit, duhet të zbatohen; 5. Pjesa më e madhe e të ardhurave të
vilajetit do të shpenzohet për nevojat e arsimit dhe punës botore.45 Nga ky
43
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program del qartë se brenda Lidhjes së Prizrenit ishte forcuar synimi për
autonominë e Shqipërisë, megjithëse ky synim mbështetej në lëvizjen e
paorganizuar mirë të shqiptarëve kundër pushtetit osman. Derisa në
Kosovë dhe në Shkodër, kishte një gatishmëri më të madhe për të
kundërshtuar pushtetin osman dhe synimet e vendeve fqinje, në pjesët
tjera të territoreve shqiptare nuk kishte ndonjë organizim në nivelin që e
kishte atëbotë Shqipëria e Veriut.
Dëbimi i shqiptarëve - çështja e muhaxhirëve
Nën ndikimin e rrethanave politike të fundshekullit XIX, (Krizës
Lindore), në vilajetin e Kosovës ndodhën ndryshime të mëdha politike dhe
etnike si pasojë e luftërave të viteve 1876-1878 ruso-osmane dhe
konflikteve të tjera në pjesën më të madhe evropiane të Perandorisë
Osmane, e cila tanimë kishte marrë tatëpjetën e pandalshme si pasojë e
humbjeve të njëpasnjëshme ushtarake dhe diplomatike. Bashkë me fundin
e shtetit osman po ndodhte formimi i shteteve kombëtare ballkanike, që
luftës së tyre i dhanë edhe karakter fetar, si luftë kundër myslimanizmit.
Prandaj, nën këtë moto për shtetet fituese ballkanike nuk kishte vend për
popullsitë myslimane, në rend të parë për shqiptarët, të cilët shiheshin si
fajtorë për shkëputjen e tyre të gjatë nga pjesa tjetër e kontinentit evropian.
Më 1877 Serbia, e cila aneksoi rajonet e Nishit, Prokuples, Leskovcit,
Vranjës, Pustarekës dhe Toplicës, i dëboi me forcë shqiptarët etnikë dhe
pa përjashtim edhe popullatën tjetër myslimane në dhjetorin e 1877.46 Me
hyrjen e ushtrisë serbe në këto rajone, popullata jo serbe: shqiptare, turke,
çerkeze, hebreje, u shpërngulë me forcë në drejtim të Kosovës dhe
territoreve të tjera të Perandorisë Osmane. Nga rajoni i Nishit,
Krushumlisë, Leskovcit, Vranjës dhe rajonet e tjera, u detyruan të
shpërnguleshin në Kosovë shqiptarë dhe komunitete të tjera. Pikërisht, nga
kjo periudhë daton edhe dëbimi me dhunë i miliona myslimanëve, të cilët
emigruan në brendësi të shtetit osman ose në vendin ku më vonë do të
quhej Republika e Turqisë.47 Si pasojë e luftërave ruso-turke (1877-78)
dhe më pas edhe e vendimeve të Kongresit të Berlinit, në pjesën evropiane
të shtetit osman, përkatësisht në katër vilajetet me shumicë shqiptare
(“Arnautlluk”)48 filluan të cenoheshin territorialisht nga shtetet ballanike,
Prishtinë, f.107.
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të cilat asokohe njihen edhe ndërkombëtarisht si shtete apo principata
autonome. Por, brenda këtyre territoreve ishte e koncentruar një pjesë e
madhe e popullsisë shqiptare e besimit mysliman, gjë e cila konfirmohet
edhe nga dokumentet arkivore të proveniencës austro-hungareze dhe
angleze. “Pothuajse të gjithë banorët e pjesës perëndimore të sanxhakut të
Nishit, tani vonë të dorëzuar Serbisë, ishin shqiptarë, dhe të besimit
mysliman.49 Ata zinin shumicën e fshatrave në perëndim të vijës së
tërhequr në të majtë të Moravës, afër Nishit, Leskovcit dhe të Vranjës,
duke përfshirë Prokuplen dhe Kurshumlinë. Dhe, në të vërtetë,
proporcionalisht një pjesë e madhe e banorëve të qyteteve të Leskovcit
dhe të Vranjës ishin po ashtu shqiptarë”, thuhej në raportin e konsullit
anglez, Roos.50
Po thuajse të gjithë myslimanët ishin dëbuar nga rajoni i Luginës së
Moravës, ku kishte pasur qindra fshatra shqiptare, si dhe një koncentrim të
konsiderueshëm të popullatës shqiptare në qytete, Leskovc, Vranjë,51
Pusta Reka, Prokuplje.52 Pushtimi i këtyre territoreve me popullsi
shqiptare, turke, çerkeze dhe sllave, që deri atëherë ishin në administrimin
e Perandorisë Osmane, nga Serbia, Mali i Zi dhe Bullgaria, rezultoi me
fushatën e spastrimit etnik të shqiptarëve dhe popujve të tjerë myslimanë,
që si program i politikës së jashtme të Serbisë ishte përpunua në
programin “Naçertanie” (1844) të Ilia Garashaninit.53 Ngjarjet e
determinuara nga situata luftës dhe fushata e spastrimit etnik ndikuan në
acarimin e relacioneve ndëretnike në Ballkan, ku përkundër përzierjes
etike të pamohueshme gjatë shumë shekujve, gjatë pjesës më të madhe
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nuk kishte pasur përleshje etnike54 dhe se serbët dhe shqiptarët kishin
bashkëjetuar në tolerancë në kuadrin e shtetit osman.55
Popullata e dëbuar shqiptare për shkak të persekutimit nga Qeveria
serbe, por edhe për shkak të pafuqisë së Perandorisë Osmane, muhaxhirët
shqiptarë u vendosen kryesisht në kazanë e Prishtinës, Gjilanit,
Vuçitërnës, Preshevës dhe në Prizren.56 “Kur sanxhaku i Nishit u shkel, e
ata nuk ishin mësuar t’i bashkonin veprimet luftarake, e në anën tjetër
inteligjenca jo e mprehtë e udhëheqësve, nuk iu bëri ballë pushtuesve. Ata
të gjithë ikën në vilajetin e Kosovës, duke e lënë tërë vendin të zhveshur
nga popullata e vetë. Llogaritet se ka 60 000 deri në 70 000 shqiptarë të
shpërndarë nëpër vilajet. Ata, kurrë nuk do të kthehen nëpër fshatrat e
mëparshme, sepse shumica prej tyre kishin humbur çdo gjë57 ose në
shumicën e rasteve, pasuria e tyre u rrënua, u grabit ose u shit për 1% të
vlerës, në mënyrë që të pamundësohej kthimi në vendbanimet e tyre të
mëparshme.58 Lidhur me numrin e të shpërngulurve kurrë nuk ka pasur
ndonjë shifër të saktë, pasi mungojnë të dhënat përkatëse, qoftë gjatë
periudhës derisa jetonin në trevat e tyre të Serbisë së sotme Jugore, qoftë
pasi kjo popullatë shpërngulet nga ato vende, nga qytetet Prokuple,
Kurshumli, Leskovc, Vranjë, Pirot, Nish, e qyteza të tjera. Sabit Uka, nga
autorët e paktë shqiptarë, që intensivisht është marrë me këtë tematikë,
pohon se në Serbinë e sotme Jugore në prag të luftërave, më 1877-1878,
kishte më tepër se 640 fshatra me popullsi shqiptare, ku përafërsisht 370
fshatra ishin me shumicë absolute shqiptare, kurse përafërsisht 245 me
popullsi shqiptare e serbe, me 158 968 banorë shqiptarë.59 Sipas
54
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deklarimeve të zyrtarëve të shtetit osman, nga rajonet e lartpërmendura u
shpërngulën rreth 200 000 shqiptarë dhe për shkak se gjendja e tyre ishte
alarmante, ata kërkuan nga zëvendëskonsulli britanik në Kosovë, Harry
Cooper, angazhimi i ndonjë organizate ndërkombëtare bamirëse që do t’u
ndihmonte refugjatëve shqiptarë, 60 të cilëve u ishte grabitur çdo pronë në
vendet prej nga ishin dëbuar dhe tani, sipas diplomatëve perëndimorë, kjo
popullatë refugjatësh ndodhej “në një gjendje jashtëzakonisht të mjerë.”61
Në Serbi keqtrajtimet ndaj popullsisë joserbe nuk ndaleshin pasi që
ende kishin mbetur pa u shpërngulur disa shqiptarë apo edhe të tjerë që
ishin myslimanë. Për këtë arsye përfaqësuesi britanik në Beograd i
komunikoi brengosjen e Qeverisë britanike në lidhje me këtë çështje dhe
kërkoi nga Qeveria serbe dhe sidomos ndaj princip Milan që t’i ndërmerrte
masat për kthimin e shqiptarëve në shtëpitë dhe pronat e tyre, pasi sipas
nenit XXXIX të Traktatit të Berlinit, Serbia kishte obligim që t’ua
garantonte të drejtat dhe pronën shqiptarëve.62 Mirëpo, pavarësisht
premtimeve të ministrit të Jashtëm serb, Ristići, që shumë ngjasojnë me
sjelljet e regjimit të Beogradit në raport me Kosovën në vitet ‘90 të
shekullit XX, se kjo çështje do të shqyrtohej nga princi Milan, realiteti në
terren konfirmonte të kundërtën, vazhdimin e përndjekjes dhe ndalimit të
kthimit të shqiptarëve në pronat e tyre. Princi serb edhe më tutje e
ndalonte me vendosmëri kthimin e shqiptarëve, pasi, sipas tij, ata ishin
fajtorë meqë i kishin rezistuar pushtimin serb dhe se ishin larguar me
vetëdëshirë. Pos kësaj, princi serb këtë pozicion e bazonte edhe në disa
konsiderata ushtarake të cilat tregonin se shqiptarët, që ishin populli
ndryshëm nga serbët dhe që kishin religjion tjetër, përbënin rrezik për
shtetin serb, pasi ata nga natyra ishin popull luftarakë. Njëkohësisht
përfaqësuesi diplomatik britanik në lidhje me këtë çështje kontaktoi
otoman në Beograd dhe ambasadorin britanik në Stamboll, në mënyrë që
të krijohej një linjë e presionit ndaj Beogradit që do të çonte në ndonjë
60
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zgjidhje të çështjes së shqiptarëve të përzënë nga vendbanimet e tyre.63
Madje, kundër kthimit të tyre në vendbanimet e mëparshme tashmë të
pushtuara nga Serbia angazhohej edhe nënkonsulli rus në Kosovë, Ivan
Jastrebov, i cili duke qenë mbrojtës edhe i interesave pansllaviste në
Ballkan, e këshillonte administratën osmane të vilajetit që të mos lejonte
kthimin e refugjatëve në shtëpitë e tyre.64
Serbia gjithashtu në kohën kur po përgatitej të popullonte rajonet
prej nga ishin dëbuar shqiptarët, kishte arritur të bindte palën austrohungareze që të hiqte dorë për hapjen e nënkonsullatës në Nish, meqë
paraprakisht ajo kishte refuzuar lejimin e asaj otomane,65 fakt ky që
tregonte se autoritetet serbe dëshironin që vazhdimi i dëbimi dhe i
shpronësimit të popullatës joserbe të mos kishte dëshmitarë aq më pak
ndërkombëtarë. Në lidhje me çështjen e kthimit të shqiptarëve në
vendbanimet e tyre dhe zhvillimet në Shqipërinë Veriore, siç quhej
Kosova asokohe, në këtë periudhë kemi një angazhim të shtuar edhe të
diplomacisë austro-hungareze, e cila ishte në linjë me pozicionin e
diplomacisë britanike, derisa qëndrimi i Portës së Lartë ishte shumë i
zbehtë. Në këtë situatë, tendenca e Serbisë për konsolidimin juridik dhe
ekonomik dhe vazhdimi i shpronësimit të popullatës joserbe u kornizua
edhe me Ligjin e Reformës Agrare, i cili nuk krijonte kushte për gërmimin
e të drejtave të pronësisë së tyre që ishin dëbuar nga pronat. Për këtë temë,
përfaqësuesi diplomatik i Austro-Hungarisë në Londër, konti Munster,
këtë ligji të shtetit serb e cilësoi të padrejtë për pronarët myslimanë dhe në
një bisedë me sekretarin e Jashtëm britanik, theksoi se Qeveria austrohungareze ishte aq kundër këtij ligji sa që kishte menduar që të mos njihte
pasojat juridike dhe të kërkonte nga Serbia suprimimin e tij. Madje, pos
Qeverisë britanike, Qeveria austro-hungareze për këtë çështje kishte
konsultuar edhe Qeverinë gjermane, mirëpo si, Londra, ashtu edhe Berlini,
nuk kishin shumë interes për të shkuar më tej në kundërshtimin e Ligjit
Agrar.66 Megjithatë, duke mos pasur ndonjë zgjidhje tjetër në këtë situatë,
shqiptarët dhe popullata tjetër myslimane e dëbuar, shpresonte edhe më tej
në krijimin e një komisioni ndërkombëtar, i cili do të merrej me trajtimin e
63
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çështjes së tyre. Kjo situatë kur nuk kishte ndonjë veprim konkret të
koncertit evropian që Serbia megjithatë të respektonte traktatet e Berlinit
që kishin të bënin me garantimin e të drejtave dhe të pronës së popullatës
joserbeunitet, Serbia dhe më pas edhe Mali i Zi, të mbështetur fuqimisht
nga Rusia, vazhduan politikën e tyre në funksion të një kolonizimit dhe të
zhbërjes së territoreve homogjene, respektivisht të spastrim etnik të
popullatës joserbe. Kështu luftërat e pavarësisë në Ballkan, nuk ishin
thjesht një luftë në mes të një populli që lufton për çlirim, por edhe luftëra
civile dhe shoqërore me të gjitha fenomenet e saj më brutale dhe mizore.67
Siç thotë studiuesi gjerman, Stefan Troebst, ishte koha kur çdo “popull”
sipas mundësive do të duhej të kishte shtetin e vetë, por secili nga këto
shtete do te duhej të paraqiste një “popull” të vetëm dhe të njësuar
etnikisht. Në këtë perspektivë, multi-etniciteti u konsiderua si
reminishencë e një epoke të kaluar imperiale, si tipar i prapambetjes që
duhej eliminuar.68
Për sistemimin e muhaxhirëve të dëbuar nga rrethet e Nishit,
Pirotit, Leskovcit dhe qytetet tjera, autoritetet e vilajetit të Kosovës
emëruan nëpunës me pagë, por mungoni përpjekja për kthimin dhe
vendosjen në vilajetin e Kosovës të muhaxhirëve të shpërngulur në
Anadoll, me arsyetimin se një ndërmarrje e tillë paraqet rrezik, pasi
muhaxhirët mund të sulmojnë kufirin serb, me synim që të rikthehen në
vendet e tyre të mëparshme.69 Po ashtu, sipas një dokumenti osman, të
datës 3 prill të vitit 1879, shihet se në vilajetin e Kosovës nga paria
shqiptare është formuar një komision i veçantë me në krye, Bejtullah
Agën, nga paria e Prishtinës, që të kujdesej për vendosjen dhe sistemimin
e muhaxhirëve të dëbuar nga rajonet e lartpërmendura. Sipas dokumentit
në fjalë thuhet: Po bëhet gati një vit që kur është emëruar kryetar i
Komisionit të lartpërmendur, për vendosjen dhe nevojat e tjera të
muhaxhirëve, e për këtë punë Bejtullah Aga, i ka shpenzuar mjetet e tij
personale, prandaj kërkohet nga Ministria e Financave t’i kompensohet
shuma, të cilën ai e ka shpenzuar për nevojat e muhaxhirëve.70
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Studiuesit pohojnë se para luftës së viteve 1876-1877, marrëdhëniet
shqiptaro-serbe në Toplicë dhe në Kosovë kishin qenë të mira, kurse pas
vitit 1878, këto marrëdhënie vijnë duke u armiqësuar gjithnjë e më shumë
dhe sigurisht se një situatë të tillë e shfrytëzonte edhe pushteti osman.
Vala e refugjateve shqiptarë dhe të tjerë gjatë viteve 1877/78 shkaktoi
paqëndrueshmëri dhe ashpërsoi raportet sociale, politike, etnike dhe fetare
në vilajetin e Kosovës, i cili natyrisht se edhe për rrethanat e atëhershme e
kishte akoma edhe më të vështirë sistemimin e dhjetëra mijëra refugjatëve.
Në këtë situatë, autoritetet osmane krahas komisioneve për sistemin e
refugjatëve, hapen edhe një sërë institucionesh kulturore në fillim të vitit
1880, me qëllim që ta qetësonin popullsinë shqiptare. Por, sipas Bernhard
Chiari, ato nuk qëndruan gjatë të hapura, por pas pak kohe u mbyllen
përsëri nga frika se mund të gjallërohej Lëvizja Kombëtare Shqiptare.71
Shqiptarët, të cilët u detyruan t’i lëshojnë shtëpitë e veta dhe të
shpërngulen në Kosovë, meqë humbën krejt çfarë kishin krijuar deri
atëherë, u gjetën në kushte të rënda ekonomike, pa shtëpi, pa prona dhe pa
kapital tjetër dhe kjo i detyroi të luftojnë për ekzistencë. Dëbimi i
shqiptarëve krijoi raporte etnike antagoniste dhe armiqësore në mes të
shqiptarëve dhe serbëve në vilajetin e Kosovës, të cilat ose
instrumentalizoheshin nga autoritetet osmane ose tregoheshin indiferente
për mbrojtjen e të krishterëve, si pasojë kishin thellimin e anarkisë në këtë
pjesë evropiane të Perandorisë Osmane. Madje ky fakt i armiqësoi me
serbët ortodoksë.72 Natyrshëm, sulmet e popullatës vendore, veçanërisht e
muhaxhirëve, të cilët kishin humbur gjithçka në vendbanimet e tyre të
pushtuara nga serbët, kundër pakicës sllave u përcollën me interesim nga
konsullatat e shteteve evropiane, në këtë mes edhe nga konsullatat austrohungareze në Prizren dhe në Shkup. Ata i raportojnë Vjenës për situatën e
tendosur dhe anarkinë që mbretëronte në vilajetin e Kosovës në periudhën
e pas Kongresit të Berlinit, mbi pozitën e vështirë të popullsisë së krishterë
dhe të serbëve, të cilët i ekspozohen agresioneve dhe sulmeve të
popullatës shqiptare.73 Po ashtu, për një situatë të tillë dhe zhvillimet
politike të kësaj, gjejmë të dhëna edhe në shtypin arab (egjiptian). Kështu,
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në faqet e gazetës “al-Mukattam” botohet informacioni për situatën e
tensionuar dhe të rrezikshme në vilajetin e Kosovës si pasojë e arrestimit
të 30 shqiptarëve nga ana e autoriteteve osmane, ngjarje kjo që revoltoi
shqiptarët edhe ashtu të zemëruar, duke shtuar se është shumë e pranishme
armiqësia e myslimanëve ndaj të krishterëve dhe se ata janë në rrezik të
madh, gjë që, sipas kësaj gazete, te serbët ishin detyruar të kërkojnë
mbrojtje nga konsujt e huaj. Veçanërisht, muhaxhirët kishin qëndrim tepër
armiqësor ndaj të krishterëve vendas, posaçërisht ndaj serbëve
ortodoksë.74
Rezultat i kësaj klime, armiqësive lokale, dobësisë së administratës
osmane dhe si rrjedhim i ardhjes së muhaxhirëve në Kosovë, dhe
paaftësisë, bëri që serbët të joshen për të shkuar në Serbinë e pavarur dhe
të shpërngulen nga Kosova, por në këtë pikë nuk mund të bëhet një simetri
në parim mes këtyre shpërnguljeve të serbëve me dëbimin e shqiptarëve
nga Serbia. Megjithëse mungojnë të dhënat e sakta, të dhënat e
diplomatëve ose etnografëve nacionalistë serbë të kësaj periudhe flasin për
kushte të padurueshme në Kosovë, saqë ajo duhej të vihej sa më parë nën
sundimin serb.75 Për një situatë të tillë konfliktuoze, sipas konsullit austrohungarez në Prizren, krerët shqiptarë bënin përgjegjës autoritetet osmane,
të cilat nuk ndëshkonin elementët kriminal dhe se një indiferencë e tillë i
inkurajonte shqiptarët të vepronin në këtë mënyrë. Po kështu, sipas
raporteve të ambasadorit gjerman në Stamboll, Hasfield, mësohet se
muhaxhirët që ishin vendosur në vilajetin e Kosovës dhe në pjesë tjera
lindore të Perandorisë Osmane, po përdoren nga vetë Porta për presion
ndaj Fuqive të Mëdha, jo që t’u kthehet ajo që kanë humbur, sa të
shfrytëzohen për mbrojtjen e interesave osmane në pjese perëndimore.76
Kjo më së miri mund të shihet edhe nga paragrafi XLII i Kongresit të
Berlinit, sipas të cilit Porta e Lartë përfitonte financiarisht nga Serbia,
duhej të paguante një pjesë të borxhit publik osman për territoret e reja, të
cilat i ishin dhënë asaj me marrëveshjen e paqes.77 Në këtë kuadër, Porta e
Lartë nuk bëri ndonjë përpjekje serioze për fatin e pasurive të popullsisë së
shpërngulur, edhe pse sipas paragrafit XXXIX ajo ishte e detyruar që së
bashku me autoritet serbe të rregullonte të gjitha çështjet që ndërlidheshin
74

Mehdiu, Feti, “Disa të dhëna në shtypin arab për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”,
Kosova, nr. 5, Prishtinë, 1976, f. 177-200 (183). Po ashtu, për muhaxhirët dhe lindjen e
tensionet etnoreligjioze, shih Schmitt, Oliver Jens: Kosovo, f. 153-156.
75
Malcolm, Noel, Kosovo: A Short History, f. 238-239.
76
Buxhovi, Jusuf, Kongresi i Berlinit, Prishtinë, 2008, f. 25.
77
Po aty, f. 285.
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me përkufizimin, shfrytëzimin dhe të administrimit të pronave të
muhaxhirëve. Prandaj, është i drejtë konstatimi i Jusuf Buxhovit, se në
rrethana të tilla ndërkombëtare edhe pse Perandoria Osmane “hiqej sikur
mbronte dhe ndante fatin e shqiptarëve për autonomi, ajo përfundimisht
humbi rastin e vetëm dhe të fundit të dhënë ne Kongresin e Berlinit, që në
çfarëdo mënyre të ruajë trashëgiminë e saj në hapësirat evropiane, të
ndërtuar e të shtrirë mbi pesë shekuj”.78
Veç kësaj, për mosrealizimin e të drejtës dhe të detyrimeve që
dilnin nga paragrafi XXXIX i vendimeve të Kongresit të Berlinit nga ana e
Serbisë rezultonte me mosinteresim të fuqive evropiane, madje në këtë
periudhë do të shpërngulen edhe ata shqiptarë që kishin mbetur pa u
shpërngulur.79 Indiferencën e shteteve evropiane ndaj fatit të muhaxhirëve
gazeta gjermane “Kölnische Zeitung” e përshkruan si vijon: “Kongresi i
Berlinit nuk e ka pa të arsyeshme t’i përfillë me qindra letra të shqiptarëve
nga e gjithë bota; nuk deshi të çajë kokën as për mijëra e mijëra
muhaxhirë, të cilët u dëbuan me dhunë nga vatrat e tyre në saje të terrorit
ushtarak serb që u përdor për këto qëllime, kështu që ata sot dëshirojnë të
bisedojnë drejtpërsëdrejti me përfaqësuesit e Evropës të cilët do të marrin
parasysh kërkesat e tyre, derisa ende nuk është marrë vendimi për
çështjen e kufijve jugorë me Greqinë”.80 Në këtë kontekst, Lidhja e
Prizrenit, e cila përballë pati jo vetëm shtetet sllave dhe grekët, të cilët
përkraheshin nga Rusia, e cila synonte zgjerimin e saj drejt Ballkanit dhe
Adriatikut, por edhe vetë Perandorinë Osmane, e cila në faza të caktuara e
shfrytëzoi Lidhjen Shqiptare vetëm si trysni ndaj Fuqive të Mëdha lidhur
me prolongimin e traktateve të Berlinit, por jo edhe për të njohur një
integritet unik të shqiptarëve. Gjithashtu, Perandoria Osmane nuk arriti të
bënte shumë për çështjen e muhaxhirëve dhe as për implementimin e
paragrafit XXXIX të Kongresit të Berlinit. Për më tepër, Lidhja Shqiptare,
për shkak të dallimeve mes rrymave, dhe mungesës së përkrahjes nga
Fuqitë e Mëdha nuk pati veprim të gjatë dhe dy vite më pas, Sulltani arriti
ta shpërbënte me masa represive administrative dhe ushtarake.
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Po aty, f. 78.
Po aty, f. 284.
80
“Kölnische Zeitung”, 15 maj 1879.
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SUMMARY
POLITICAL AND SOCIAL CIRCUMSTANCES IN THE VILAYET
OF KOSOVO BY THE LATE 19TH CENTURY
Similarto other societies of the 19th century, also in the Vilayet of
Kosovo, with Skopje as its political-administrative capital, constant
attemptshave been made to challenge the centralization of the
Ottoman power and to simultaneously ensure territorial and
demographiccompactness in the face of the permanent threats of
neighboring states, first and foremost Serbs and Montenegrins. At the
same time, the expansionist threat of neighboring states influenced the
national mobilization and awareness of Albanians. This was especially
reflected after the arrival of many Albaniansand Muslimshaving fled from
the Sanjak of Nishregionexpelled by the Serbian army during the years
1877-78.
The displacement of the Albanian population (muhajirun/emigrants)
within the territory of Kosovo also influenced the deepening of the
Albanian-Serbian inter-ethnic conflicts, which only further deepened the
crisis in this part of the Ottoman empire. Another element was the reforms
of the Ottoman empire, which were opposed in most of the Albanian
regions. The formation of the League of Prizren in Kosovo was the first
attempt for Albanians to speak with a single political voice, with the
fundamental purposeto establish a form of administrative autonomy within
the Ottoman empire for all the four vilayets with Albanian majority
population. However, it should be admitted that the national awakening of
Albanians camelate compared with other Balkan nations, such as Serbs,
Bulgarians or Greeks. Additionally, Albanians lacked a patron or a
powerful and strategic ally at the Berlin Congress, therefore causing them
to be forgotten and without support. In light of these major problems,
along thirty years following the Berlin Congress, the Albanian National
Movement worked for shaping a national indentity based on traditions and
common ties.This endeavor to establish the Albanian state was focused on
four main components: on the ethnic background, the historical figure of
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Skanderbeg, on the literary, cultural and linguistic fieldwith which
Muslim, Catholic and Orthodox Albanians were identified so to feel that
they were different from Turks, Serbs, Montenegrins and Greeks. Still, the
delayed Albanian national awakening was a reality determined by a
profound economic, social and cultural backwardnessprimarilyconditioned
by the lack of Albanian language cultivation, which at that time was
prohibited by the authorities of the Ottoman empire.

KUD: 355.48(496.51)(092)
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STRUKTURA ORGANIZATIVE E MBROJTJES CIVILE NË
ZONËN OPERATIVE TË LLAPIT
Ushtria Çlirimtare e Kosovës, organizatë politike e ushtarake,
pavarësisht rrethanat në të cilat është krijuar dhe zhvilluar, ka ngritë një
strukturë mirë të organizuar, strukturë sipas standardeve të ushtrive të
shteteve anëtare të NATO-s. Struktura organizative e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, përbëhet nga Shtabi i Përgjithshëm, njësit pranë Shtabit të
Përgjithshëm dhe Zonat Operative.1 Shtabi i Përgjithshëm i Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, është përbërësi i strukturës organizative më të lartë
ushtarake në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.2

1

Skënder Zhitia, “Ushtria Çlirimtare e Kosovës - Zona Operative e Llapit”, Prishtinë,
“Prografi”, f. 48-50. Shtabi Qendror i UÇK-së themelohet në vitin 1994. Anëtarët e parë
të Shtabit ishin: Azem Syla, Xhavit Haliti, Ali Ahmeti, Jashar Salihu, Nait Hasani,
Xheladin Gashi e Sokol Bashota. Komandant i UÇK-së emërohet Azem Syla, kurse shef i
Shtabit Operativ (brenda në Kosovë) emërohet Nait Hasani. Në Prishtinë, në mars-prill të
vitit 1995, është krijuar Shtabi Operativ në nivel të Kosovës (plotësimi i tij është bërë në
dhjetor të vitit). Anëtarë të Shtabit Operativ, ishin: Nait Hasani, Rexhep Selimi, Zahir
Pajaziti, Lahi Brahimaj, Sokol Bashota, Bislim Zogaj. Sipas Nait Hasanit, Adem Jashari
ishte anëtar i Shtabit Operativ, por për shkaqe objektive nuk merrte pjesë në takimet e
Shtabit Operativ. Nait Hasani shkonte e kontaktonte me të në Prekaz. Shtabi Operativ selinë
e kishte në Prishtinë, por kishte edhe shumë baza të tjera ndihmëse, si në: Dyflakë
(Divjakë), Flamuras (Sankofc) e Komoran (Kamaran).
2
Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së, nga vera e vitit 1998 kishte këtë organizim, komandanti
i UÇK, i cili kishte dy zëvendëskomandantë, zëvendëskomandant për Operacione dhe
zëvendëskomandant për Mbështetje, pastaj nga Drejtoria Politike, Inspektori Gjeneral, si
dhe shefi i Kabinetit të komandantit. Komandanti i UÇK-së, autoritetin e tij
komandues/kontrollues e ushtron përmes delegimit të përgjegjësisë tek shefi i Shtabit që
komandonte me Drejtorinë e Personelit, Drejtorinë e Shërbimit Informativ, Drejtorinë
Operative, Drejtorinë e Logjistikës, Drejtoria e Marrëdhënieve Publike dhe Administratës
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Pranë Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, janë edhe njësit
mbështetëse dhe zonat operative. Përmes zonave operative, Shtabi i
Përgjithshëm i UÇK-së mbulon tërë territorin e Kosovës. Zonat kanë
hierarkinë komanduese dhe territorin e përgjegjësisë së tyre.3
Në strukturën organizative dhe komanduese të Zonave Operative ishte e
planifikuar edhe Sektori i Mbrojtjes Civile. Në këtë organizim, si dhe
luftën çlirimtare, një rol të rëndësishëm ka dhënë pa dyshim edhe Zona
Operative e Llapit (ZOLL) e cila shtrihej në pjesën verilindore të Kosovës.
Ajo kufizohej, në verilindje me Serbinë, në juglindje me Zonën Operative
të Karadakut (ZOK), në jug me Zonën Operative të Neredimës
(Nerodimes) (ZON), në jugperëndim me Zonën Operative të Drenicës
(ZOD) dhe në veriperëndim me Zonën Operative të Shalës (ZOSH).
Në territorin e përgjegjësisë së Zonës Operative të Llapit
përfshiheshin katër qendra, qytete të rëndësishme ekonomike, kulturore e
politike: Besiana (Podujeva)-qendra e Llapit; Prishtina - kryeqendra e
Kosovës; Kastrioti (Obiliqi)-qendra industriale dhe ura lidhëse me qendrat
veriore e veriperëndimore të Kosovës; dhe Fushë Kosova - qytezë
periferike e Prishtinës, si dhe vijë lidhëse me qendrën e Kosovës.4
Komandant i Zonës Operative të Llapit (ZOLL) ishte Rrustem MustafaRemi.5
Civil, Drejtoria e Komunikimit dhe Ndërlidhjes, Drejtoria e Ekonomisë dhe Financave dhe
Drejtoria e Policisë Ushtarake.
3
Njësitë pranë Shtabit të Përgjithshëm, janë: Batalioni Diversant, Batalioni i Policisë,
Kompania e Logjistikës, Mjekësia, Kompania e Komunikimit, Brigada 60, Fondi
“Vendlindja thërret” dhe Trupa Artistike Ushtarake “Hamz Jashari”, ndërsa zonat operative
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë: Zona Operative e Drenicës, Zona Operative e
Pashtrikut, Zona Operative e Dukagjinit, Zona Operative e Shalës, Zona Operative e
Llapit, Zona Operative e Neredimës (Nerodimes) dhe Zona Operative e Karadakut. Zonat
operative kishin një strukturë organizative sipas standardeve të ushtrive të kohës dhe
përbëhej nga: komandanti i Zonës, zëvendëskomandanti dhe shefi i Shtabit. Shtabi
(Komanda) udhëhiqej/komandohej nga shefi i Shtabit dhe përbëhej nga sektorët, si:
Sektori i Personelit, Sektori i Shërbimit Informativ, Sektori Operativ, Sektori i
Logjistikës, Sektori i Financave dhe Resurseve Tjera, Sektori i Ndërlidhjes dhe
Komunikimit, Sektori për Moral, dhe Sektori i Mbrojtjes Civile.
4
Skënder Zhitia, “Ushtria Çlirimtare e Kosovës - Zona Operative e Llapit”,
Prishtinë, “Prografi”, f. 29.
5
Themelues i ZOLL-it si dhe shtrirjes së gjerë të UÇK-së është Zahir Pajaziti. Në
periudhën e ilegalitetit, Zahir Pajaziti dhe Hakif Zejnullahu kishin arritur që të shtrijnë
UÇK-në në tërë territorin e ZOLL-it, por edhe më gjerë. Pas rënies së komandant Zahirit
me bashkëluftëtarët Hakif Zejnullahu dhe Edmond Hoxha, më 31 janar 1997,
organizimin e mëtejmë e drejtojnë bashkëluftëtarët e tij, të cilët në vazhdimësi ishin në
rrjedhë me zhvillimet, ecjen dhe veprimin strategjik të UÇK-së.
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Në kuadër të strategjisë së luftës së UÇK-së, në territorin e
përgjegjësisë së ZOLL-it ishte planifikuar themelimi i tri (3) brigadave:
Brigada 151 “Zahir Pajaziti”, Brigada 152 “Shaban Shala” dhe Brigada
153 “Hyzri Talla”. Në Zonën Operative të Llapit, Mbrojtja Civile (MC) ka
qenë në një nivel shumë të lartë të organizimit. Pothuajse në tërë territorin
e përgjegjësisë së ZOLL-it ka qenë e organizuar, dhe roli i saj ishte i
gjithanshëm dhe shumë i rëndësishëm. Mbrojtja Civile, ka pasur një
strukturë të organizuar nga niveli i Shtabit të Zonës, përmes brigadave e
deri ne fshat apo vendbanim.
Misioni i Mbrojtjes Civile në Zonën Operative të Llapit, është të
organizoj jetën e qytetarëve, krijimin dhe sigurimin i kushteve të jetës,
shëndetit, evakuimit, informimit, strehimit, si dhe organizimin dhe
mobilizimin e qytetarëve në radhët e UÇK-së-Zona Operative e Llapit.
Nga misioni i MC, dalin detyrat, si: Rekrutimi i të rinjve në radhët e
UÇK/ZOLL, strehimi i popullatës gjatë lëvizjeve të brendshme si dhe të
luftëtarëve, sigurimi i gjërave ushqimore, veshmbathjet, si dhe pajisjet
higjienike, krijimi i mundësive, rrugëve alternative për evakuim të
popullatës në rast sulmi nga forcat serbe, krijimi dhe ofrimi i kushteve
shëndetësore, sigurimi i medikamenteve si dhe kontrollimet mjekësore për
popullatën civile po edhe luftëtarët, vaksinimet kundër helmimeve dhe
sëmundjeve nxitëse, mbajtja e popullatës e informuar rreth zhvillimeve
luftarake në fshat, zonë dhe më gjerë, dhe mbi të gjitha organizimi dhe
sigurimi i jetesës së qyfterëve dhe luftëtarëve në rrethana lufte. Struktura
komanduese e MC në ZOLL-it, përbëhej nga komandant i MC në nivel të
ZOLL-it, Muhamet Latifi,6 zëvendëskomandant Shefki Sejdiu, shef i
Personelit Jahir Gashi, shef i Operatives z. Vahid Berisha dhe shef i
Informimit Raif Dibrani.7 Në strukturën vertikale, MC në nivel brigade ka
të emëruar komandantët e Mbrojtjes Civile, si dhe në territorin e
përgjegjësisë së brigadave, në nivele të fshatrave kanë qenë të organizuar
organet e MC të cilat udhëhiqeshin nga shtabi rajonal, apo shtabi i MC në
nivel fshati.

6

Në praktikat e organizimit dhe funksionimit të shtabeve të ushtrive bashkëkohore,
varësisht nga niveli i organizimit dhe përgjegjësive dhe kompetencave, drejtuesi i
departamentit dhe sektorëve, kanë thirrjen SHEF, shefi i departamentit apo i sektorit. Në
këtë rast shihet se ka një përjashtim në organizimin e ZOLL-it. Drejtuesi i Sektorit të
Mbrojtjes Civile ka thirrjen apo emërtimin komandant i Mbrojtjes Civile. Muhamet
Latifii, intervistë dhënë autorit.
7
Muhamet Latifi, Raif Dibrani intervistë dhënë autorit.
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Fig.1. Struktura organizative e MC në ZOLL.

Në nivel të Brigadës 151 “ Zahir Pajaziti”, komandant i MC ishte i
emëruar Rizah Azemi, ndërsa në nivel të Brigadës 152 “Shaban Shala”
komandanti MC ishte Fahri Sadriu, dhe në nivel të Brigadës 153 “Hyzri
Talla” komandant ishte Fatmir Sopi.8 Mbrojtja Civile atje ku kanë
ekzistuar kushtet dhe mundësitë operative kanë krijuar edhe njësinë
ushtarake, njësi të cilat kanë qenë në nivel togu ose kompanie.9
Përbërësi më i lartë i strukturës organizative të MC në fshat është
Shtabi i Mbrojtjes Civile (Shtabi Rajonal). Shtabi i MC kryen organizimin
më të lartë dhe të njësuar me komisionet për të realizuar misionin dhe
detyrat e Mbrojtjes Civile. Në nivel të fshatrave Shtabi i MC komandohet
nga komandanti i MC, i cili ka një zëvendës si dhe disa anëtarë.10 Shtabi
realizon misionin dhe detyrat përmes komisioneve, si: Komisioni për
Rezervë, për Ndihmë të Parë, për Evakuim, për Informim dhe Komisioni
për Strehim. Mision dhe detyrë parësore e Shtabeve të Mbrojtjes Civile
(Shtabi Rajonal) në ZOLL ishte rekrutimi dhe mobilizimi i qytetarëve,
veçanërisht i të rinjve në radhët e UÇK-së, prandaj në shumicën e rasteve
me këtë detyrë merreshin drejtpërdrejt anëtarët e Shtabit.
8

Rrasitëm Musafi, Muhabet Latimi, Fatmir Sopi, Kadril Kastrati, intervistë dhënë autorit.
Sipas komandantit të MC në nivel të Zonës, Muhabet Latimi, komandantët e MC për
brigadat 151 dhe 152 ishin të qëndronin në Komandën e MC, por kryenin detyrat e
përgjithshme planifikuese dhe organizuese rreth brigadave.
10
Bazuar në të gjeturat e kohës së luftës, mund të themi se numri i anëtarëve të shtabit ka
ndryshuar nga madhësia e fshatit, numrit të banorëve dhe rajonit.
9
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Bazuar në planin operativ të shtrirjes dhe ndarjes së përgjegjësisë në
mes brigadave, si dhe planin e fushëveprimit të MC, komisionet e MC nuk
kanë mundur të organizohen në gjithë rajonin e ZOLL-it, gjithashtu, ka
raste kur bazuar në rrethanat e shtrirjes së veprimeve luftarake apo
madhësisë dhe rëndësisë së fshatit, nuk janë themeluar të gjitha
komisionet ose nuk ka pasur nevojë apo mundësi, ka raste edhe kur vetëm
janë caktuar disa persona rreth organizimit.11 Komisionet pos detyrave
specifike kanë pasur një bashkëpunim dhe bashkëveprim në mes tyre.
Anëtarët e komisioneve ishin kryesisht personalitete me autoritet në
fshat, personalitete profilesh të ndryshme dhe të dëshmuar në çështjen
kombëtare, dhe emëroheshin nga struktura komanduese e Sektorit të MC
dhe Brigadës në rajonin e përgjegjësisë që binte fshati apo vendbanimi dhe
i jepte llogari komandantit të MC në nivel fshati. Bashkëpunimi i lartë i
gjitha strukturave në ZOLL, ushtarake e civile, ishte një shembull i mirë i
bashkëpunimit, organizimit, funksionimit dhe delegimit të komandim
kontrollit gjatë luftës çlirimtare.12 Komisioni për Strehim së bashku me
Komisionin për Rezervë, bënte regjistrimin e ekonomive familjare,
gjithashtu bënte regjistrimin e strehimoreve dhe objekteve të mundshme
për vendosjen/strehimin e luftëtarëve po edhe të popullatës civile, si në
raste bombardimesh po edhe në raste dëbimesh nga vendbanimet.
Komisionet për strehim, si në pjesën perëndimore, lindore, në pjesën
qendrore të ZOLL-it, po edhe në qendrat urbane, kanë arritur që të
evidentojnë, caktojnë dhe vejnë në përdorim me qindra strehimore, shtëpi
banimi, trajnimi dhe ushqimi për luftëtarët e zonës po edhe popullatën. Në
jugperëndim, territori i përgjegjësisë së Brigadës 151 “Zahir Pajaziti”, ku
kanë vepruar njësitë e koduara në sistemin e komunikimit me thirrjen
ULPIANA, e ku ka qenë e vendosur Shtabi i Brigadës U20, dhe Shtabi i
ZOLL-it me njësi pranë shtabit, të koduara në sistemin e komunikimit me
thirrjen DARDANIA, kanë shfrytëzuar rreth 130 shtëpi të qytetarëve, të
dhuruara/lëshuara për banim, ushqim dhe stërvitjen e luftëtarëve të ZOLLit. Në veriperëndim të zonës, në Fushëgropën e Llapit, si dhe pjesa lindore
e territorit që shkonte deri tek brezi i fshatrave të Galabit (Gollakut), ku
kanë vepruar njësitë e koduara në sistemin e komunikimit me thirrjen
KËSHTJELLA, që ka qenë territori i planifikuar i përgjegjësisë së
Brigadës 152 “Shaban Shala”, janë shfrytëzuar rreth 100 shtëpi private, të
dhuruara/lëshuara për banim, ushqim dhe stërvitjen e luftëtarëve të ZOLL11

Muhamet Latifi, Fahri Sadriu, Ejup Maqedonci, Ismajl Revuqi, Hamdi Pollomi,
intervistë dhënë autorit.
12
Rrustem Mustafa, Kadri Kastrati, Muhamet Latifi, intervistë dhënë autorit.
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it. Në lindje, territori i përgjegjësisë së Brigadës 153 “Hyzri Talla”, ku
kanë vepruar njësit e koduara në sistemin e komunikimit me thirrjen
BUNA, e ku ka qenë e vendosur edhe shtabi i Brigadës me njësi pranë
shtabit, kanë shfrytëzuar rreth 60 shtëpi private, të dhuruara/lëshuara për
banim, ushqim dhe stërvitjen e luftëtarëve të ZOLL-it.
Gjithashtu, në nivel të ZOLL-it janë evidentuar me qindra
strehimore/bodrume, për mbrojtje në raste bombardimesh nga forcat serbe,
dhe janë caktuar përgjegjësit për drejtimin e popullatës në rast të këtyre
sulmeve.13 Komisioni për Rezervë kishte për detyrë të evidentoi të gjitha
ekonomit familjare në fshat apo vendbanim, duke evidentua pasurinë dhe
nevojën për jetesë. Komisioni mbi nevojën e mbijetesës në kohë lufte
krijonte rezerva në ushqime, derivate, medikamente mjekësore,
detergjente dhe elemente tjera të rëndësishme për jetesë. Duke pasur
parasysh se UÇK-ja ishte themeluar mbi bazën vullnetare dhe buronte nga
gjiri i popullit, organizimi dhe jeta e luftëtarëve ishte e lidhur drejtpërdrejt
nga organizimi dhe mbështetja që po ofronte qytetari, i cili ishte i vetmi
burim i ekzistencës. Komisioni për Rezervë shtrinë fushëveprimin dhe
organizimin deri tek familja e fundit e fshatit apo lokalitetit ku vepronte.
Bazuar në strategjinë afatgjate të Luftës Çlirimtare, urdhrat e
komandantit të Zonës dhe të Mbrojtjes Civile, ishin vu kontakte me gjithë
strukturat e organizimit politik në rajon, shoqatat bamirëse, komisionet,
afaristë dhe ishin krijuar rezerva, ushqimore, me mija tonelata miell, krip,
vaj, detergjent, naftë dhe derivate të sajë, medikamente shëndetësore, etj.
Depo të këtyre materialeve janë krijua si në vendbanime po edhe në rajone
ku planifikohej shtrirja e njësive të UÇK-së, apo atje ku konsideroheshin
zona më të sigurta. Një pjesë e këtyre gjërave përcillej edhe në shtabin e
Zonës, respektivisht në Logjistikën në nivel të zonës, e cila kryesisht ka
qenë në Katunishtë (Velikarekë), po edhe në shtabe të brigadave.
Komisioni për Evakuim kishte për detyrë të përcillte zhvillimet e
luftimeve, krijimin e mundësive të lëvizjes së popullatës civile në raste
luftimesh në fshat apo rajon, sigurimin e vendstrehimit në raste evakuimi
dhe krijimit të kushteve për jetës. Komisioni për Evakuim, bazuar në të
dhënat e komisioneve tjera, si dhe bazuar në planet serbe për ndërmarrje të
fushatës për pastrimin/dëbimin dhe masakrimin e qytetarëve, kishte
ndërmarr veprime rreth evakuimit të popullatës civile po edhe të njësive të
13

Muhamet Latifi, Idriz Shabani, Arif Muqolli, Fatmir Sopi, Ismail Revuqi, Ajet Potera,
Rifat Maloku, Selami Koliqi, Ali Potera, Zeqir Berisha, Fatmir Berisha, Shaip Dushi,
Vehbi Rushiti, Musa Zhdrella, Raif Dibrani, Islam Aliu, Bajram Gashi, intervistë dhënë
autorit.
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caktuara. Në nivel lagjeje dhe fshati ishin caktuar rrugët, drejtimet e
lëvizjeve të popullatës, po edhe të drejtimit për vendosje në lokacione të
caktuara më të sigurta. Në çdo lagje dhe fshat ishin caktuar personat
përgjegjës të cilët në bashkëpunim me rojën e fshatit në çdo moment do
fillonin evakuimin e popullatës apo krijimin e rrethanave mbrojtëse duke
njoftuat hierarkinë më të lartë komanduese.
Gjithashtu, në bashkëpunim me qytetarët, është organizuar
rregullimi i shumë rrugëve alternative, për kalimin dhe depërtimin e
qytetarëve po edhe të luftëtarëve. Pos rrugëve alternative që janë ndërtuar
për të lidhur fshatin me fshat, janë ndërtuar edhe rrugë që kanë lidhur disa
fshatra. Vlen për të theksuar rruga, si: Kaçanoll-Bardhash (Bradash), dhe
Kaçanoll-Katunishte (Velikorekë)-Llapashticë-Vendenis (Gllamnik)-Uras
(Konushec)-Penuhë-Burim (Buricë)-Majacë-Permaline (Kozaricë). Ky
organizim në nivel të ZOLL-it ka bërë që në rajonin e përgjegjësisë,
evakuimi, strehimi dhe sigurimi i popullatës të jetë i lartë, dhe deri me
fillimin e realizimit të planit famëkeq serb “PATKOI” ka rezultuar edhe
me një numër të vogël të personave të keqtrajtuar, maltretuar dhe dhunuar
në këtë zonë. Komisioni për Ndihmë të Parë, së bashku me Komisionin
për Rekrutim dhe Rezervë, si dhe Strehim, kishte për detyrë evidentimin e
popullatës në fshat, krijimin e ambulanteve mobile (çantave mjekësore) si
dhe vaksinimin e luftëtarëve të UÇK-së, si dhe popullatës. Në çdo lagje
janë caktuar teknikët (atje ku ka pasur mundësi humane) dhe personel
tjetër mjekësor, i cili ka bërë organizimin e sigurimit të shëndetit të
popullatës, kanë filluar kontrollimet mjekësore, vaksinimet e të rinjve me
vaksina për mbrojtje nga helmimet dhe pasoja tjera.
Gjithashtu, janë organizuar blerja dhe sigurimi i pajisjeve
shëndetësore, çantave mjekësore për personelin mjekësor, janë përgatit
dhe furnizuar depo barnash të cilat në raste të veçanta në bashkëpunim me
sektorin shëndetësor në nivel zone janë deponuar në lokacione të caktuara.
Kontributi i pjesëtarëve të këtyre komisioneve është i madh si në kohën
para po edhe gjatë luftimeve. Kontributi i tyre shkon e rritet me urdhrin
për mobilizim të përgjithshëm, kur shumë nga mjekët anëtarë të këtyre
komisioneve, ishin në mesin e popullatës së dëbuar dhe që lëvizte nga një
vend në tjetrin, kontribut që vërehet duke këshilluar dhe ofrua ndihmën e
parë, shpeshherë edhe duke ndërhy suksesshëm. Komisioni për Informim
kishte për detyrë përcjelljen e zhvillimeve e luftimeve, mbajtjen e
takimeve dhe kontakteve me popullatën civile dhe informimin me
gjendjen ushtarake e politike në Zonë, po edhe në nivel vendi. Komisioni
grumbullonte informacione mbi prezencën, shtrirjen dhe lëvizjet e forcave
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ushtarake, policore e paramilitare serbe. Informacionet grumbulloheshin
analizoheshin dhe përcilleshin tek komandanti i MC në nivel fshati dhe
pastaj përmes strukturës komanduese përcilleshin tek komandanti i
Zonave Operative. Kontributi i këtij komisioni mbi të gjitha ishte krijimi
dhe informimi rreth situatës ushtarake, për çka ishte një siguri e popullatës
civile lidhur me situatën në teren.
Zona Operative e Llapit, mbulimin e territorit të përgjegjësisë e
kishte paraparë ta bëjë përmes tri brigadave, ndërsa në pjesën urbane me
njësi guerile. Pjesën perëndimore të Zonës së përgjegjësisë (nga BarilajBarileva, lagjja e Llumnicëve e deri në veri) ta mbulojë Brigada 151
“Zahir Pajaziti”. Pjesën e Luginës së Llapit dhe atë lindore, fshatrat që
shtrihen deri në kufi të komunës së Prishtinës, ta mbulojë Brigada 152
“Shaban Shala”. Dhe pjesën lindore, të gjitha fshatrat e komunës së
Prishtinës (deri në kufi me Zonën Operative të Karadakut), ta mbulojë
Brigada 153 “Hyzri Talla” dhe vendet urbane: Prishtinë, Kastriot (Obiliq),
qytezën e Fushë-Kosovës dhe atje ku nuk hapet fronti i luftës, ta mbulojë
Guerilja “BIA”.14 Mbi këtë strategji të shtrirjes së njësive, dhe urdhrit të
komandantit të ZOLL-it, komandanti i Mbrojtjes Civile, Muhamet Latifi,
në bashkëpunim me përgjegjësit e fshatrave e qyteteve, kishte filluar që në
bazë të kontakteve me qytetarë, të përcjellë mesazhin e lirisë, mesazhin e
luftëtarit, dhe në territorin e lartë theksuar realizimin e planit për
organizimin dhe shtrirjen e Mbrojtjes Civile si paraprijëse e themelimit të
njësive operative luftarake të UÇK-së .15 MC, sipas ndarjes së
përgjegjësisë territoriale, e kishte shtrirë organizimin e sajë në tërë
territorin e përgjegjësisë së Brigadës 151 “Zahir Pajaziti”, Brigadës 152 “
Shaban Shala” dhe Brigadës 153 “Hyzri Talla”. Sipas ndarjes së
përgjegjësisë territoriale në territorin e Brigadës 151 “Zahir Pajaziti”,
bëjnë pjesë këto fshatra: Barilaj (Barileva), Përmalina (Kozarica), Majaci,
Liridoni (Lupçi i Poshtëm), Klysyra (Lupçi i Epërm), Llabuca (Lluzhani),
Baja e Llapit (Sallabaja), Kodërza (Godishnjaku), Penuha, Burimi (Burica),
Urasi (Konusheci), Vendenisi (Gllamniku, Llapashtica e Poshtme,
Llapashtica e Epërme).16 Katunishtë (Velikareka), Kastrat (Obrançë),
Lkenas (Perani), Bardhash (Bradash), Llapiasit (Kërpimehut), Buzllap
14

Fatmir Humolli, Salih Mustafa, intervistë dhënë autorit.
Muhamet Latifi, intervistë dhënë autorit. Duhet theksuar se në këtë kohë, rreth
organizimit dhe shtrirjes së UÇK-së në ZOLL, kanë dhënë kontribut të gjithë luftëtarët e
orëve të hershme të organizimit.
16
Përgjegjësia territoriale e brigadës ishte e planifikuar deri në pjesën veriore, por gjatë
organizimit dhe luftimeve ky plan ka pësuar ndryshime. Brigada 151, është shtri në
pjesën perëndimore deri në fshatin Katunishtë, e nga këtu Brigada 152.
15
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(Dobërdol), Metehi, Livadhi (Dumnicë e Poshtme), Përpellas (Përpëllac),
Gegaj (Dobratin), Revuçë, Albonë (Pakashticë), Fierishtë (Sylevicë)
Tashec, Lamaj (Potok), Rrepë (Repë) Pollatë, Mavrishtë (Dvorishtë), Mavri
(Sllatinë), Demahmet (Reçicë) dhe Murgullë.
Por, për shkak të zhvillimeve të shpejta të veprimeve luftarake, dhe
urdhrin e Komandant Remi, me nr. 03/10, dt. 11.10.1998, organizimi dhe
përgjegjësia e veprimeve luftarake në fshatrat: Katunishtë (Velikareka),
Kastrat (Obrançë), Lkenas (Perani), Bardhash (Bradash), Llapiasit
(Kërpimehut), Buzllap (Dobërdol), Metehi, Livadhi (Dumnicë e Poshtme),
Përpellas (Përpëllac), Gegaj (Dobratin), Revuçë, Albonë (Pakashticë),
Fierishtë (Sylevicë), Tashec, Potok, Rrepë (Repë), Pollatë, Mavrishtë
(Dvorishtë), Mavri (Sllatinë), Demahmet (Reçicë) dhe Murgullë, do mbetet
përgjegjësi e Brigadës 152 “ Shaban Shala”. Në territorin e përgjegjësisë
së Brigadës 151 “Zahir Pajaziti”, fillimet e organizimit të strukturave të
MC i gjejmë që në fillimet e organizimit edhe të vet ZOLL-it. Janë shumë
personalitete të njohura, atdhetare, personalitete të jetës politike, të
arsimit, kulturës, shkencës, biznesit po edhe të jetës ushtarake e policore
që kanë dhënë kontribut të çmuar në organizim, mobilizim dhe shtrirje të
UÇK-së në ZOLL.
Sipas planifikimeve fillestare, strategjike dhe operative të ZOLL-it,
territori i përgjegjësisë së Brigadës 152 “Shaban Shala” ishte pjesa e
Fushëgropës së Llapit dhe pjesa lindore, fshatrat që shtrihen deri në kufi të
komunës së Prishtinës. Por, rezultat i zhvillimeve luftarake dhe urdhrin e
Komandant Remi, me nr. 03/10, dt. 11.10.1998, Brigada 152 “Shaban
Shala” arriti të mbuloj dhe organizoi veprimet luftarake me njësitë e saja në
territorin nga Katunishta (Velikareka) deri në Murgull. Sipas ndarjes së
përgjegjësisë territoriale, në territorin e përgjegjësisë së Brigadës 152
“Shaban Shala”, bëjnë pjesë këto fshatra: Katunishtë (Velikareka), Kastrat
(Obrançë), Lkenas (Perani), Bardhash (Bradash), Llapiasit (Kërpimehut)
Buzllap (Dobërdol), Metehi, Livadhi (Dumnicë e Poshtme), Përpellas
(Përpëllac), Gegaj (Dobratin), Revuçë, Albonë (Pakashticë), Fierishtë
(Sylevicë) Tashec, Potok, Rrepë (Repë), Pollatë, Mavrishtë (Dvorishtë),
Mavri (Sllatinë), Demahmet (Reçicë) dhe Murgullë. Nga muaj mars-maj
1998, pothuajse në të gjitha këto fshatra fillimisht caktohen përgjegjësit e
fshatrave për organizimi, shtrirje dhe mobilizim të UÇK-së. Pra, detyra e
tyre ishte që të fillojnë kontaktet me personalitetet me autoritet, me
drejtues partish politike, arsimore dhe organizatave joqeveritare,
përfaqësues biznesi e personalitete tjera.
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Sipas ndarjes, në territorin e përgjegjësisë së Brigadës 153 “Hyzri
Talla” ku ka shtri organizimin e sajë kjo brigadë, bënin pjesë fshatrat: Kala
(Siçevë), Besi, Rimanishtë, Vanofc, Sharban, Kolaj (Koliq), Ballaban,
Nishes (Nishec), Kreshtë (Kushevicë), Mramur (Mramor), Butoc, Merion
(Marec), Prapashticë, Dushkajë (Dabishec). Në territorin e përgjegjësisë së
Brigadës 153 “Hyzri Talla”, pjesa lindore e Zonës Operative të Llapit, e
cila përfshinte të gjitha fshatrat e komunës së Prishtinës (deri në kufi me
Zonën Operative të Karadakut), janë shumë personalitete të njohura,
atdhetare, personalitete të jetës politike, të arsimit, kulturës, shkencës,
biznesit po edhe të jetës ushtarake e policore që kanë dhënë kontribut të
çmuar në organizim, mobilizim dhe shtrirje të UÇK-së. Dhe, krejt në fund,
mund të saktësojmë se kontributi i popullatës civile gjatë luftës çlirimtare
është i gjithanshëm, është pranë dhe përkrah luftëtarëve të lirisë,
popullatën e gjejmë në çdo rrethanë sakrifikuesen e epokës së ndritur të
kombit tonë, Epokën e UÇK-së. Mbrojtja Civile është një ndër treguesit
më të mirë rreth kontributit të popullsisë në organizim dhe mobilizim të
luftës çlirimtare. Sipas statistikave të fillim-përfundimit të luftës
çlirimtare, rreth 20 000 qytetarë të Kosovës kanë qenë nën armë dhe të
radhitur në radhët e UÇK-së, rreth 30 000 qytetarë kanë dhënë mbështetje
dhe kontribut, fizik, material, po edhe monetar.17 Mbi 3 000 shtëpi private
janë shfrytëzuar për banim, si depo ushqimi, depo veshmbathje, armatimi,
ambulanca e spitale ushtarake, dhe me dhjetëra qytetarë të paarmatosur, në
rolin e vëzhguesit, përcjellësit dhe siguruesit të luftëtarëve të UÇK-së ranë
në altarin e lirisë.18

17

Arkivi elektronik i SHP të TMK-së, viti 2008 (këto të dhëna i posedojmë si kopje në
CD).
18
Muhamet Latifi, Imri Ilazi, Haxhi Shala, Hysen Dreshaj, Azem Smajli, Hajrush Kurtaj,
Emin Musa, Bajram Uka, Sylejman Cakaj, Enver Hoti, intervistë dhënë autorit.
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SUMMARY
ORGANIZATIONAL CIVIL PROTECTION STRUCTURE IN THE
LLAP OPERATING ZONE
In th framework of the KLA/UҪK, one of the most important
mechanisms is undoubtedly Civil Defense (CD), which as part of the KLA
structure is organized at Operative Zones level. Civil Defense, based on its
mission, plays a key role in organizing the life of citizens, providing and
ensuring life, health, evacuation, information and housing conditions as
well as organizing and mobilizing citizens among KLA ranks during the
liberation war. CD accomplishes its mission through commissions, such
as: the Backup Commission, the First Aid Commission, the Evacuation
Commission, the Information Commission and the Housing Commission.
CD in ZOLL has organized its command control structure from the
highest command level to the Zone level and further to dwelling, village
and town level. Civil Defense, insofar as conditions and operational
opportunities were in place, has also set up the military unit, which was
organized up to the company level. Civil Defense is one of the best
indicators of the contribution of the population to the organization and
mobilization of the liberation war; it is synonymous with the union on a
common liberation front of all ages, genders and religions of our nation.
CD is the best indicator of how to fight for the country's freedom, how
generations make sacrifices to a common goal; and, even more so,
following the end of the liberation war, the governing and command
structures have shifted from war mission to that of peace. Until the first
parliamentary elections, CD in ZOLL took over the task and responsibility
of reconstructing the country and providing conditions for the
establishment of local institutions. Many in-command personalities from
these structures have been appointed mayors, representatives in municipal
assemblies and other institutions as well.

KUD: 323.1(=18:496.51)
351.862:005

Miftar KURTI
LUFTA E DREJTË DHE E PASTËR E UÇK-SË
Këmbimi i robërve të luftës
Ushtria Çlirimtare e Kosovës tashmë i takon historisë. Si e tillë
përbënë një temë të veçantë për trajtim nga historianë e studiues të
ndryshëm. Është një temë shumë komplekse, e cila mund të trajtohet nga
disa aspekte. Një nga aspektet është edhe ai që ka të bëjë me pastërtinë e
luftës së saj. Për pastërtinë e Luftës së UÇK-së ka mjaft shembuj, ka
shumë fakte, ka shumë dëshmi, që nuk mund të mohohen në asnjë rast.
Një fakt dhe shembull që e dëshmon më së miri pastërtinë e kësaj lufte
është zënia rob e shtatë ushtarëve dhe një oficeri të Ushtrisë Jugosllave
(UJ) nga njësite të UÇK-së të Brigadës 141 “Mehë Uka” dhe trajtimi i tyre
sipas të gjitha konventave ndërkombëtare dhe traditës kombëtare
shqiptare. Se trajtimi ishte i tillë, e kanë thënë zyrtarë të lartë
ndërkombëtarë, madje e kanë pohuar edhe vetë robërit e luftës. Ja faktet,
ja argumentet. Më 3 janar 1999, në Smrekonicë (Komuna e Vushtrrisë),
nga forcat serbe-jugosllave, u vra në prit ndihmëskomandanti për
Logjistikë në Zonën Operative të Shalës, Xhevat Jusufi, dhe u plagos
rëndë zëvendëskomandanti i Brigadës 141 “Mehë Uka”, Zymer Halimi
(Komandant Besi).1 Kjo ishte një nga goditjet më të rënda që iu dha jo
vetëm Brigadës 141 dhe Zonës Operative të Shalës, por gjithë UÇK-së.
Megjithatë, njësitet e saj nuk qëndruan duarkryq. Kështu, vetëm pesë ditë
pas vrasjes së Xhevatit dhe plagosjes së Komandant Besit, Njësitet e
1

Miftar Kurti, Brigada 141 “Mehë Uka” e ZOSH, Punim Masteri, Universiteti i
Prishtinës, Prishtinë, 2013; Instituti i Historisë-Prishtinë, Arkivi i luftës, Kosova Press,
Prishtinë, 2016, f. 60
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Brigadës 141 kundër armikut organizuan një aksion shumë efikas. Ato me
këtë rast zunë rob një skuadër (shtatë ushtarë dhe një oficer) të Ushtrisë
Jugosllave. Kjo ndodhi më 8 janar të vitit 1999, rreth orës 11:30, në hyrje
të fshatit Bare, pak kilometra mbi Minierën “Trepça” në Stanterg
(Komuna e Mitrovicës), në rajonin e Shalës së Bajgorës. Ky aksion i
njësiteve të UÇK-së pati bërë jehonë të madhe kombëtare e
ndërkombëtare. Jehonë të madhe edhe për mënyrën se si u zunë ushtarët
jugosllavë, edhe për mënyrën se si u trajtuan ata, edhe për përmasën që
mori kjo ngjarje, edhe për faktorët që u inkuadruan në këmbimin e robërve
të luftës, edhe për mënyrën e funksionimit dhe disiplinën e lartë që
demonstroi UÇK, edhe për pastërtinë, seriozitetin dhe imazhin e saj në
rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar, ushtarak, politik, diplomatik e
mediatik.
Në analet e Epopesë së UÇK-së, deshi dikush a nuk deshi, Brigada
141 “Mehë Uka” e Zonës Operative të Shalës, do të përmendet me respekt
për organizimin ushtarak, për betejat dhe luftën që zhvilloi, për
bashkëpunimin dhe bashkëveprimin me zonat e tjera simotra, për
bashkëpunimin me popullatën në zonën e saj përgjegjëse dhe për një varg
ngjarjesh të tjera, që ishin dhe mbetën përgjithmonë shembull i Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës. Mirëpo, ngjarja më emblematike e asaj periudhe
shumë të lavdishme ishte zënia rob e tetë ushtarëve serbë. Disa nga aktorët
e kësaj ngjarjeje janë gjallë, disa kanë marrë rrugën e përjetësisë. Janë
gjallë ushtarët e postërojës te barrikada krye Lugut të Zenelit, midis
fshatrave Bare e Vidishiq, vëllezërit Miftar Kurti dhe Hajzer Kurti (si dhe
Arsim Muzaqi, Eset Ibishi, Rrustem Rrustemi, Florim Islami, të cilët
prehen në përjetësi - M.K.) të Njësisë Speciale; pjesëtarët e Policisë
Ushtarake të Brigadës 141 “Mehë Uka” të Zonës Operative të Shalës
(ZOSH) Sylejman Shala, Ejup Fejzullahu, Ahmat Hasani, Fatmir Abiti e
Haki Behrami; eprorët e Shtabit të Brigadës, të cilët kontaktuan fillimisht
me ta: Hajzer Istrefi, Feriz Fetahu dhe Asllan Istrefi; kreu i Policisë
Ushtarake të brigadës që zhvilloi hetimet: Ibrahim Ferati, Raif Preteni e
Fahri Zeneli dhe pjesëtarët e Njësisë intervenuese të prirë nga Rexhep
Suma, që siguruan objektin ku ushtarët serbë ishin në arrest.2
Si erdhi deri te kjo ngjarje?
Edhe pesë ditë pas vrasjes së eprorit të lartë, Xhevat Jusufi, dhe
plagosjes së Komandant Besit, nga terreni vinin informata se po bëhej
grumbullimi i madh i forcave të armikut në Trepçë dhe rrethinë, vetëm
pak kilometra larg pozicioneve të UÇK-së. Kjo ishte një shenjë se forcat
2

Asllan Istrefi, Po kthehet me gjoksore vrima-vrima, Prishtinë, 2016, f. 121-122.

LUFTA E DREJTË DHE E PASTËR E UÇK-SË...

145

pushtuese të armikut po përgatiteshin për ta sulmuar Shalën e Bajgorës.
Para një gjendje të tillë duhej vepruar. Duhej vepruar dhe ndërmarrë
ndonjë aksion sulmues për ta parandaluar një ofensivë të re. Ishte momenti
i duhur. Më nuk kishte kohë për të pritur. Duke qenë se edhe ushtarët e
Batalionit III të Brigadës 141 “Mehë Uka” në Melenicë, e kishin vërejtur
grumbullimin e forcave të armikut edhe përgatitjet që po bënin për
lëvizjen e njësiteve të tyre, atëherë ishte njoftuar Komanda e Brigadës, e
cila kishte ndërmarrë masat e nevojshme për gatishmëri luftarake të
shkallës së lartë.
Sinjalin për nisjen e një njësiti të forcave ushtarake “jugosllave”
(të një automjeti të tipit “kompanjollë” përplot ushtarë) në drejtim të
pozicioneve të UÇK-së e kishin dhënë vëzhguesit e Njësisë Speciale, që e
mbanin nën vëzhgim vazhdimisht magjistralen Mitrovicë-Kaçanoll. Në
momentin kur njësiti ushtarak arrin te Xhamia e Mazhiqit dhe u afrohet
pozicioneve të UÇK-së, vëzhguesit japin sinjalin për veprim. Komanda e
Brigadës dhe komandanti i saj, Hysni Ahmeti, jep urdhër që të veprohej në
momentin dhe në mënyrën e duhur. Policia Ushtarake, e cila po
patrullonte në magjistrale, së bashku me Njësinë Speciale, në hyrje të
fshatit Bare, rrethojnë skuadrën dhe çarmatosin ushtarakët serbo-malazezë
pa pasur mundësi të shkrepin asnjë plumb. Sipas urdhrit, ushtarët e UJ-së,
vendosen me sy mbyllur në një automjet ushtarak të UÇK-së dhe fillimisht
dërgohen në Komandën e Brigadës, në fshatin Bajgorë për procedura të
mëtutjeshme. Pastaj njoftohet komanda e ZOSH dhe vetë komandanti,
Rrahman Rama, i cili, po ashtu, njofton Shtabin e Përgjithshëm për
aksionin. Ngase veprimi i njësiteve të UÇK-së ishte shumë i shpejt,
forcave të UJ-së skuadra e vet u doli nga “radari”. Ata humbën kontaktin
pa ditur se çfarë ngjau, çfarë ndodhi, ku humbi skuadra e tyre, se as krisma
armësh kishin dëgjuar. Nuk mund ta besonin se UÇK-ja kishte njësite e
kapacitete të tilla që t’ua kapnin të gjallë komplet një skuadër në pikë të
ditës, pa lënë asnjë gjurmë. Megjithatë, nuk shkoi shumë kohë dhe ata u
bindën se në duart e UÇK-së kishte rënë skuadra e tyre, pjesë e të cilës
ishin këta ushtarë: Nikolla Cvijoviq (1977, Igallo, Mali i Zi), Robert
Çekanoviç (1976, Suboticë, Vojvodinë), Aleksandar Subotiq (1975,
Sombor, Vojvodinë), Nenad Joviçeviq (1977, Podgoricë, Mali i Zi), Marko
Pavloviq (1977, Hercegnovi, Mali i Zi), Aleksander Millashinoviq (1977,
Smederevska Pallankë, Vojvodinë), Ivan Kostiq (Kragujevc, Serbi) dhe
rreshter Dragan Jugoviq (1971, Mitrovicë, Kosovë).3
3

Emin Musa, Shënim, 28. 06. 2013, Arkivi i Brigadës.
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Ndërhyrja dhe marrëveshja
Pritej se forcat ushtarake jugosllave do të sulmonin me të gjitha
forcat Shalën e Bajgorës dhe pozicionet ku operonte Brigada 141-të,
mirëpo nuk pritej ndërhyrja aq e shpejtë e faktorit ndërkombëtar. Pra, pa
kaluar asnjë orë, në vend të armikut, po ngjiteshin në drejtim të Shalës së
Bajgorës përfaqësuesit e Misionit Verifikues (MV) të Organizatës për
Siguri dhe Bashkëpunim Evropian (OSBE). Verifikuesit e OSBE-së, qysh
në orët e para nisën presionin e madh ndaj Komandës së Brigadës, ndaj
Komandës së Zonës Operative të Shalës fillimisht e më vonë edhe ndaj
Shtabit të Përgjithshëm (SHP) të UÇK-së, madje edhe ndaj ushtarëve në
pozicione. Më ka rënë të jem një nga ata që i kemi ndaluar dhe legjitimuar
zyrtarët e Misionit Verifikues të OSBE-së. Ata ishin shumë nervozë,
madje mund të thuhet edhe me sjellje jo korrekte, duke akuzuar dhe
kërcënuar ushtarët e pozicionuar në Trepçali, në magjistralen kryesore
Mitrovicë-Bajgorë4, por edhe në Melenicë5, se nëse nuk lirohen
menjëherë, pa kushte, ushtarët do të pasojë sulmi i forcave jugosllave.
Kur verifikuesit u bindën se nuk do të ketë lirim pa kushte, i
ndryshuan kërkesat. Ata kërkonin nga ushtarët tanë të vendosur në
pozicione luftarake që të paktën të tërhiqeshin nga pozicionet, me
arsyetimin se forcat serbe po ndihen të kërcënuara. Meqë as kjo kërkesë
nuk po merrej parasysh, atëherë verifikuesit do të kërkojnë që, së paku,
ushtarët tanë të maskohen nëpër pozicione që mos t’i vërejnë forcat serbe,
të cilat, ato ditë, vazhdimisht provokonin me lëvizje të tankeve dhe
automjeteve të tjera dhe me këmbësori6. Ndërkohë që vazhdonte presioni i
MV ndaj ushtarakëve të UÇK-së në Shalë për lirimin pa kushte të robërve,
forcat serbe-malazeze të Jugosllavisë së Millosheviqit nuk do të vonojnë të
lëvizin nga anë të ndryshme në drejtim të pozicioneve të UÇK-së në
Shalën e Bajgorës. Kështu, në Studime të Epërme, nga Vushtrria ishte
nisur një konvoj ushtarak-policor, i përbërë nga tre kamionë dhe shtatë
xhipa, plot me trupa serbe. Në Stantërg, në dy vende do të dislokohen edhe
11 tanke T557, përveç forcave të tjera që ishin vendosur herët në postbllok
edhe në stacionin policor në Trepçë, por edhe në bazën ushtarake serbe në
Kutllovc.

4

Miftar Kurti, Ditar lufte.
Miftar Kurti, Intervistë me Qamil Mehollin, Mitrovicë, 29. 03. 2013.
6
Po aty.
7
Instituti i Historisë-Prishtinë, Arkivi i luftës…, f. 98.
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Presioni i madh që bëhej nga disa anë ndaj Komandës së Brigadës,
Komandës së Zonës dhe Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së për lirimin pa
kushte të ushtarakëve serbë, nuk dha asnjë rezultat. Nuk po pranohej me
asnjë çmim lirimi pa kushte i robërve të luftës. Mekanizmat
ndërkombëtarë të vendosur në Kosovë, si KDOM, OSBE-ja etj., sipas
gjeneral Rrahman Ramës, ishin shumë të alarmuar. Kjo, sepse në
kontaktet që kishin marrë nga pala serbe, e siç ua komunikonin Komandës
së ZOSH, kishin marrë mesazhe tepër të rrepta dhe kërcënuese për UÇKnë, madje duke dërguar edhe ultimatume8. Mirëpo, komandanti i Zonës
Operative të Shalës, Rrahman Rama, “ishte kategorik se nuk do të
liroheshin në asnjë mënyrë ushtarët e tyre, vetëm në qoftë se liroheshin 9
ushtarët e UÇK-së që ishin zënë në kufi me Shqipërinë (dhjetor 1998) dhe
kjo të bëhet në mes të dy ushtrive”9.
Kjo këmbëngulje e ushtarakëve të UÇK-së, që të mos bëhej lirimi
pa kusht i robërve, kishte alarmuar edhe MV-në, i cili po e akuzonte UÇKnë publikisht. Refuzimin për lirimin e tetë ushtarëve serbë të zënë robër
nga UÇK, MV i OSBE, i vendosur në Kosovë, e shfrytëzoi për ta akuzuar,
me anë të një komunikate, palën shqiptare, përkatësisht UÇK-në për
ndërlikimin e fundit të situatës në Kosovë10. Siç shprehet gjeneral
Rrahman Rama, ata e dinin mirë se UÇK-ja nuk do të lëshonte pe as ndaj
presionit të MV-së, as ndaj ultimatumeve të UJ-së, sepse UÇK ishte në
pozicione më të mira luftarake. Sipas gjeneral Ramës, “një interesim kaq i
madh i ndërkombëtarëve për ushtarët jugosllavë dhe jo në të njëjtën masë
edhe për ushtarët tanë të zënë robër lufte, na nervozonte dhe na krijonte
shqetësime, megjithatë përmbaheshim”11. Aq më tepër kur Komanda e
ZOSH kishte informata se njësiti i zënë rob kishte qenë i sakrifikuar nga
UJ, me qëllim të sigurimit të një preteksti për të ndërmarrë ofensivë
ekskluzive kundër UÇK-së në Shalë12. Duke e parë këmbënguljen e UÇKsë për të mos i liruar robërit serbo-malazezë të luftës pa kushte, gjatë 8, 9
dhe 10 janarit, MV zhvilloi aktivitet të dendur ndërmjetësimi. Ky mision
do të mbajë takime me përfaqësues politikë të UÇK-së dhe me
përfaqësues të zonave operative. Përfaqësuesit e Shtabit të Përgjithshëm iu
kishin thënë dhe u kishin dëshmuar përfaqësuesve të Misionit Verifikues
8

Agim Zogaj, “Vdekja e madhe erdhi pa paralajmërim”, Zëri, Prishtinë, 16 nëntor 2002,
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9
Drita Simnica, Heroizmi kreshtave të Shalës, Ditar lufte, Vatra, Prishtinë, 2000, f. 54.
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se ushtarët serbo-malazezë janë shëndosh e mirë, se edhe atyre
(verifikuesve - M. K.) ju lejohet të kontaktojnë me robërit e arrestuar.
Mirëpo, lirimi i tyre do të bëhej vetëm kur të arrihej marrëveshja për
shkëmbimin e robërve, në përputhje me konventat ndërkombëtare.
Megjithatë, edhe në këto takime, përfaqësuesit e MV do të kërkojnë
lirimin pa kusht të policëve ushtarakë serbë... Lirim po, por lirim të
dyanshëm u kishin thënë përfaqësuesit politikë të UÇK-së13.
Duke e parë se lirimi i robërve nuk do të bëhej njëanshëm, pothuaj
vazhdimisht në Komandën e Brigadës dhe të ZOSH po qëndronte një ekipi
i MV-së, i cili kërkonte vazhdimisht lirimin e tyre dhe vëzhgonte trajtimin
e tyre. Verifikuesit, që qëndronin në Shalë dhe që po i vizitonin robërit, po
bindeshin se robërit ishin shëndoshë e mirë dhe se po trajtoheshin në bazë
të konventave ndërkombëtare për robërit e luftës. Bashkë me verifikuesit
po qëndronte në Komandë edhe një grup i gazetarëve të huaj. Verifikuesit
ishin dëshmitarë se Komanda e Zonës, vetë komandanti i saj Rrahman
Rama, u kishte mundësuar ushtarëve serbo-malazezë biseda telefonike me
familjet e tyre14. Bisedimet shumë të vështira dhe dramatike do të zgjasin
deri më 13 janar, kur edhe arrihet marrëveshja për këmbimin e robërve të
luftës. Kështu, më 13 janar, në Likoc do të mbahet një takim i rëndësishëm
mes përfaqësuesve të SHP të UÇK-së, në përbërje: Jakup Krasniqi, Ramë
Buja e Sokol Bashota, nga njëra anë dhe përfaqësuesve zyrtarë të
bashkësisë ndërkombëtare: Kristofer Hill (SHBA), Volfang Petrqi (BE)
dhe Uiliam Uoker (OSBE). Pas një bisede të gjatë e të rëndë mes
përfaqësuesve të SHP të UÇK-së dhe të bashkësisë ndërkombëtare, u arrit
marrëveshja, e cila obligonte palët në konflikt për lirimin e robërve të
luftës. Kështu, po atë ditë, u liruan tetë ushtarët e zënë robër. Ndërkaq,
përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare garantuan se pala serbe do t’i
lirojë (pas dhjetë ditësh) nëntë ushtarët e UÇK-së të zënë në mesin e
dhjetorit 1998 afër kufirit Kosovë-Shqipëri. Ushtarët serbë u morën nga
verifikuesit ndërkombëtarë dhe u dërguan në Prishtinë, kurse ata shprehën
fjalë miradije për trajtimin korrekt që iu bë atyre. Me atë rast, vetë
gjenerali i Misionit Verifikues, që mori në dorëzim robërit, tha: “Trajtimi i
tyre ka qenë jashtëzakonisht korrekt nga ana e UÇK-së.”15
Garant për respektimin e marrëveshjes nga pala serbe, pra, për
lirimin e nëntë ushtarëve të UÇK-së nga UJ, ishte OSBE. Vetë diplomati
Petriç, pas arritjes së marrëveshjes për këmbimin e robërve të luftës, do të
13
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shprehet: “Jam shumë i gëzuar për mënyrën se si UÇK-ja ka vepruar me
këtë rast”. Marrëveshja e UÇK-së me përfaqësuesit ndërkombëtarë për
lirimin e pengjeve do të cilësohet akt ndërkombëtar16. Në mbrëmjen e 23
janari 1999, sipas marrëveshjes, nga burgu ushtarak i Nishit u liruan nëntë
ushtarët e UÇK-së. Në momentin e sjelljes së tyre në Drenicë nga një ekip
i Verifikuesve të OSBE-së, ishin të pranishëm përfaqësuesit e SHP të
UÇK-së, Jakup Krasniqi dhe Sokol Bashota17. Ushtarët e UÇK-së që u
liruan me këtë rast ishin: Enver Krasniqi, Xhavit Krasniqi, Merita
Ramadani, Ismet Krasniqi, Azem Suma, Blerim Spahiu, Nazmi Ballazhi,
Samed Ballazhi dhe Sherif Balazhi18.
Reagimet dhe komentet
Aksion i zënies së ushtarakëve “jugosllavë” nga ana e njësitit të
Brigadës 141 “Mehë Uka” kishte bërë jehonë atëkohë si brenda radhëve të
UÇK-së ashtu edhe në rrafshin kombëtar e ndërkombëtar. Kështu ndodhi
edhe më vonë. Nuk janë të pakta reagimet, opinionet, deklaratat, letrat,
telegramet, komunikatat nga zonat operative, nga organizata dhe subjekte
politike dhe jo politike kombëtare dhe ndërkombëtare. Për këtë aksion të
UÇK-së, pati gjithashtu edhe një numër jo të vogël shkrimesh nëpër
gazeta, revista, libra të ndryshëm të ushtarakëve, politikanëve,
diplomatëve, vëzhguesve ndërkombëtarë dhe zyrtarëve të tjerë jo vetëm në
hapësirën e gjeografisë shqiptare, por edhe në Ballkan, Evropë, madje deri
edhe në SHBA e Rusi. Në Komandën e Brigadës dhe të ZOSH ato ditë
arrinin telegrame mbështetëse nga popullsia e Shalës, e Mitrovicës, e
Vushtrrisë, e Drenicës, por edhe nga zona të ndryshme operative të UÇKsë, si: Zona Operative e Drenicës, Zona Operative e Dukagjinit, Zona
Operative e Llapit19 etj.
Në telegramin e Zonës Operative të Drenicës, ndër të tjera thuhet:
Jemi me ju, mos iu nënshtroni presionit të paskrupullt të faktorit
ndërkombëtar! Drenicën do ta keni mbështetje të fortë. Janë djemtë civilë,
të paarmatosur shqiptarë që po i kidnapon Serbia para syve të vëzhguesve
ndërkombëtarë dhe jo ushtarët okupatorë, të armatosur deri në dhëmbë.
Ata janë robër lufte. Morali i ushtarëve tanë është i lartë dhe do të

16
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shërbejë kudo që të ketë nevojë Atdheu, prandaj do të shërbejë edhe në
Shalë. Mos u përkulni! Përshëndetje luftarake!20
Zona Operative e Dukagjinit në telegramin përkrahës dërguar
Zonës Operative të Shalës, shkruante:
Jemi me Ju, shantazhet dhe presionet nuk na frikësojnë. Kur
shqiptarët civilë të zihen e të mbahen peng, kjo nuk i bën aspak përshtypje
Misionit Verifikues të OSBE-së, kurse kur ushtarët tanë zunë robër
ushtarë okupatorë, i quajnë pengje. Para këtyre presioneve nuk lëshojmë
pe. Ta mbajmë dinjitetin e ushtrisë sonë të lavdishme. Morali i ushtarëve
tanë është rritur shumë nga qëndrimi i papërkulur i juaji, prandaj
mbahuni të pamposhtur. Ndihma jonë nuk do të mungojë. Përshëndetje
luftarake!21
Në telegramin përshëndetës dhe inkurajues të Zonës Operative të
Llapit dërguar Zonës Operative të Shalës, ndër të tjera, thuhet:
Këto ditë, pas zënies robër të tetë ushtarëve pushtues, Zona juaj i
është nënshtruar një presioni të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për
lirimin e tyre. Lirisht mund të thuhet se gjatë këtyre ditëve ishit në qendër
të opinionit ndërkombëtar dhe atij kombëtar. Mirëpo, ju me dinjitet të
shkëlqyer jeni duke i bërë ballë këtyre presioneve joparimore të faktorit
ndërkombëtar që të zënit rob të lirohen pa kushte... Me qëndresën e Juaj
po i tregoni gjithashtu edhe pushtuesit se nuk frikësoheni nga kërcënimet e
tij dhe se të gatshëm prisni të gjitha sulmet ofensive të tij... Qëndresa Juaj
po merr përmasa madhështore. Jeni bërë këto ditë qendra e krenarisë
kombëtare. Ju lumtë! Mbahuni!22
Telegram përkrahës do të vijë edhe nga LKÇK në Zvicër për SHP
të UÇK-së. Në atë telegram, ndër të tjera, thuhet:
Të nderuar vëllezër, luftëtarë të lirisë! Qëndresa juaj vërtet ka
ngritur moralin luftarak të ushtarëve të zonave të Drenicës, të Dukagjinit
dhe të Llapit, ndërsa ne, në mërgim na obligon që Ushtrinë Çlirimtare ta
ndihmojmë edhe më shumë se deri tash. Qëndresa juaj e paluhatshme
Ushtrinë tonë Çlirimtare e bëri edhe më të lavdishme. Ju, vëllezër
luftëtarë të lirisë, këto ditë vërtet jeni në qendër të vëmendjes kombëtare e
ndërkombëtare dhe jeni krenaria e kombit. Ju lumtë mendja dhe pushka!23
20

Instituti i Historisë, Arkivi i luftës…, f. 99; Letër përkrahjeje nga ZOD, janar 1999,
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Komanda e Zonës Operative të Shalës dhe komandanti i saj,
Rrahman Rama, ishin entuziazmuar me këtë aksion, prandaj me anë të një
telegrami shprehen kështu:
Komanda e Zonës Operative të Shalës falënderon të gjithë ushtarët
dhe eprorët e Brigadës 141 “Mehë Uka” për trimërinë, gjakftohtësinë,
gatishmërinë e plotë luftarake dhe disiplinën për kryerjen e detyrave
ushtarake... Qëndrimi stoik i ushtarëve edhe eprorëve në istikame dhe
morali i lartë luftarak, që u vërejt kudo në këtë Brigadë, ishte baza jonë
mbështetëse për Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
në betejën gjashtëditore. Beteja jonë e fituar është humbje e thellë e
armikut, prandaj duhet të qëndrojmë edhe më tej në shkallën e parë të
gatishmërisë luftarake. U lumtë trima!24
Për marrëveshjen e arritur për këmbimin e robërve të luftës, në
Likoc do të prononcohet edhe njëri nga përfaqësuesit e SHP të UÇK-së,
Ramë Buja, i cili për Agjencinë “Kosova Press”, pas lirimit të tetë
ushtarakëve serbë deklaroi:
Bisedimet zgjatën rreth pesë orë. Ato ishin të rënda, të
mundimshme e të lodhshme. Vendimi për lirim u mor pas garancisë së
dhënë nga tre përfaqësuesit e tri mekanizmave ndërkombëtar: SHBA-së,
BE-së dhe OSBE-së25.
Nga Zyra e Përfaqësuesit Politik të UÇK-së në Prishtinë, jepet një
Komunikatë, në të cilën ndër të tjera thuhet:
...Tetë ushtarët jugosllavë, të zënë robër nga njësitet e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës të Zonës Operative të Shalës u çarmatosën dhe,
gjatë mbajtjes së tyre në arrest, si robër lufte, u trajtuan sipas konventave
ndërkombëtare mbi luftën... Lirimi i tyre është pjesë e marrëveshjes së
përfaqësuesve të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së me përfaqësuesit e
Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Misionit
Verifikues të OSBE-së në Kosovë, me garancinë e Misionit Verifikues për
lirimin e ushtarëve të UÇK-së të zënë robër, duke u bazuar në parimin e
reciprocitetit për shkëmbimin e robërve të luftës, sipas rregullave
ndërkombëtare26.
Lëvizja e Bashkuar Demokratike e komenton dhe e vlerëson
kësisoj marrëveshjen e arritur për këmbimin e robërve të luftës:
Peshën e kësaj marrëveshjeje e rritë karakteri i theksuar politik e
ushtarak, sidomos ai humanitar. Kjo dëshmon, jo vetëm epërsinë morale
24
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të ushtarëve tanë të lirisë, por edhe synimin e qartë politik e kombëtar dhe
ndërgjegjen e lartë për misionin historik që i kanë vënë vetes27.
Agjencia “Kosova Press”, jep këtë koment:
Marrëveshja e arritur... ka ngritur moralin e ushtarëve dhe të
popullsisë së kësaj ane. Mbretëron bindja e përgjithshme se, në këtë rast,
më tepër se deri sot u legjitimua Ushtria Çlirimtare e Kosovës, si forcë
dhe autoritet i patejkalueshëm për zgjidhjen e çështjes së Kosovës.
Njëkohësisht, konsiderohet se Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka fituar
legjitimitet, si palë ndërluftuese në konfliktin e Kosovës28.
Për marrëveshjen e arritur do të deklarohen edhe ambasadorët
Uilliem Uoker, Kristofer Hill dhe Petriç:
Jemi të kënaqur që Ushtria Çlirimtare e Kosovës i ka liruar tetë
ushtarët jugosllavë, si pjesë e një marrëveshjeje fer dhe të balancuar. Kjo
është pjesë e një mirëkuptimi që Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka arritur
me bashkësinë ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe Organizatën për Siguri
dhe Bashkëpunim Evropian, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Ambasadori Petriç, Ambasadori Hill dhe unë kemi dhënë
garancitë tona për përmbushjen e të gjitha pikave që ne i kemi diskutuar,
shprehet ambasadori Uoker. Kurse ambasadorët Hill e Petriç do të
deklarojnë: Jemi të kënaqur që, në bazë të një marrëveshjeje të ndershme
dhe të balancuar, UÇK-ja i liroi ushtarët jugosllavë29.
Nga Brukseli njoftohej se NATO kishte përshëndetur lirimin e tetë
ushtarëve jugosllavë nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës: Ushtarët
jugosllavë ishin të zënë robër nga njësitet e UÇK-së më 8 janar të këtij
viti. Burimet e Aleancës thanë se sekretari i Përgjithshëm i NATO-s,
Javier Solana, prezantoi këtë lajm edhe në Këshillin e Partneritetit
Evroatlantik, që përbëhet nga 44 shtete30.
Ja edhe disa komente e reagime të gazetarëve, reporterëve e
diplomatëve në Shqipëri, Serbi, Francë, Britani, Gjermani, në Evropë,
madje edhe në SHBA e Rusi.
Gazeta serbe “Vreme”, e datës 11 janar 1999, citon gazetën
britanike “Sandej telegraf”, e cila njofton për bisedimet dramatike midis
UÇK-së, dhe përfaqësuesve të Misionit Verifikues. Edhe pse po bëhej
presioni i fuqishëm ndërkombëtar edhe ndaj komandantëve të UÇK-së në
Dragobil, sipas gazetës, shqiptarët kryengritës, po kushtëzonin lirimin e
27
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ushtarëve me kërkesën që të lirohen nëntë pjesëtarë të UÇK-së. Sipas
gazetës tjetër, “Der Standard”, rrëmbimi i tetë ushtarëve jugosllavë nga
UÇK nuk ishte i rastësishëm, por ishte aksion i planifikuar... Koha kur
ishte bërë aksioni, sipas gazetës, nuk ishte e zgjedhur rastësisht. Ajo lidhej
me vizitën që kishte bërë kryesuesi i ri i Organizatës për Siguri dhe
Bashkëpunim Evropian, ministri i Jashtëm norvegjez, Knut Volebek, i cili
kishte udhëtuar në Jugosllavi, ku do të bisedonte si me Millosheviqin ashtu
edhe me liderët shqiptarë të Kosovës, Ibrahim Rugovën dhe Adem
Demaçin... Në këtë mënyrë, sipas kësaj gazeta, UÇK-ja politikisht ka fituar
rëndësi, peshë.... Ndërsa në komentin e gazetës “Vreme”, të datës 16 janar
1999, ndër të tjera thuhej: Nga kriza e pengjeve ka përfituar vetëm UÇKja... Është e qartë se shteti i Serbisë nuk është në gjendje që me mjetet e
dhunës të shkatërrojë ose të mund UÇK-në. Të bësh përpjekje për një gjë
të tillë, do të na kushtonte edhe më shtrenjtë sesa që kemi për të paguar.
Në të vërtetë, UÇK-ja është shndërruar në faktorin më të fuqishëm politik
të shqiptarëve31.
Atë kohë edhe qarqet politike serbe kishin reaguar rreptë ndaj aktit
të zënies rob të 8 ushtarëve të tyre nga UÇK-ja. Sipas burimeve jugosllave
të kohës, bisedimet për lirimin e ushtarëve të zënë robër po zhvilloheshin
me ndërmjetësimin e Misionit Verifikues në Mitrovicë, Prishtinë dhe
Dragobil32... Kjo po shkaktonte nervozizëm të madh në Serbi. Prandaj,
kishte edhe reagime. Se sa të rrepta ishin reagimet në Serbi, po veçojmë
dy sosh. Kështu, Partia Demokratike e Zoran Gjingjiqit, pasi kishte
shprehur indinjatën për rrëmbimin e ushtarëve, thoshte se çdo qytetar i
Serbisë duhet të shtrojë pyetjen se çka është bërë deri më tash për t’u
shmangur tragjeditë e tilla...33 Pra, në Serbi akti i zënies rob të ushtarëve të
tyre konsiderohej tragjedi.
Reagime të ndryshme dhe të rrepta nga Beogradi pati jo vetëm me
rastin e zënies, por edhe me rastin arritjes së marrëveshjes për këmbimin e
robërve. Vojisllav Koshtunica, kryetar i Partisë Demokratike të Serbisë,
këmbimin e robërve të luftës e konsideronte si një precedent tejet të
rrezikshëm. Me këtë, sipas Koshtunicës, UÇK-së i është njohur
legjitimiteti dhe se ajo ka dalë fitimtare, duke tërhequr për hunde edhe
Beogradin, edhe Uashingtonin... dhe se UÇK është nivelizuar me Ushtrinë
jugosllave34.
31
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Çështja e këmbimit të robërve pati jehonë edhe në Shqipëri. Këtë e
pohon edhe Paskal Milo, ish-ministër i Punëve të Jashtme, në librin e tij
Ditari i një ministri të Jashtëm. Në atë kohë, ministri i Punëve të Jashtme i
Norvegjisë, njëkohësisht kryetar i radhës i OSBE-së, Knut Volebek, do të
kërkojë nga Qosja të ndikojë në lirimin e robërve serbë të zënë nga UÇKja35. Se çështja ishte aq serioze e dëshmon fakti se edhe përfaqësuesi i
OSBE-së në Shqipëri, Dan Everts, kishte kërkuar takim urgjent me
akademik Rexhep Qosjën për të kërkuar lirimin e menjëhershëm të
ushtarëve serbë, sepse, shprehet ai, gjak i madh mund të derdhej, sepse
Millosheviqi do të fusë në luftë forca të mëdha për t’i liruar ata! Nga
akademik Qosja, Dan Everts, kërkon me këmbëngulje për lirimin e
robërve, siç i quan ai të rrëmbyer. Lirimi i serbëve, sipas tij, do të mund të
shfrytëzohet shumë në të mirë të UÇK-së dhe të shqiptarëve në përgjithësi
në Kosovë36.
Reagime, madje të rrepta, kishte edhe nga Franca. Qeveria e
Francës do ta dënojë dhe do ta quajë aksion terrorist aktin heroik dhe
human të UÇK-së. Madje, Qeveria e Francës u kishte bërë një demarsh
vëzhguesve të OSBE-së që të ndërmarrin të gjitha masat për lirimin e tyre
të menjëhershëm dhe pa kusht37.
Siç shkruan gazeta gjermane “Tageszeitund”, edhe Gjermania
kërkonte të liroheshin sa më shpejt robërit serbë të luftës38.
Rusia, madje, do të kërkojë që kjo çështje të dërgohej edhe në
Këshillin e Sigurimit të OKB-së.
Ditët e fundit, me nismën e Rusisë, në Këshillin e Sigurimit të
OKB-së janë zhvilluar konsultime intensive lidhur me përkeqësimin e
situatës në Kosovë, pra edhe për tetë ushtarët e UJ-së të zënë robër lufte
nga UÇK-ja. Kësisoj MP të Jashtme e Rusisë kishte kërkuar që edhe
Këshilli i Sigurimit i OKB-së të dilte me një deklaratë...39 Mirëpo, në fund
edhe Rusia e kishte përshëndetur lirimin e grupit të ushtarakëve të
Ushtrisë Jugosllave të kapur me 8 janar nga luftëtarët e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës40.
35
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Këmbimi i robërve të luftës zuri vend edhe në shtypin amerikan.
Sipas shtypit amerikan: Luftimet e reja në Kosovë kishin ngritur
emergjencën e vëzhguesve ndërkombëtarë për të parandaluar një dhunë
më të gjerë dhe për të liruar tetë ushtarët jugosllavë që i kishin zënë rob
kryengritësit shqiptarë... Sipas shtypit amerikan, kur kryengritësit ishin
pajtuar me lirimin e tyre, Knut Volebek, që njëkohësisht ishte edhe drejtor
i Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, kishte thënë se
negociatat me UÇK-në kishin qenë të suksesshme. Lirimi i tetë ushtarëve
serbë ishte bërë vetëm pasi autoritet qeveritare (serbe - M. K.) u kishin
premtuar vëzhguesve se do të linin të lirë (9 ushtarët e UÇK-së - M. K.)
kryengritësit e burgosur që kishin zënë në kufi të Shqipërisë një muaj më
parë, brenda dhjetë ditësh...41
Çështja e këmbimit të robërve të luftës do të aktualizohet madje
edhe në vitin 2011, atëherë kur Dik Marti del para opinionit me raportin e
tij të famshëm, duke e akuzuar UÇK-në dhe krerët e saj në mënyrën më të
padrejtë, madje edhe për trafikim të organeve. Reagimet do të jenë nga më
të ndryshmet, por jo shumë argumentuese. Megjithatë, një përgjigje e mirë
dhe e qëlluar do të vijë nga profesor Agim Vinca. Ai, ndër të tjera, do të
shkruajë: ...Qëndrimi i UÇK-së si formacion ushtarak ndaj serbëve lokalë,
jo rastësisht, por si qëndrim politik, ka qenë tejet i kujdesshëm dhe
korrekt... Se është kështu mjafton të përmendim një fakt shumë
domethënës, që, për çudi, nuk më ka rënë ta dëgjoj në reagimet e shumta
që pasuan ndër ne pas raportit të Dik Martit... Fjala është për zënien rob
të tetë pjesëtarëve të Ushtrisë Jugosllave (një rreshteri dhe shtatë
ushtarëve) në janar të 1999-tës nga pjesëtarët e UÇK-së të Zonës
Operative të Shalës, të cilët u trajtuan në mënyrën më korrekte të
mundshme, konform konventave ndërkombëtare, gjë që e konfirmuan vetë
ata para përfaqësuesve të OSBE-së, që ndërhynë për lirimin e tyre... A nuk
flet mjaft ky fakt për pastërtinë e luftës së UÇK-së dhe epërsinë e saj
morale në raport me forcat kundërshtare, të cilat vrisnin e masakronin
pleq e fëmijë dhe dhunonin gra e vajza?...42
Nuk është për t’u çuditur që edhe pas kaq vjetësh nga përfundimi i
luftës shkruhet, përmendet dhe veçohet kjo ngjarje, sepse ...për historinë e
UÇK-së, shënon të arriturat e saj më të mëdha gjatë luftës kundër forcave
serbe43. UÇK me këtë akt të mençur ...në secilin variant kishte dalë
41
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fitimtare karshi forcave jugosllave... Me këtë trajtim të njerëzishëm të
robërve të luftës, UÇK fitoi shumë para opinionit dhe qarqeve diplomatike
perëndimore... Kjo marrëveshje është konsideruar akt ndërkombëtar44.
Sipas ambasadorit U. Uoker, janë tri ngjarje që kanë ndodhur në
Kosovë gjatë fundit të vitit 1998 dhe në janarin e vitit 1999, të cilat e kanë
përshpejtuar thirrjen e Konferencës Ndërkombëtare për Kosovën në
Rambuje në dobi të Kosovës dhe popullit të saj. Njëra nga to, sipas tij,
është marrëveshja me bashkësinë ndërkombëtare për lirimin e pengjeve të
luftës45. Mendoj se është rast i rrallë që një aksion ushtarak (siç ishte ai i
Brigadës 141) të merrte përmasa të tilla politike e diplomatike, ku do të
angazhohen aq vendosmërisht faktorë të fuqishëm vendorë dhe
ndërkombëtarë për zgjidhjen e çështjes. Ky veprim i UÇK-së ndryshoi
dukshëm imazhin dhe opinionin për të në sytë e faktorit ndërkombëtar.
Kjo ia imponoi Serbisë që ta njoh de fakto UÇK-në si ushtri e barabartë
me të sajën dhe si faktor shumë të rëndësishëm, pa të cilin nuk mund të
arrihej asnjë marrëveshje. Përkundër të gjitha këtyre vlerësimeve,
komenteve e opinioneve pozitive etj., lidhur me ngjarjen në fjalë, janë bërë
lëshime, janë hapur dhe të pavërteta (të cilat duam të besojmë se janë të
paqëllimshme). Një gjë e tillë ka ndodhur në librin Shqiptaro-amerikanët e
UÇK-së, të autorit Uk Lushi. Aty thuhet:
“Në janar të vitit 1999, formacionet e UÇK-së, të komanduara nga
Rrustem Mustafa (Komandant Remi), zunë rob tetë ushtarët jugosllavë në
Zonën Operative të Llapit”46. Me gjithë respektin për autorin e këtij libri,
për botuesin e librit, për Zonën Operative të Llapit dhe komandantin e saj,
Rrustem Mustafën, duhet të them se e vërteta është tjetër, se faktet flasin
ndryshe. Dhe e vërteta është kjo: Më 8 janar 1999, diku rreth orës 11:30,
në hyrje të fshatit Bare të Shalës së Bajgorës, Njësiti Special në
bashkëpunim me Policinë Ushtarake të Brigadës 141 “Mehë Uka” të
Zonës Operative të Shalës, zunë rob 7 ushtarë dhe 1 rreshter të UJ-së, pa
pasur mundësi që ata ta shkrepin asnjë plumb. Pra, UÇK kapi shtatë
ushtarë të UJ-së dhe një oficer në rrethana poshtëruese, pranë Mitrovicës
(në fshatin Bare - M. K.)47. Siç flasin të gjitha faktet, siç flasin burimet të
f. 18.
Blerim Shala, “Vitet e Kosovës 1988-1999”, Zëri, Prishtinë, 2003, f. 200.
45
Jakup Krasniqi, Kthesa e madhe, Buzuku, Prishtinë, 2007, f. 157.
46
Uk Lushi, Shqiptaro-amerikanët e UÇK-së, Koha, Prishtinë, 2009, f. 35-36.
47
Shih: Ditari Operativ i Brigadës 141 “Mehë Uka”, Arkivi i Brigadës; Gjeneralmajor
Rrahman Rama, Fjalë rasti, 30. 06. 2009, Bare, Shalë e Bajgorës; Instituti i HistorisëPrishtinë, Arkivi i luftës, Kosova Press, Prishtinë, 2016, f. 90, 98, 99, 100, 117, 118, 119;
James Pettifer, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Onufri, Tiranë, 2013, f.220; Hajredin Muja,
44
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cilave iu referuam dhe, duke qenë se autori i këtij shkrimi ishte pjesë e
këtij aksioni, atëherë është i padiskutueshëm fakti se ata ushtarë janë zënë
në Shalë të Bajgorës, në zonën e përgjegjësisë të Brigadës 141 “Mehë
Uka” (komandant i së cilës ishte Hysni Ameti) dhe të Zonës Operative të
Shalës, komandant i së cilës ishte Rrahman Rama (aktualisht
gjenerallejtënant dhe komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës-së).
Sido që të jetë, pavarësisht lëshimeve, komenteve, opinioneve e
deklaratave në ndonjë rast jo korrekte, duhet të themi se kjo ngjarje “për
historinë e UÇK-së, shënon një ndër të arriturat e saj më të mëdha gjatë
luftës kundër forcave serbe”. Me këtë akt, siç është thënë me të drejtë,
UÇK-ja ishte shndërruar në faktorin më të fuqishëm politik të
shqiptarëve”. Për më tepër, ky akt flet më së miri se sa e drejtë dhe e
pastër ishte lufta e UÇK-së. (Shkëputur nga vepra “Vrojtime historike”, e
cila është në proces botimi)

Lufta e Kosovës në shtypin amerikan, Logos, Shkup-Prishtinë-Tiranë, 2009, f. 164, 165;
Miftar Kurti, Ditar lufte.
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SUMMARY
WAR STRAIGHT AND PURE OF THE KLA
The war of Kosovo Liberation Army (KLA/UCK) was fair and
genuine. Besides, it wasalso permiated by a humanitarian character. This
is well testified by numerous facts and plenty of evidence. One testimony
and example that best demonstrates this, is the capture of 7 soldiers and 1
officer of the Yugoslav Army (YA) from KLA units of Brigade 141
"Mehë Uka". Their treatment was carried outin compliance withall the
international conventions and Albanian national traditions. Yugoslav
soldiers captured by the KLA on 8 January 1999 in the village of Bare of
Shala e Bajgorës (Mitrovica Municipality) were: Nikola Cvijović (1977,
Igalo, Montenegro), Robert Cekanović (1976, Suboticë, Vojvodina),
Aleksandar Subotić (1975, Sombor, Vojvodina)Nenad Jovicević (1977,
Podgorica, Montenegro), Marko Pavlović (1977, Herceg Novi,
Montenegro), Aleksandar Millasinović (1977, Smederevska Palanka,
Vojvodina), Ivan Kostić (Kragujevac, Serbia), and Sergeant Dragan
Jugović (1971, Mitrovica, Kosovo).Actually, the Yugoslav Army and
officials of the OSCE Verification Mission operating in
Kosovo,exertedgreat pressurefor their release. However, KLA in no way
accepted to release Serbian soldiers without primarilyreleasing their 9
warriorscaptured on 14-15 December 1998 on the border between Albania
and Kosovo.
Following several days of longsharp talks between representatives
of the KLA General Staff on one side and representatives of the
international community: Wolfgang Petric (EU), Christopher Hill (USA)
and William Walker (OSCE) on the other, an agreement was reachedto
exchange the prisoners of war. Accordingly, on 13 January 1999, the KLA
released the eight Yugoslav soldiers, while representatives of the
international community guaranteed that the Serbian side would release
the nine KLA warriors after ten days, namely on January 23. Indeed, this
is what happened. The KLA warriors released by the YA were: Enver
Krasniqi, Xhavit Krasniqi, Merita Ramadani, Ismet Krasniqi, Azem Suma,
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Blerim Spahiu, Nazmi Ballazhi, Samed Ballazhi and Sherif Balazhi.Still,
while the Albanian people in Kosovo and KLA warriors were murdered
and ill-treated by the Milosevićpolice and armed forces, the Serb
population and their soldiers were treated by the KLA in line with all
international conventions. The Yugoslav soldiers themselves affirmed
after the release that they had been very correctly treated by the KLA.
Also the General of the Verification Mission, who had taken over
the captives, stated that the treatment of Yugoslav soldiers had been
extremely correct by the KLA. Hence, the release of Yugoslav soldiers
from the KLA was welcomed by Tirana, Washington, London, Geneva,
Brussels, Bonn, and even Moscow. This correct treatment was also
coveredby the current press in Kosovo, Albania, Europe, the US and
Russia. In my opinion, it is a rare case that a military action, such as that
of the KLA, takes both alarge scale national and international character, as
well as political and diplomaticdimensions. And, ultimately, it is
“imposed” and ends up with a double humanitarian character.

KUMTESAT

Beqir META
KONTRIBUTI I FEDERATËS PANSHQIPTARE “VATRA”
NË LËVIZJEN KOMBËTARE GJATË LUFTËS SË PARË
BOTËRORE
Lufta e Parë Botërore e gjeti Federatën “Vatra”, organizatën më të
gjerë e më të fuqishme të emigracionit shqiptar të Amerikës, në momentet
e rritjes së saj, të zgjerimit të radhëve, të pjekurisë politike dhe të
konsolidimit të strukturave të saj organizative. Kryesorja është se ajo
tashmë ishte e vendosur të luante një rol të rëndësishëm në Lëvizjen
Kombëtare dhe të shndërrohej në një nga aktorët më të fuqishëm të saj.
Në muajt e parë të Luftës, kur Shqipëria kishte provuar anarkinë
dhe përçarjen më të thellë në historinë e saj, “Vatra” konsideroi si detyrë
parësore forcimin e ndjenjave kombëtare në Shqipëri. Për të arritur këtë
qëllim, theksoi nevojën e dërgimit të trupave vullnetarë, të cilët do të
dërgoheshin në Shqipëri për të përhapur qytetërimin dhe idealet
kombëtare, duke pajtuar shtresat e prapambetura dhe duke luftuar
propagandat e huaja. Më tej, pas përfundimit të luftës, ishte projektuar që
këto forca do të shërbenin si reparte të specializuara të xhandarmërisë
shqiptare, të cilat do të kontribuonin për të vendosur autoritetin e shtetit,
duke menduar se kjo xhandarmëri do të ishte e aftë të detyronte elementët
turkomanë e grekomanë të respektonin shtetin kombëtar. Këto forca,
shkruante “Dielli”, do të shërbenin si mbështetje kryesore e elementëve
nacionalistë, ose siç shprehej ai e Partisë Kombëtare, për t’iu imponuar
forcave regresive e separatiste. Në dy vitet e para të luftës, “Vatra”, ashtu
si shumica dërmuese e nacionalistëve shqiptarë, kishin shpresa tek fitorja e
ushtrive austro-hungareze dhe vatranët ishin të gjithë ithtarë të AustroHungarisë. Megjithëkëtë në prononcimet e saj publike, “Vatra” bënte
thirrje që Shqipëria nuk duhej të mbështetej vetëm në topat e gjermanit,
por nacionalistët duhej të përgatiteshin edhe për alternativën tjetër, atë të
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fitores së Antantës. Në këtë rast i vetmi shtet që mund të përkrahte
Shqipërinë konsiderohej Anglia, e cila mund ta jepte këtë ndihmë vetëm
kur të bindej se shqiptarët e meritonin lirinë dhe ishin të aftë të
vetëqeveriseshin. Kështu, dërgimi i trupave vullnetarë konsiderohej si një
element i domosdoshëm për të realizuar këtë objektiv1. Komisioni
Drejtues i “Vatrës” filloi menjëherë regjistrimin, organizimin dhe
stërvitjen e tyre. Gjithashtu, kur ushtritë austro-hungareze dhe bullgare u
futën në territorin shqiptar dhe kur Italia deklaroi se do të shtrinte
pushtimin në Shqipëri, “Dielli” për herë të parë u shprehë kundër rikthimit
të Princ Vidit, pasi ai do të bëhej shkak për cenimin e neutralitetit të
Shqipërisë në Luftën Botërore2.
Në diasporën shqiptare të Amerikës, analizën më të plotë të
situatës që kalonte Shqipëria dhe të detyrave të Lëvizjes Kombëtare gjatë
luftës e bëri Fan Noli. Në rastin e fitores së Antantës, Noli parashikonte se
Shqipëria do të mbetej tërësisht në mëshirën e Italisë nga njëra anë dhe të
serbëve e grekëve nga ana tjetër. Italia mund të mbështeste Shqipërinë e
vitit 1913, por nuk përjashtohej edhe mundësia e copëtimit të saj, ku Italia
do të merrte pjesën e luanit. Lidhur me alternativën tjetër të fitores së
bllokut austro-gjerman, Noli pohonte se në këtë rast “do të kemi një
Shqipëri, ndoshta më të madhe se ajo e Konferencës së Londrës, por pa
diskutim me jetën e siguruar nën influencën austro-gjermane”3. Noli ishte
edhe hartuesi kryesor i programit politik kombëtar të “Vatrës” për
periudhën e luftës. Noli e konsideronte mungesën e një qeverie kombëtare
që do të mbronte interesat e shtetit shqiptar në arenën ndërkombëtare një
pengesë madhore dhe një rrezik serioz për të ardhmen e Shqipërisë dhe
nënvizonte se anarkia dhe ngjarjet e tjera që kishin ndodhur në Shqipëri e
bënin më të rrezikshme të ardhmen e saj dhe më të mundshëm copëtimin.
Ai vlerësonte si një aktor kryesor për mbrojtjen e vendit, atdhetarët
shqiptarë në emigracion, fuqizimin organizativ të Lëvizjes Kombëtare dhe
krijimin e një qendre drejtuese mbarëkombëtare të saj. Noli mbështeti për
këtë, sugjerimin e albanofilit anglez, gazetarit të “Times”, Baurchier, për
formimin e një Komiteti Kombëtar Shqiptar, me qendër në Londër dhe me
përfaqësues në kryeqytetet e tjera, i cili do të mbronte të drejtat e
Shqipërisë. “Vatra” në këtë kohë vuri theksin se, politika shqiptare nuk
duhej të mbështetej vetëm tek Austro-Hungaria apo Italia, por në
garancinë kolektive të Fuqive të Mëdha. Kështu, shumë drejtues të saj po
1

Fillimi i formimit të trupave vullnetare, “Dielli”, 8 mars 1915.
Shqipëria po shkelet sërish, “Dielli”, 2 dhjetor1915.
3
Shqipëria dhe lufta evropiane, “Dielli”, 24 maj 1915.
2
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largoheshin gradualisht nga iluzionet romantike dhe filluan ta kuptonin
politikën si një sferë të komplikuar e pragmatiste.
Në këtë kohë u hodh ideja për transformimin e “Vatrës” nga një
shoqëri kulturore e mirëbërëse në një shoqëri politike nacionaliste. Thelbin
e programit të saj duhej ta përbënte kërkesa për shtetin e pavarur shqiptar
sipas vendimeve të Konferencës së Londrës. Këtë detyrë e realizoi
Kuvendi i Jashtëzakonshëm i “Vatrës” i 17-18 korrikut 1915, i cili mori
vendime që “Vatra” të angazhohej institucionalisht në sferën politike. Ai
zgjodhi një Komision të ri të “Vatrës”, të cilin e pajisi me një buxhet
fillestar prej 23.000 $ dhe vendosi dërgimin e delegatëve në Evropë
(Londër e Lozanë) për mbrojtjen e çështjes shqiptare. Me këtë synohej të
përballohej propaganda e huaj dhe të mbushej boshllëku që ishte krijuar si
rezultat i shpërbërjes dhe mungesës së një qeverie shqiptare. Dielli
shkruante: “Neni i parë që vendosi ky kuvend është Lëvizja Kombëtare
me të gjitha fuqitë tona”4. Menjëherë u intensifikuan shkrimet për çështjen
shqiptare në gazetat amerikane.
Në vjeshtën e vitit 1915, udhëheqësit e “Vatrës” diskutuan me
Kristo Dakon hartimin e një programi të përbashkët politik për të gjitha
kolonitë shqiptare, i cili do të kishte në themel luftën për rikrijimin e
shtetit shqiptar sipas vendimeve të Londrës 1913 dhe krijimin e një qendre
drejtuese5. “Vatra” bashkëpunoi edhe me shqiptarët e Lozanës që kishin
në krye M. Turtullin, i cili gjithashtu propozoi që të krijohej sa më parë
Komiteti Qendror i kolonive shqiptare, që do të organizonte gjithë
propagandën në Evropën Perëndimore6. Në të gjitha degët e “Vatrës” filloi
një lëvizje e gjerë për mbledhjen e të hollave që do të nevojiteshin për
mbështetjen e aktivitetit të këtij Komiteti7. Por, me gjithë këtë mbështetje
financiare dhe publike nga degët e aktivistët e “Vatrës”, Komiteti Drejtues
i Lëvizjes Kombëtare nuk u formua. Nuk ka ende të dhëna të mjaftueshme
se cilat ishin shkaqet, por tre vjet më vonë në gazetën “Dielli” u botua një
artikull kritik, i cili fajësonte Komisionin Drejtues të “Vatrës”, “Dielli”
dhe Mehmet Konicën, pse ata nuk krijuan Komitetin Kombëtar në Zvicër,
i cili do të shërbente si një lloj Governe shqiptare8.

4

“Dielli”, 21 korrik 1915.
Një periudhë e re për Lëvizjen tonë Kombëtare, “Dielli”, 1 shtator 1915.
6
AQSH, Fondi Koleksioni i shoqërive shqiptare, Zvicër, viti 1915, dos.6, fl. 54-60, Letër
e M. Turtullit dërguar presidentit të Federatës “Vatra“.
7
Kalendari i “Vatrës”, viti 1918, f. 38.
8
Turhan Pasha dhe Dielli, “Dielli”, 18 dhjetor 1918.
5
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Ndikim në këtë dështim pati edhe përçarja në gjirin e “Vatrës”.
Ashtu si shumë shoqëri shqiptare edhe “Vatra” nuk i shpëtoi fenomenit
negativ të përçarjeve dhe konflikteve të brendshme të paprincipta dhe të
dëmshme. Qysh në fillim të vitit 1916 u shtuan polemikat në gjirin e
“Vatrës” dhe nisi të skicohej një përçarje që do të vazhdonte gjatë, deri pas
përfundimit të luftës dhe që do t’i sillte shumë dëme Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare në SHBA. Në thelbin e konfliktit ishin mosmarrëveshjet midis
Fan Nolit dhe Kristo Dakos. Motivet fillimisht ishin personale, ku
dominonte lufta për pushtet për të marrë drejtimin e “Vatrës”. Përçarja u
thellua dhe më vonë, K. Dako dhe mbështetësit e tij u larguan nga “Vatra”
duke formuar Partinë Politike. Në mesin e vitit 1918 polemikat u acaruan,
duke degjeneruar në veprime spiunazhi dhe shpifjesh absurde kundër
njëri-tjetrit9.
Përpjekjet që u bënë në Kuvendin e “Vatrës” të korrikut 1918 për
bashkim dështuan. Efektet qenë negative në disa drejtime: U rrudh
ndjeshëm shuma e të hollave që duhej të mblidhte “Vatra” për
propagandën kombëtare në Evropë e SHBA10, përçarja shkaktoi një farë
ftohje të disa personaliteteve të shquara albanofile të Amerikës, të cilët
përforcuan opinionin se shqiptarët nuk do të ishin në gjendje të drejtonin
vetë shtetin e tyre, dhe për këtë arsye nevojitej një protektorat i huaj. Dr.
Turtulli i shkruante Nolit se midis tyre ishte edhe miku i madh i
shqiptarëve, Charles Crane11. Përçarja në diasporën shqiptare të Amerikës
u dha shkas organizatave dhe agjencive diplomatike greke në SHBA të
shtonin përpjekjet për të diskredituar veprimtarinë patriotike të “Vatrës”,
duke nënvizuar se populli shqiptar ishte i përçarë dhe nuk kishte një ideal
kombëtar12. Por, efekti më negativ ishte dështimi i përpjekjeve për
krijimin e Komitetit Kombëtar të kolonive shqiptare 13. Në pranverën e
vitit 1916 “Vatra” dërgoi në Evropë delegatin e saj të parë, Mehmet
Konicën, diplomat i shquar me një aktivitet të njohur në mbrojtje të
çështjes sonë kombëtare. Konica do të paraqiste memorandumin “mbi të
drejtat e kombit shqiptar” në Konferencën e Paqes. Ai duhej të kërkonte të
paktën Shqipërinë në kufijtë e Konferencës së Londrës dhe të Firences,
9

H. Silajxhiç, Shqipëria dhe SHBA në arkivat e Uashingtonit, “Dituria”, Tiranë, 1999, f.
164-195.
10
AQSH, Fondi Koleksioni i Shoqërive Shqiptare në Zvicër, viti 1917, dos. 6/1, Letër e
Dr. Turtullit dërguar F. Nolit, 28 nëntor 1917.
11
Po aty.
12
N. Casavettes, The question of Northern Epirus, New York, 1919, f. 6.
13
Vatra dhe qeverimi i saj, “Dielli”, 17 tetor 1918.
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dhe të ndiqte një politikë të paanshme ndaj fuqive ndërluftuese14. “Vatra”,
në të njëjtën kohë, u bëri thirrje të gjitha kolonive shqiptare të dërgonin
përfaqësuesit e vetë në Evropë. Por disa nga kolonitë nuk e pëlqyen këtë,
disa të tjera, megjithëse e pëlqyen këtë propozim, nuk mundën të dërgonin
në këtë kohë delegatë për arsye financiare. Ato premtuan të dërgonin
përfaqësuesit e tyre kur të fillonte Konferenca e Paqes.
“Vatra” vijoi të qëndronte e patundur në neutralitetin e shqiptarëve
gjatë luftës dhe të rritjes së peshës së faktorit shqiptar përmes fuqizimit të
organizimit të Lëvizjes Kombëtare. Mehmet Konica propozoi krijimin e
një Partie Kombëtare me elementët më të mirë, e cila do të merrte në dorë
qeverisjen e vendit pas luftës15. Në fund të vitit 1916, duke u përpjekur të
realizojë bashkërendimin e të gjitha kolonive, Mehmet Konica dërgoi në
Amerikë Leonidha Naçin, me propozimin për të formuar një Komitet
Kombëtar. Mehmet Konica i kërkonte “Vatrës” të mblidhte 100.000 $ për
të mbështetur aktivitetin e këtij Komiteti16. “Vatra” dhe “Dielli” e
mbështetën propozimin e delegatit të saj në Evropë, Mehmet Konicës,
ndërsa Mihal Grameno, përmes gazetës “Koha” e kundërshtoi atë17.
Delegati i “Vatrës” M. Konica zhvilloi një aktivitet të ngjeshur dhe
shumë të vlefshëm politik e diplomatik në mbrojtje të çështjes shqiptare.
Ai takoi dhe parashtroi pikëpamjen shqiptare tek shumë diplomatë
evropianë. Midis tyre, duke vijuar zbatimin e programit të “Vatrës”,
Konica takoi në FO, zv. sekretarin e Jashtëm, Robert Cecil, të cilit i
paraqiti edhe një memorandum. Ky ishte një dokument i rëndësishëm
diplomatik që mbronte me argumente bindëse të drejtat e kombit shqiptar
dhe argumentonte aftësinë e tij për t’u vetëqeverisur18. Gjithashtu, fryt i
punës së palodhur të M. Konicës dhe një sukses i admirueshëm me shumë
vlera për çështjen kombëtare ishte krijimi në Londër i Komitetit “Miqtë e
Pavarësisë Shqiptare” (Friends of the Albanian Independence”) i cili
përfshinte në përbërjen e tij shumë personalitete të shquara britanike që
luajtën një rol të jashtëzakonshëm gjatë dhe pas Luftës për mbrojtjen e
Shqipërisë. Kuvendi i “Vatrës” i vitit 1917 e avancoi programin e
deriatëhershëm politik të “Vatrës”, duke parashtruar se ajo do të luftonte
për një Shqipëri me kufijtë e saj etnikë, me një mbretëri të pavarur, një
14

Delegati ynë, “Dielli”, 16 maj 1916.
Propozimi i delegatit të shqiptarëve të Amerikës në raportin e tij të parë, “Dielli”, 12
shtator 1916.
16
Disa shpjegime me rëndësi, “Dielli”, 13 janar 1917.
17
Po aty.
18
Memorandum on Albania, “The Adriatik Review”, nr. 2, tetor 1818.
15
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Shqipëri për shqiptarët, politikisht dhe ekonomikisht19. Mehmet Konica i
dërgoi një letër sekretarit të Jashtëm britanik, ku parashtronte këtë kërkesë.
Në gusht të vitit 1917, delegacioni i “Vatrës” në Evropë u fuqizua.
Mehmet Konicës iu bashkëngjiten edhe dr. Turtulli dhe Nikolla Kasneci.
U intensifikua beteja propagandistike dhe diplomatike në mbrojtje të
çështjes shqiptare.
Qysh para hyrjes së SHBA-së në luftë, “Vatra” filloi të lëvizë nga
pozita e deriatëhershme e neutralitetit dhe të anonte gjithnjë e më shumë
nga angazhimi i shqiptarëve në mbështetje të Antantës. Shkaqet e kësaj
lëvizje politike interesante ishin dy: Shfaqja gjithnjë e më shumë e
tendencës së SHBA për të mbështetur Antantën në luftë dhe shenjat se
Blloku Qendror do ta humbiste këtë konflikt. Aty nga vjeshta e vitit 1916,
“Vatra” i ofroi FO-së një ose dy regjimente me vullnetarë shqiptarë nga
Amerika për të luftuar përkrah Antantës në frontin e Ballkanit20. Ky
propozim kishte rëndësi se bëhej në një kohë kur Greqia lëkundej dhe nuk
po dilte nga pozita e neutralitetit. Në fillim, Londra deklaroi se i mirëpriste
regjimentet shqiptare, por menjëherë pasi SHBA-ja të kishte hyrë në luftë.
Gjatë vitit 1917 “Vatra” vijonte të punonte me këmbëngulje për të
përgatitur në SHBA 3 000-4 000 forca vullnetare, të cilat mendonte t’i
fuste në Shqipëri me përkrahjen britanike21. Më tej këto forca do të
shërbenin në Shqipëri si një bërthamë ushtarake që do të rritej në një
divizion. Por, Londra dhe aleatët e saj e injoruan dhe penguan planin e
“Vatrës”. Mesa duket, duke i qëndruar besnik Traktatit të Fshehtë të
Londrës 1915, Britania e Madhe dhe Franca nuk donin që mbarimi i luftës
të gjente në Shqipëri një forcë të tillë kompakte dhe të ndërgjegjshme, e
cila do të rritej në numër dhe do të bëhej një mbështetje e fuqishme për
realizimin e synimeve të kombit shqiptar. Mehmet Konica pohonte se
realizimi i këtij projekti do t’i kishte kontribuar shumë fitores së Antantës.
Sipas tij, në qoftë se Fuqitë e Antantës do të kishin garantuar pavarësinë e
Shqipërisë, siç u ishte kërkuar, atëherë shqiptarët do të mund të formonin
një ushtri prej 100 000-140 000 trupash, e cila do të bënte që “të ishte
shmangur ekspedita e pafrytshme e Selanikut dhe situata në Ballkan do të
ishte krejt ndryshe..., në këtë rast ushtria serbe nuk do të kishte pësuar
katastrofën, edhe në qoftë se aleatët nuk do të ishin në gjendje të dërgonin
19

M. Çami, Fan Noli për mbrojtjen e pavarësisë dhe të tërësisë territoriale të Shqipërisë,
1914-1918. Në Studime historike, nr.2, 1984.
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përforcime22. Sado të ekzagjeruara të jenë këto vlerësime të M. Konicës,
është e sigurt se njohja e pavarësisë së Shqipërisë nga Antanta do t’i kishte
kontribuar shumë mobilizimit të shqiptarëve në shkallë të gjerë në krah të
saj dhe njëkohësisht do të kishte ndikuar në fuqizimin e krahut nacionalist
shqiptar pro kësaj politike. Me ardhjen në fuqi të Venizelos në Greqi, i cili
ishte beniamini i Antantës, përfaqësuesit e “Vatrës” e kuptuan se rreziku
për Shqipërinë e Jugut u shtua. “Vatra” iu përgjigj kësaj situate me
intensifikimin e propagandës kombëtare. Me ndihmën e Elise Herbertit,
Konica hapi një fushatë propagandistike në qarqet politike, diplomatike
dhe në shtypin francez. Ai u përpoq që ashtu si në Angli, të krijonte edhe
këtu një Komitet Proshqiptar23.
Në vitin e fundit të luftës pasi SHBA hynë në konflikt, “Vatra”
ishte tërësisht e orientuar nga Antanta duke përkrahur me forcë kauzën e
drejtë të SHBA-së në luftë dhe duke u frymëzuar nga Programi i Paqes i
Presidentit Wilson. Në vitin 1918 “Vatra” botoi revistën prestigjioze “The
Adriatic Review”, tehu i së cilës u drejtua kundër protektoratit italian dhe
synimit të Romës për të aneksuar Vlorën. Kjo revistë që drejtohej nga
Noli, u bëri thirrje shqiptarëve të merrnin pjesë në luftë përkrah
Antantës24. Gjithashtu në këtë revistë ashtu si dhe në të gjitha mitingjet, në
gazetën “Dielli” dhe në veprimtaritë e tjera të “Vatrës” u përkrah politika
amerikane dhe ju bë thirrje asaj t’i vinte në ndihmë popullit shqiptar për të
rindërtuar shtetin e tij kombëtar. Me iniciativën e “Vatrës” u mblodh një
hua nga punëtorët shqiptarë të Amerikës për mbështetjen e ushtrisë
amerikane.
Nga ana tjetër, në fundin e luftës dhe pikërisht në dhjetorin e vitit
1918, “Vatra”, megjithëse kishte kundërshtuar me forcë protektoratin
italian mbi Shqipërinë, ishte në qendër të kompromisit të dhimbshëm por
pragmatist të nacionalizmit shqiptar me Romën për thirrjen e një Kongresi
Kombëtar në Durrës dhe për krijimin e një qeverie kombëtare nën
kontrollin italian. Ky veprim politik i cili ka marrë vlerësime kontraverse,
historiografinë shqiptare e konfirmoi “Vatrën” si një faktor thelbësor dhe
potencial për çështjen shqiptare e cila vlerësohej edhe nga Fuqitë e Mëdha,
si Italia, dhe jo vetëm nga ajo. Me këtë kompromis u arrit krijimi i një
22
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qeverie shqiptare e dalë nga një përfaqësim popullor, pra nga një kongres
kombëtar e cila kishte vlerë se, me gjithë kufizimet që i kishin imponuar
italianët dhe me gjithë autoritetin e kufizuar, ajo e paraqiste kombin
shqiptar të organizuar në një nivel institucional politik të mjaftueshëm në
ato kushte tepër të vështira dhe të rrezikshme që kalonte ai. Fuqizimi
organizativ dhe politik i “Vatrës” gjatë Luftës do të shërbente si një bazë e
shëndetshme për aktivitetin e jashtëzakonshëm që ajo do të zhvillonte në
dobi të kombit shqiptar gjatë periudhës së Konferencës së Paqes në vitet
1919-1920.

Hamit KABA
VËSHTRIMI I GEORGE P. SCRIVEN PËR SHQIPËRINË DHE
SHQIPTARËT NË VITIN 1918
Në këtë kumtesë do të trajtojë vështrimin e gjeneral brigadierit
amerikan George P. Scriven [Xhorxh Skriven] për vendin dhe popullsinë e
Shqipërisë se Jugut në vitin 1918. Gjenerali në pension u ngarkua nga
Ministria Amerikane e Luftës që të vëzhgonte e të raportonte për gjendjen
në zonën italiane të pushtimit.
Gjatë një periudhe pesëjavore (mars-prill 1918), ai kreu dy
udhëtime të gjata: të parin në rrugën Vlorë-Tepelenë-Gjirokastër-SarandëHimarë-Vlorë dhe, të dytën në rrugën Vlorë-Tepelenë-Këlcyrë-PërmetJaninë-Leskovik-Follorinë-Selanik-Korçë, e kthim. Rezultati final i punës
së tij ishte një raport paraprak që iu përcoll ambasadorit amerikan në
Romë, dhe i dyti (i shfrytëzuar prej meje) është një studim mbi 100 faqe, i
cili iu dërgua Ministrisë së Luftës në shtator 1918, ndërsa kjo e fundit ia
përcolli atë Departamentit të Shtetit1. Raporti apo studimi që po i
referohemi përbëhet nga tri pjesë, të shoqëruara me harta dhe disa qindra
fotografi, të marra në vendet ku ai udhëtoi. Ky dokument ka qenë sekret
për shumë kohë, ndërsa autori i tij një gjeneral i aviacionit amerikan, ishte
në realitet një shkencëtar i vërtetë, i cili në pamundësi për ta publikuar
studimin e tij sekret, botoi në “Geographical Review” në vitet 1919-1921
tre artikuj shkencorë, të titulluar: “Lindja e Shqipërisë”, “E ardhmja e
Shqipërisë”, “Disa rrugë kryesore të Shqipërisë dhe riviera e harruar”, të

1
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cilët përbëjnë një kontribut të rëndësishëm për historinë e vendit tonë dhe
njohjen e saj në botë.
Autori, në kundërshtim me pikëpamjet e disa studiuesve të huaj, të
cilët ishin në modë në atë kohë, shfaq mendime pozitive për shqiptarët, të
cilët ai i konsideron “një komb të lindur e jo të bërë me dekrete”.
“Shqipëria, shkruan Skriven, është një vend pothuajse i panjohur i
Ballkanit”. “Ajo, vazhdon më tej ai, është një vend i vogël, i
parëndësishëm për botën si shtet, por shumë i rëndësishëm për paqen e
familjes së kombeve”. Skriven ka besim se Shqipëria e vogël do të eci
përpara, “dorë për dore me historinë, gjeografinë dhe etnologjinë e saj në
familjen e kombeve, ashtu si erërat e majave të maleve të tyre”. Për
Skrivën “shqiptarët janë burrat e shqiponjave të maleve, megjithëse janë
një popull pa qeveri, pa lidhje dhe pothuajse pa miq... Pavarësisht nga
rrethanat e disfavorshme të krijuara gjatë historisë së tyre mbi dymijë
vjeçare shqiptarët sikurse përmend edhe Ismail Qemal Vlora në një gazetë
të Londrës të vitin 1917 kanë luftuar për mbijetesë dhe nuk janë zhdukur.
Shqiptarët dhe karakteri i tyre
Ndonëse autori ishte një ushtarak i lartë, gjykimet e natyrës
ushtarake nuk zënë vendin kryesor në studimin e tij. Dëshira e tij për të
shkruar mbi një vend pak të njohur, por origjinal, siç ishte Shqipëria në
kohën e përfundimit të Luftës së Parë Botërore, bënë që Skriven t’u
kushtonte më shumë vend problemeve të natyrës historike, ekonomike,
etnografike, kulturore e fetare të shqiptarëve. Të bën përshtypje në mënyrë
të veçantë kultura e gjerë dhe dashamirësia e tij për popullin shqiptar.
Skriven admiron disa cilësi të karakterit e sjelljes së shqiptarëve, por nuk
heziton t’i karakterizojë disa prej tyre si primitive. Ndër cilësitë e mira ai
përmend ndershmërinë, besnikërinë ndaj vendit, trimërinë, mikpritjen,
nderimin e gruas dhe të shtëpisë së tyre, miqësinë e thellë, por edhe
armiqësinë e tyre pa kompromis. Ndër fenomenet negative në Shqipërinë e
Jugut ai rendit gjakmarrjen, të cilën ai e ndeshi si tek shqiptarët e besimit
mysliman ashtu edhe tek ata të krishterë. Autori evidenton se në
përgjithësi në Shqipërinë e Jugut ky fenomen nuk shlyhej më me vrasje,
por me pagesë. Sipas tij një vrasja për gjakmarrje në Gjirokastër
dëmshpërblehej me 1 200 piastra (50 $), ndërsa në Himarë me 2 000
piastra. Skriven dallon edhe anën fisnike e kalorësiake të gjakmarrjes tek
shqiptarët, sepse ai përmend se ajo kryhej duke luftuar haptazi dhe pa
përdorur dredhi. Autori është munduar t’i mirëkuptojë e shpjegojë defektet
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e shqiptarëve. Intoleranca e shqiptarëve ndaj të huajve dhe botës së
jashtme, për të konsiderohet një tipar i një populli në evolucion, i cili
dëshironte të zinte vendin e tij përkrah kombeve të tjera. Skriven ishte
besimplotë se shqiptarët do ta gjenin veten në familjen e madhe të
kombeve. Autori ka përshkrime për shqiptarët dhe për natyrën e
mrekullueshme të vendit të tyre, të cilën ai e krahason me Zvicrën.
Zona italiane e pushtimit në sytë e gjeneralit amerikan
Xhorxh Skriven i përmbahet mendimit se, në përgjithësi, pushtimi
i Shqipërisë dhe i Ballkanit nga forcat ndërluftuese gjatë Luftës së Parë
Botërore kishte luajtur rol pozitiv në jetën e popujve të këtij rajoni, që
kishin dalë nga Perandoria Osmane. Ai kishte simpati të veçantë për
popullin italian dhe politikën që zbatoi Italia në Shqipërinë e Jugut.
Italianët, sipas tij, janë punëtorë të mëdhenj, të cilët sollën ndryshime të
rëndësishme në zonën e tyre të pushtimit. Dëshmi e punës së tyre
konsiderohen ndryshimet e sjella në qytetin e Vlorës, i cili para kësaj
periudhe ishte në gjendje shumë të keqe. Skriven përmend se italianët
ndërtuan rrugë e ndërtesa, hapën shkolla në gjuhën shqipe dhe i trajtuan në
mënyrë të barabartë të krishterët e myslimanët e Shqipërisë. Autori nuk e
mohon faktin se rrugët u ndërtuan për qëllime ushtarake, por do t’i
shërbenin më shumë popullsisë civile. Me financimin e Italisë në Shqipëri
e Jugut u ndërtuan dy rrugë kryesor: rruga Vlorë-Tepelenë dhe SarandëPorto Palermo-Vlorë. Gjithashtu, u përmirësuan rrugët ekzistuese të
periudhës osmane. Italianët, përmend Skrivën, ndikuan jo pak tek
popullsia shqiptare, me mënyrën e tyre të jetesës, me modelin në punimin
e tokës dhe me konceptin për biznesin. Për ta bërë të prekshëm zhvillimin,
gjenerali amerikan e shoqëroi studimin e tij me disa fotografi të fermave
eksperimentale, bujqësore e blegtorale, që italianët ngritën në zonën e
Vlorës e të Përmetit, në të cilat u aplikuan metoda e teknologji të
përparuara të kohës. Ndonëse në planin e përgjithshëm Shqipëria u qeveris
nga italianët, shumë drejtues lokalë, sipas autorit, ishin shqiptarë. Ai arrin
në përfundimin se Shqipëria e Jugut u administrua prej tyre në formën e
një kontrolli gjysmë ushtarak. Ndonëse na duket i tepruar konkluzioni i
Skriven se “italianët zëvendësuan kodin e vjetër turk me një kod të ri të
përparuar”, duhet pranuar se ata hartuan një sërë rregulloresh e
urdhëresash që binin ndesh me shumë norma të së drejtës osmane, që
ndesheshin në Shqipëri në këtë kohë.
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Në përgjithësi tek Skriven ekziston prirja e mbivlerësimit të rolit
qytetërues të italianëve në zonën e tyre të pushtimit. Këtë vlerësim ai e ka
në përgjithësi edhe për shtetet e tjera ndërluftuese gjatë LPB-së. Skriven
duket se i harron pasojat e luftës dhe shndërrimin e Shqipërisë në
fushëbetejë të shteteve ndërluftuese. Konfrontimi i të Mëdhenjve në LPB i
prishi ekuilibrat e mëparshme, ndërsa Shqipëria u bë viktimë e rrethanave
të saj. Ajo mbeti pa qeveri legjitime, ndërsa pavarësia e saj u la pezull,
deri në një konfirmim të dytë pas mbarimit të Luftës. Autori, ndonëse ka
dijeni për Traktatin e Fshehtë të Londrës (1915) dhe për përfitimet e Italisë
prej tij, bën fajtore kryesisht Anglinë, Serbinë dhe Bullgarinë, duke e
harruar Italinë, e cila ishte përfituesja më e madhe e pazarllëkut të bërë në
kurriz të Shqipërisë. Sipas Skriven, para publikimit të Traktatit të Fshehtë
të Londrës, dukej se shqiptarët favorizonin më shumë Anglinë, por pas
publikimit tij, Mbretëresha e Deteve u konsiderua fajtore sepse kishte
favorizuar ndarjen e Shqipërisë.
Raporti ka përshkrime të bukura dhe të dhëna me interes për
qytetet kryesore të Shqipërisë së Jugut. Vlorën, autori e konsideron një
qytet të rilindur nga italianët, të cilët morën përsipër ta kthenin atë në një
qytet të vërtetë dhe me perspektivë. Të një rëndësie të veçantë janë të
dhënat për numrin e banorëve të qyteteve shqiptare të kësaj zonë, si:
Korça për të cilën pretendohet se kishte rreth 20 000 banorë, po aq sa edhe
Selaniku. Korça ishte e vendosur në mes të kopshteve me hardhi e
pemishteve, një vend i rëndësishëm e i begatë me tregti të leshit, lëkurëve,
drithërave dhe djathit. Për gjeneralin amerikan, Gjirokastra ishte një qytet i
rrallë për nga bukuria e arkitektura, një qytet modern, të cilin ai e cilëson
si “qytetin e ëndrrave të Aladinit”. Leskoviku, i para luftërave ballkanike,
kishte 6 000 banorë, ndërsa në kohën e udhëtimit të Skrivën popullsia e tij
ishte reduktuar ndjeshëm, duke arritur në 1 200 syresh. Një pjesë e madhe
e Leskovikut të dikurshëm ishte kthyer në gërmadhë, “një tjetër viktimë, e
grindjeve të përjetshme ndërmjet grekëve dhe shqiptarëve”. Autori bënë
pjesë në kategorinë e atyre studiuesve, që mendonin se Shqipëria ishte
gjymtuar nga Konferenca e Londrës, e cila kishte lënë jashtë territorit të
shtetit shqiptar gjysmën e kufijve etnikë të tij.
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Shqiptarët dhe ndërgjegjja e tyre fetare
Skriven ka trajtuar edhe problemin e besimeve fetare në Shqipërinë
e Jugut. Ai vë në dukje se shqiptarët nuk janë besimtarë të fortë dhe se e
kanë deri diku të zhvilluar ndërgjegjen kombëtare. Në radhë të parë,
shkruan Skriven, njerëzit e Shqipërisë janë nacionalistë pastaj fetarë. Por
ai nuk i mohon mosmarrëveshjet ndërmjet vetë shqiptarëve në përgjithësi,
dhe në veçanti ato ndërmjet myslimanëve e ortodoksëve. Sidoqoftë, ai i
gjykon dallimet fetare tek shqiptarët si një e keqe jo shumë serioze, por një
fenomen që mund të kapërcehet. Ai shkruan se në disa zona të Shqipërisë,
sidomos në Përmet, mosmarrëveshjet e karakterit fetar janë ende të
pranishme. “Çështja e besimit, shkruan Skriven, edhe pse e hidhur nuk
është më e keqe se sa në Irlandë, apo në Zvicrën e një shekulli më parë”.
Arsyet e grindjeve fetare ai i gjen tek politika e ndjekur nga Perandoria
Osmane, e cila i la shqiptarët në fatin e vetë, pa shkolla shqipe, pa ligje, pa
polici dhe me shumë anarki e brigandë. Shkakun tjetër të kësaj gjendjeje ai
e kërkon tek politika greke, e hapur apo e fshehtë, e cila nuk e dëshironte
krijimin e shtetin dhe të kombit shqiptar. Gjurmët e shkatërrimeve greke
në Shqipërinë e Jugut ai i ka fiksuar në fotografitë e tij të shumta. Me
dhjetëra fshatra, në pranverën e vitit 1918, vazhdonin ende të ishin
gërmadha, me shtëpi të djegura e pa çati dhe të braktisura nga banorët e
saj. Por, në disa të tjerë popullsia po rikthehej gradualisht. Skriven vë në
dukje se politika greke ishte përpjekur t’i transmetonte botës një pamje të
gënjeshtërt të asaj që kishte ndodhur në të vërtetë, në këtë zonë të
Shqipërisë së Jugut. Greqia, shkruan ai ka apeluar tek Fuqitë e Mëdha,
duke ua faturuar shkatërrimet dhe grindjet shqiptarëve myslimanë dhe
ortodoksëve, ndërsa vetë ajo, gjoja po përpiqej të vendoste rregull. Pas
grindjeve të shqiptarëve dhe të krishterëve në fakt qëndronte Greqia e cila
kishte futur në territorin shqiptar një numër jo të vogël të forcave të
rregullta të ushtrisë së saj, trupa paramilitare, apo banditë të sjellë nga
Kreta. Skriven vlerëson qëndrimin e komandantit italian në Shqipërinë e
Jugut, gjeneralit Ferrero, i cili futjen e trupave greke në Shqipëri, pasi kjo
e fundit u përfshi në aleancë me fuqitë e Antantës. “Të sjellësh tani grekë
në Shqipëri, shkruan Skriven, do të thotë të rindezësh luftën”.

176

Hamit KABA

Kufijtë dhe e ardhmja e Shqipërisë
Në raportin e lartpërmendur, në vija të përgjithshme autori ka
trajtuar edhe problemin e kufijve të Shqipërisë dhe në statusin e saj të
ardhshëm ndërkombëtar. Me këto probleme ai është marrë më gjerësisht
në 3 artikujt që botoi në “Geographical Review” në vitet 1919-1921. “Për
popujt e Perëndimit, shkruan Skriven, Shqipëria është një fjalë, një
shprehje gjeografike që tregohet në hartë, një rajon i keqpërcaktuar në
Adriatikun Lindor, i cili shtrihet në veri të Greqisë, në jug të Serbisë,
brenda sferës austriake të influencës dhe, që zgjatet në brendësi të një
kaosi malesh në kufijtë e Maqedonisë heterogjene.2 “Shqipëria, shkruan ai
më tej, përpara LPB-së ishte pak e njohur dhe aq pak e kërkuar nga
tregtarët dhe udhëtarët, sa ç’ishte vendi i shkretë i Tibetit”. I pari ndër
problemet që kishte Shqipëria deri në Konferencën e Londrës të vitit 1913,
ishte përcaktimi i kufijve të saj. Por, Konferenca la jashtë territorit të
shtetit shqiptar më shumë se 1/3 e popullsisë së saj. Shqipëria, sipas autorit
duhej të shtrihej në kufijtë e saj realë, për të cilat ai i referohet përcaktimit
të lordit anglez Fitzmaurce [Fitsmoris] në vitin 1880. Sipas këtij
përcaktimi Shqipëria shtrihej brenda dy vilajeteve, atij të Shkodrës dhe
Janinës, ndërsa në lindje përfshinte edhe vilajetet e Manastirit dhe të
Prishtinës, me një popullsi rreth 2.5 milionë banorë.3
Në lidhje me statusin e ardhshëm ndërkombëtar të Shqipërisë,
gjenerali amerikan mendon se është e drejta e shqiptarëve të
vetëqeverisen. Por, ai dallon disa faktorë, të cilët e bënin të parakohshme
pavarësinë e plotë të saj. Së pari, ai përmend historinë dymijë vjeçare, gati
të pandryshuar të popullit shqiptar. Shqiptarët, përmend Skriven, kurrë
nuk kanë qenë një familje e bashkuar dhe përherë kanë qenë të ngatërruar
për problemet e udhëheqjes dhe për çështjet fetare e politike. Por, shton ai,
këto probleme do të kalohen me kohë, sikurse ka ndodhur edhe me popujt
e tjerë. Sikurse zviceranët, shkruan Skriven, shqiptarët posedojnë virtyte
fondamentale, të cilat do t’u japin atyre me kohë një vend në familjen e
kombeve në të mirë të Evropës e botës. Së dyti, ai sheh si rrezik për
Shqipërinë pretendimet e fqinjëve të fuqishëm të saj. Duke pasur në
konsideratë këto rrethana, Skriven mendon se Shqipëria duhet vihet nën
kujdesin e një shteti të fuqishëm dhe të painteresuar, siç cilëson ai SHBA2

George P. Screven, “The Awakening of Albania”, në Geographical Review, Vol. 8,
No.2 (Aug., 1919), f. 77.
3
Po aty.

VËSHTRIMI I GEORGE P. SCRIVEN PËR SHQIPËRINË DHE...

177

ja. “Shqipëria, sipas tij nuk mund të eci e vetme, ajo kërkon një mik dhe
një udhërrëfyes, që t’i zgjati duart drejt shtigjeve të progresit”. Por, shton
më tej ai, ajo kërkon një udhërrëfyes dhe jo një padron, i cili duhet t’i japë
fund këtij misioni dhe ta lërë gjithçka në dorën e shqiptarëve, në
momentin kur këta të fundit të ndjehen të aftë për ta përballuar këtë detyrë.
Për autorin, ideja e një mandati amerikan ka mbështetje si jashtë
ashtu edhe brenda Shqipërisë. Këtu ai veçon shqiptarët e Amerikës, të cilët
e mbështesnin fort idenë e një mandati amerikan mbi vendin e tyre të
vogël e të varfër. Skriven si njeri që i përkiste sferave të larta drejtuese apo
ushtarake të SHBA-së, duket se kishte dijeni për pamundësinë e zbatimit
të këtij opsioni, sepse ai propozon që rolin e një fuqie mandatuese mbi
Shqipërinë mund ta kryente shumë mirë Italia, për të cilën ai nuk e fsheh
simpatinë. Edhe studiues të tjerë amerikanë të kësaj kohe, sikurse Charles
Woods [Çarls Uds] mendonin sikurse Skriven, që Shqipëria të vihej nën
mandatin e SHBA-së. Por, duke e ditur se SHBA-ja nuk do ta pranonte
atë, ia ofronin këtë rol Italisë.4 Politika amerikane ka qenë e ushqyer me të
tilla ide, jo vetëm në këto vite, por edhe gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Skriven ka qenë me të vërtetë një njohës i mirë i Shqipërisë së Jugut dhe i
botës shqiptare, por edhe një dashamirës i tyre. Rrallë gjen studiues të tillë
kaq realist, por edhe optimist për të ardhmen e shqiptarëve dhe vendin që
ata duhet të zinin në bashkësinë e popujve evropianë.

4

H. Charles Woods, “Albania and the Albanians”, Geographical Review, Vol.5, No.4,
(April, 1918), f. 273.

Izber HOTI
ORIENTIME DHE QËNDRIME NË KOSOVË
GJATË LUFTËS SË PARË BOTËRORE
Përgatitjet e kahershme pushtuese të fqinjëve shqiptarë u
sendërtuan pas lëvizjeve të ndryshme të mëdha ballkanike, evropiane dhe
botërore. Kështu ndodhi edhe gjatë Luftës së Parë dhe Luftës së Dytë
Ballkanike, si dhe Luftës së Parë Botërore. Në këto vite vendimtare dhe të
kthesave të mëdha u pa në vepër pangopësia territoriale e serbëve,
malazezve, grekëve dhe bullgarëve. Në këtë valle me kaçikun e tyre u
radhitën edhe maqedonasit. Kështu, tokat shqiptare u bënë ndër arenat
kryesore të luftërave në këtë kohë. Perandoria Turke, përkatësisht
Perandoria Osmane e dikurshme, jepte grahmën e fundit, ndërsa shtetet
ballkanike, mu si çakejtë e shfrytëzuan këtë moment dhe u zgjeruan në
dëm të tokave shqiptare, të cilët i konsideronin apo ashtu dëshironin t’i
paraqitnin si turq, ndërsa tokat e tyre si tokë të Perandorisë Turke. Në këtë
kohë për të arsyetuar veprimet e tyre pushtuese serbët, grekët, bullgarët,
maqedonasit iu kthyen edhe më shumë historisë dhe ky shekull për ta u bë
përtej historik.1 Nuk ishte fare e rëndësishme se në këtë kohë dhe nga këta
1

Keqtrajtimi i së kaluarës ndër serbë dhe popujve tjerë sllavë kishte filluar që në fillim të
shekullit XIX, ndërsa mori përmasa në gjysmën e dytë të këtij shekulli, kur definitivisht
ishte braktisur mendimi dhe qëndrimi i Ilarion Ruvracit për një trajtim kritik të së
kaluarës. Ai që në atë kohë kritikoi rreptë qasjet se serbët janë një popull i hyjnueshëm, si
dhe mitin për Betejën e Kosovës. Sipas tij, Beteja e Kosovës as që është zhvilluar si
mendohej në popull dhe pastaj u pranua nga inteligjencia e kohës, ndërsa kjo, siç dihet, u
bë me synime të nxitjes për çlirim nga Perandoria Osmane, luftë kjo që u zhvillua edhe
nga ballkanas të tjerë. Mirëpo, lufta çlirimtare serbe mori kahe të tjera dhe u bë luftë, mu
në natyrën e saj historike, për zgjerim territorial dhe pushtim në kuadër së cilës u fut edhe
toka “e shenjtë” e Kosovës, por edhe vise të tjera shqiptare që në antikë i takonin
përafërsisht Dardanisë, ndërsa nga serbët në shekullin XIX u quajt “Serbi e Vjetër”.
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popuj të nënshtruar deri dje gënjehej historikisht dhe historia shfrytëzohej
në mënyrën më të paskrupullt. Ata manipuluan me kombëtare dhe
mashtronin edhe popullin e vetë. Po kështu, mendonin të bënin edhe me
shqiptarët, por këto përpjekje të tyre mbetën të pasuksesshme. Propaganda
e tyre ishte zhveshur dhe asaj do t’i “besojnë” vetëm spiunët, që siç dihet
mund të gjenden te secili popull.2 Megjithatë, duhet theksuar se as në këtë
kohë idetë kombëtare të cilat kishin përhapur me ngulm rilindësit nuk
kishin qartazi sa duhej dallimin në mes fesë e kombit dhe në mesin e
shqiptarëve edhe në këto momente të luftës pati të tillë që vajtonin për
Turqinë, përkatësisht Perandorinë Osmane. Ky rrezik dhe rreziku i
copëtimit të tokave shqiptare ndikoi në përshpejtimin e shpalljes së
Pavarësisë së Shqipërisë, ani pse nuk duhej ende se çka do të përfshinte ky
shtet dhe si do të ishte qëndrimi i Fuqive të Mëdha.
Në ndërkohë politikanë dhe intelektualë shqiptarë, kryesisht në
botën e jashtme, përpiqeshin në forma të ndryshme të luftonin
propagandën armike dhe ndikimin e saj ndër popujt e tjerë e me ndikim,
por edhe ndër shqiptarët e pavetëdijshëm sa duhej.3 Pra, edhe në kohë lufte
luftoheshin idetë përçarëse dhe afirmoheshin idetë e bashkimit kombëtar
dhe të luftës kundër çdo rreziku që i vinte kombit dhe tërësisë territoriale
të tij. Si pasojë proturku më i madh i kohës luftonte së bashku me
proitalianin kundër rrezikut sllav apo rrezikut grek. Kjo luftë, falë
2

Duhet theksuar se dukuria e spiunllëkut shqiptar e shekullit XIX dhe shekullit XX nuk
kishte mbështetjen tek ideologjitë, por të parat dhe të mirat e tjera materiale. Përkrahësit
më të dëshmuar të Perandorisë Osmane në Kosovë dhe në viset e tjera të pushtuara nga
sllavët e jugut kryesisht pjesëtarët e familjeve të mëdha dhe ata që nga kjo Perandori
gëzonin privilegje të llojllojshme. Kjo nuk do të thotë se nuk gjendeshin përkrahësit e
kësaj perandorie edhe në shtresat e tjera të popullit shqiptar. Me këtë rast rol të
rëndësishëm në këtë frymë kishte feja islame dhe propaganda e saj, e cila përkrahte këtë
sundim dhe përkrahej nga sundimtarët e Perandorisë Osmane (turke). Kështu nuk ndodhi
me sllavët e jugut pushtues. Ky pushtim nuk u përkrah nga feja islame e as nga pjesëtarët
e saj që d.m.th. më tepër se 80% të popullsisë së kësaj ane, por as nga shtresat e pasura,
siç nuk ndodhi as me shtresat e varfra. Përkrahësit e rrallë të pushtimit serb dhe sllav në
përgjithësi individë plotësisht të vetmuar, por jo edhe pa ndikim, siç ishte p. sh. Esat
pashë Toptani, që luftoi dhe u angazhua fund e krye për interesa individuale, madje duke
përkëmbur interesat e përgjithshme dhe në dëm të çështjes kombëtare.
3
Numri i shqiptarëve të Kosovës, por edhe i viseve të tjera shqiptare të pushtuara nga
sllavët e jugut ishte i vogël dhe si pasojë edhe ndikimi i tyre i vogël. Megjithatë, as ky
ndikim nuk mund të injorohej, veçanërisht nga vendet e Lindjes, përkatësisht nga vendet
që ishin të pushtuara nga Perandoria Osmane. Kjo vërtetohet nga ndikimet fetare islame
(sofizmi p.sh.), por edhe nga veçori të tjera të mënyrës së jetesës dhe të mbijetesës.
Shumë nga traditat e shqiptarëve të këtyre anëve që konsiderohen kombëtare, kishin
mbështetjen këtu dhe bëheshin taban i mirë i ideologjive të Lindjes së Afërt.
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rrethanave dhe rrjedhave të historisë, më shumë i përkiste veprimeve
konkrete luftarake ngase siç thuhet kur vringëllon shpata, hesht fjala, apo
kur flet arma, hesht mendja. Megjithatë, edhe në këto rrethana nuk hesht
mendja në tërësi apo thënë ndryshe krahas luftës së armatosur zhvillohet
lufta diplomatike, e cila mbështetjen e kishte në veprimtarinë dhe sukseset
e deriatëhershme të Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Ishte pra, kohë kur
duhej zbatuar synimet e qëndrimet rilindëse, që siç dihet nuk u bë as për së
afërmi, madje rrjedhat dhe rezultatet e luftës ishin në disfavor të plotë të
shqiptarëve dhe të parashikimeve e përpjekjeve të rilindësve të tyre.
Natyrisht, kjo ishte pasojë e faktorit të brendshëm dhe atij të jashtëm.4
Para së gjithash, sa i përket ndikimit të faktorit të brendshëm u pa
ndikimi përçarës i farës së pushtuesve, e cila ishte shurdhur kaherë te
shqiptarët, ndërsa kjo sa ndikoi në përçarje vulgare dhe të pakuptimtë, aq
ndikoi edhe në mobilizimin dhe organizmin e tyre. Si pasojë veprimet si
diplomatike, ashtu edhe luftarake ishin me suksese të përgjysmuara apo
edhe të dështuara fare, siç edhe kishte ndodhur deri në atë kohë në luftën
për çlirim dhe bashkim kombëtar.
Vetëm forcat që u gjenden rreth ngjarjeve të nëntorit 1912 arritën
një sukses që nuk duhet nënçmuar, por edhe ky sukses ishte gjysmak,
ndërsa edhe te këta bartës të këtyre rrjedhave dhe udhëheqës të këtyre
proceseve pati dallime si në qëndrim ashtu edhe në përgatitjen e tyre
profesionale dhe të bindjeve dhe orientimeve politike dhe diplomatike, që
shihet edhe nga nënshkrimet e aktit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë
më 28 nëntor 1912 (nënshkrime me shkrim arab, latin, eski turke, dhe ato
të vëna vetëm gishti). Këto nënshkrime në mënyrë simbolike paraqisnin
edhe orientimet dhe qëndrimet politike të kohës të shqiptarëve në
përgjithësi, nga të cilat nuk dallonin as shqiptarët e Kosovës dhe të viseve
të tjera shqiptare të pushtuara, si gjatë luftërave ballkanike,5 ashtu gjatë
4

Nuk ishte fajtor vetëm faktori diplomatik shqiptar, veçanërisht faktori shqiptar kosovar.
Madje mund të thuhet se ky faktor, i shtytur edhe nga rrethanat, veproi dendur mbështetur
në real politikën e kohës. Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë, duke përfshirë të gjitha
territoret etnike shqiptare, ishin të bindur shqiptarët, veçanërisht intelektualët e tyre, ishte
zgjidhje e vetme e mirë edhe për vetë Perandorinë turke. Mirëpo, për shkaqe të
ndryshme, para së gjithash për shkak të mbizotërimit të anarkisë së mirëfilltë, diplomacia
turke nuk u tregua syçelë dhe kjo u shoqërua me pasoja drastike si për Perandorinë, ashtu
edhe për vetë shqiptarët. Shqiptarët në Kosovë në këto momente të vështira arritën t’i
kapërcenin dallimet dhe përçarjet dhe t’i përpilojnë kërkesat e veta shumë të arsyeshme
dhe madje edhe të zbatueshme për Perandorinë Osmane (turke), por diplomacia turke nuk
i pranoi dhe ky ishte gabim dhe dështim fatal.
5
Nëse shqiptarët arritën t’i kapërcenin dallimet dhe përçarjet para një orteku të
rrezikshëm, kështu nuk vepruan Fuqitë e Mëdha dhe shtetet evropiane në përgjithësi. Të
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Luftës së Parë Botërore luftonin fyt a fyt me pushtuesit sllavë, mu ashtu si
kishin luftuar pa sukses edhe me pushtuesit osmanë më herët.

ndikuar nga feja dhe nga interesat (momentale dhe “afatgjate”) këto forca vendimmarrëse
nuk arritën ta kuptonin rrezikun që kanosej as gjatë Luftës së Parë dhe as gjatë Luftës së
Dytë Ballkanike, por as gjatë Luftës së Parë Botërore. Lufta për grabitje dhe për përfitime
në dëm të të “sëmurit të Bosforit, përkatësisht Perandorisë turke, kapërceu çdo masë dhe
u bë shkak kryesor i miopisë perëndimore. Rusia dhe Serbia, si gjithherë si çakej arritën
të përfitonin nga pasiguria dhe hezitimi evropian. Kundërvënia e arsyeshme e politikës së
SHBA-së, e formuluar nga Vudro Vilsoni, mbeti shterpë, si në prag ashtu edhe gjatë
Luftës së Parë Botërore. Interesat dhe ngarkesat fetare do të përcaktojnë orientimet si
gjatë luftërave ballkanike, ashtu edhe gjatë Luftës së Parë Botërore. Diplomacia
evropiane dhe botërore u gjunjëzua para shkaseve dhe kapërceu shkaqet që ishin edhe
ashtu morbide. Nën ndikimin e kësaj fryme do të veprohej e mendohej edhe ndërmjet dy
luftërave botërore dhe si pasojë do të pasojë lufta e re botërore - Lufta e Dytë Botërore.

Sabile KEÇMEZI BASHA
KARAKTERI KOMBËTAR E DEMOKRATIK I PROGRAMEVE
TË KOMITETIT MBROJTJA KOMBËTARE E KOSOVËS (MKK)
Pas Luftës së Parë Botërore ruajtja e pavarësisë së Shqipërisë dhe e
tërësisë tokësore të shtetit shqiptar ishte problem politik më i ngutshmi.
Prandaj, të nxitur nga momenti historik, një grup patriotësh vendosën të
krijonin një organizatë politike për t’iu paraprirë atyre situatave kritike e të
ndërlikuara1. Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” u formua më 1 maj
1918, në ilegalitet të thellë dhe nga nëntori i po të njëjtit vit u vendos në
Shkodër. Qëllimi parësor i kësaj organizate politike kombëtare ishte
mbrojtja e shtetit të pavarur shqiptar, për demokratizimin e tij, për çlirimin
e Kosovës dhe të viseve të tjera shqiptare të Jugosllavisë, që ishin të
shkëputura padrejtësisht më 1913 dhe për bashkimin e tyre me Shqipërinë2.
Duhet shtuar se themelues dhe drejtues të organizatës ishin zgjedhur
atdhetarët e shquar, si: Hoxhë Kadri Prishtina (kryetar), Bedri Pejani
(sekretar), Hasan Prishtina, Bajram Curri, Sali Nivica, Hysni Curri e shumë
të tjerë. Menjëherë pas qëndrimit se duhet formuar Komitetin, krerët e
organizatës morën për detyrë të parë dhe të menjëhershme hartimin dhe
miratimin e Programit të organizatës, ku veç këtij dokumenti të rëndësishëm
për të, ata kishin hartua edhe statutin e saj dhe një varg dokumentesh tjera
të rëndësishme. Komiteti “MKK” ishte ndër organizatat e para atdhetare e
demokratike që përpunoi një program të plotë e të argumentuar shkencërisht
për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare, e cila ishte trashëguar si një
problem i pazgjidhur nga Rilindja e në mënyrë të veçantë në vitet 19121913 për shkak të vendimeve të padrejta të Konferencës së Londrës.3 Duke
1

Eqber Skëndi, Hoxhë Kadriu (Kadri Prishtina), Prishtinë,1992, 36.
Fjalori Enciklopedik Shqiptar,Tiranë, 1985, 499.
3
Kristaq Prifti, Kontributi i Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” për rimëkëmbjen
e pavarësisë së Shqipërisë dhe për bashkim kombëtar (1918-1924), Përmbledhje
2
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hulumtuar dhe studiuar formimin dhe veprimtarinë e Komitetit “Mbrojtja
Kombëtare e Kosovës”, hasim në të dhëna të bollshme të cilat dëshmojnë
se Komiteti menjëherë pas themelimit, kishte miratuar Programin dhe
statutin e vetë. Dhe duke i lexuar këto dokumente të rëndësishme të
organizatës ilegale, vijmë në përfundim se në thelb programi në tërësi
shprehë aspiratat shumë shekullore të popullit shqiptar të Kosovës për
bashkim me Shqipërinë, por edhe lufton për një Shqipëri thjesht
vetëqeverisëse, pa kurrfarë proteksioni të asnjë shteti të huaj. Vihet në dukje
gjithashtu, se kufijtë e Shqipërisë do të përcaktohen në bazë të parimit të së
drejtës së kombeve për vetëvendosje. Meriton të të vihet në pah se ky parim
shtrohet për herë të parë nga politikanët ballkanas4.
Komiteti “MKK”, vazhdimisht sipas dokumenteve kishte dy
programe. Programi i parë dhe themelori ishte miratua në ditën në të cilën
edhe ishte formua organizata, më 1 maj 1918. Programi që u miratua në këtë
ditë ishte i shkurtër dhe përbëhej prej 3 pikave ose ndryshe siç e quanin ata
prej 3 nyejve. Pika më e rëndësishme e programit ka të bëjë me Nyjën e
parë e cila në mënyrë decidive kërkonte bashkimin e të gjitha krahinave të
banuara me shqiptarë dhe në këtë mënyrë edhe vërehej qëllimi kryesor i
Komitetit ku thuhej se “Me u përpjekë para pushteteve të mëdha të Entantës
e me kërkue bashkimin e krahinave të Kosovës (Shkup, Kumanovë,
Preshevë, Tetovë, Gostivar, Kaçanik, Ferizoviq, Gilan, Prishtinë, Vushtrri,
Mitrovicë, Jeni Pazar, Rozhajë, Pejë, Guci, Gjakovë, Prizren) në Shqipin të
lirë dhe veturdhënuese”5. Sipas vendeve të cilat ceken në program, janë të
gjitha krahinat shqiptare që më 1912 kishin ngelur të pushtuara nga Serbia
dhe Mali i Zi më 1912. Pika e parë e programit edhe për një fakt është e
rëndësishme ngase në mënyrë të qartë opinionit të gjerë ndërkombëtar ia
bënë me dije se Komiteti donë dhe lufton për një “Shqipëni të lirë dhe
veturdhënuese”, por kuptohej në bashkëpunim dhe përkrahje të shteteve të
mëdha të Antantës. Në mes tjerash, programi kishte edhe pikëpamje politike
kur kërkonte mbështetjen e shteteve të mëdha për të realizua qëllimet
supreme për bashkimin e të gjitha trojeve shqiptare në një shtet. Nga vet kjo
pikë e programit, vijmë në të dhëna se Komiteti “MKK” edhe pse kishte
këtë emërtim, megjithatë Komiteti nuk e kishte qëllimin e vetëm që të çliroi
vetëm territoret e Kosovës së ngushtë, por ajo angazhohej për çlirimin e
kumtesash, “Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”, Tiranë 2004, 27.
AQSH, Fondi 846, D-9. Pal Doçi, Hoxha Kadri Prishtina (Jeta dhe vepra), Tiranë, 2005,
23.
5
Hakif Bajrami, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës dhe qeveritë e Tiranës për krimet
serbe ndaj shqiptarëve 1918-1941, Prishtinë 2008, 95; AQSH, Fondi 1007, D-708-757.
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territoreve, që përbënin territoret me popullsi shqiptare të pushtuara nga
serbo-malazezët,6 por edhe më gjerë.
Në pikën e dytë të programit thuhej se “Me protestue para
Pushtetevet të Mëdha të Entantës kundër mizorinave sllave nder krahinat të
Kosovës deri në ditët e sotit e qi dojnë me u ba edhe mas sotit”7. Anëtarët e
Komitet kishin një eksperiencë dhe njohuri se forcat dhe pushtetet okupuese
në tokat shqiptare po ushtronin dhunë e terror të paparë ndonjëherë ndaj
popullsisë së pafajshme shqiptare, andaj edhe dilte pika e dytë e programit
në të cilën kërkohej përkrahja dhe ndihma nga shtete e mëdha që të mbrojnë
popullatën shqiptare, por ekzistonte frika se ato barbari do të ushtrohen edhe
në të ardhmen ndaj tyre dhe ishte e domosdoshme që këto vende të merren
në mbrojtje nga Fuqitë e Mëdha. Ndërsa, pika e tretë e programit kishte të
bëjë me organizimin dhe zgjedhjen e një delegacioni njerëzish të zgjedhur
që t’i dërgonin në botë për t’i mbrojtur dy pikat e para. Në pikën e tretë
thuhej “Me zgjedhë e me çue nji delegacion për me i mbrojtë në fillim dy
pikat e sipërpërmendura para botës zyrtare e jashtë zyrtare8.
Programi i Komitetit kishte program unifikues gjithëshqiptar, andaj
nuk ishte e rastësishme se rreth kësaj organizate ishin grumbulluar dhe
aderuar intelektualët dhe atdhetarët më të mëdhenj të kohës. Për të vënë në
jetë programin e vetë, Komiteti “MKK”, në vitet 1918-1920, veprimtarinë
e vetë e përqendroi në dy drejtime kryesore: në përpjekjet e gjithanshme
diplomatike, me anë të hartimit dhe dërgimit të protestave,
memorandumeve, promemorieve, statistikave etj., siç theksohej në
materialet e Komitetit, “para botës zyrave dhe jashtë zyrtare” dhe në
organizimin e drejtimin e lëvizjes nacionalçlirimtare të armatosur kundër
zgjedhës serbomadhe në Kosovë9. Në bazë të të dhënave dihej se Komiteti
“MKK” kishte dy programe, në kuadër të të cilave e zhvilloi tërë aktivitetin
dhe veprimtarinë e saj. Programi i dytë i Komitetit u miratua pas dy viteve
të punës së organizatës, më 30 gusht 192010. Por, duhet shtuar se në mes të
dy programeve nuk kishte dallime të mëdha, por në një mënyrë edhe në
6

Lush Culaj, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 1918-1924, Prishtinë 1997, 28;
Zamir Shtylla, “Rreth krijimit dhe veprimtarisë së Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e
Kosovës” në vitet 1918-1924”, Studime historike, nr. 3, Tiranë 1986.
7
Programi i Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”, 1 maj 1918, KQSH, Fondi 1007,
D-708-757.
8
AQSH, fondi:846, dosja 1, f.1; Hakif Bajrami, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës
dhe qeveritë e Tiranës për krimet serbe ndaj shqiptarëve 1918-1941, p. c., 95.
9
Zamir Shtylla, “Rreth krijimit dhe veprimtarisë së Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e
Kosovës” në vitet 1918-1920”, Studime historike, 1986, nr. 3, 111 (Tiranë).
10
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programin e dytë vazhdohej me sintetizimin e platformës së veprimtarisë së
mëtejshme të organizatës. Në programin e dytë gjejmë fuqizim dhe qartësim
më të avancuar se në programin e vitit 1918 dhe drejtimet kryesore të
veprimtarisë së kësaj organizate në periudhën pasardhëse11. Edhe me këtë
program komiteti i vuri vetes detyra të rëndësishme, që ishin të kushtëzuara
nga faktorë të ndryshëm, para së gjithash nga aspirata e mbar popullit
shqiptar për sigurimin e tërësisë territoriale të shtetit shqiptar, dhe për
bashkimin në këtë shtet të të gjitha krahinave me popullsi shqiptare dhe
transformimin sa më të shpejtë të Shqipërisë12.
Programi i dytë i Komitetit “MKK” u miratua në mbledhjen e 30
gushtit të vitit 1920. Sikurse programi i parë themeltar, edhe ky përbëhej
nga tri pika kryesore, në të cilat më qartë sqarohen dhe jepen detyrat e
caktuara për organizatën. Në pikën e parë të programit të 30 gushtit 1920,
përcaktohej qëllimi i veprimtarisë së anëtarëve të Komitetit për “me i dal
zot vetësundimit e anësisë tokësore të Shqipënisë”.13 Realizimin e plotë dhe
përfundimtar të këtij qëllimi kryesor, Komiteti e shikonte të lidhur ngushtë
me realizimin e pikës së dytë të programit të tij, në të cilën kërkohej “me
përdorue çdo mjet për me lirue Kosovën e Dibrën e çdo vend ku flitej shqip
e me e bashkua nën sundim të Shqipënisë së lirë”14. Në pikën e tretë të
programit themeltar të vitit 1920, Komiteti përcaktonte qëndrimin e tij
lidhur me politikën e brendshme dhe të jashtme, që duhej të udhëhiqej nga
shteti i pavarur shqiptar...15. Sipas këtij programi kërkohej përkrahja dhe
mbrojtja e asaj politike e brendshme, e cila do t’i hapte vendit perspektivat
e zhvillimit dhe përparimit mbi bazën e bashkimit kombëtar, ndërsa në
politikën e jashtme përkrahte zhvillimin e marrëdhënieve dhe të
bashkëpunimit reciprok me ato shtete, që do të jenë për miqësi dhe
Shqipërinë e lirë dhe me idealin e Komitetit16. Në vazhdim do të shohim se
Komiteti “MKK”, me seli në Shkodër, ishte i orientuar se përveç punës
programore të fillonte përgatitjet për çlirimin e Kosovës nga pushtuesit
sllavë. Por, ky angazhim duhet të pasoi pas të gjitha përpjekjeve për njohjen
ndërkombëtare të Kosovës si territor i Shqipërisë dhe të përmirësoj gabimet
që ishin bërë me rastin e caktimit të kufijve në vitin 1913. Nëse të gjitha
këto nuk do të jepnin fruta, atëherë ata kishin vendosur se duhej ndërmarrë
11

Lush Culaj, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 1918-1924, Prishtinë, 1997, f. 32.
Po aty; Eqber Skendo, Hoxhë Kadriu (Kadri Prishtina), Prishtinë 1992.
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Lush Culaj, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës 1918-1924, Prishtinë 1997, 32.
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AQSH, fondi 846, dosja 9, 12.
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edhe aksione ushtarake. Për këtë qëllim anëtarët e Komitetit kishin
përgatitur “Programin e përgjithshëm të kryengritjes në Kosovë, më
1919”17. Ky program me 16 pikat që kishte, duhet të jetë plotësim i
programit themeltar të Komitetit të 1 majit 1918 dhe përpilues të saj ishin
oficerët e njohur e me përvojë: Ali Shefqeti, Hysni Curri, Ibrahim Gjakova
etj., por orientimin politik ia kishte dhënë vetë Hoxhë Kadria. Sikurse në
programet e mëparshme politike edhe në këtë dominonte fryma kombëtare
e demokratike e Komitetit. Në të gjitha pikat shpreheshin qartë parimet
themelore politike e ushtarake të forcave kryengritëse. Në nenet 1, 2, 3, dhe
4 thuhej se kryengritësve shqiptar u ndalohet rreptësishtë dhunimi,
plaçkitja, djegia e shtëpive, kishave e ndërtesave të tjera si dhe vrasja e
robërve të luftës. Në nenin 12 thuhej se “Nderi i vajzave dhe grave serbe do
të mbrohet si nderi i shqiptareve”. Në përgjithësi këto qëndrime do t’i
gjejmë edhe te programi i kryengritjes së armatosur të vitit 1919 në Kosovë,
por që prezantohej në 10 pika, që do i prezantojmë në vijim:
1. As një kryengritës nuk guxon me i dëmtua shkiet e vendit veç
atyre që qëndrojnë me armë në dorë kundër qëllimit shqiptar.
2. As një kryengritës nuk guxon me djeg shtëpia, e me rrënua kisha.
3. Plaçka është jatak kryengritjes.
4. As një kryengritës nuk guxon me bë ndonjë shëmtim mbi trupat e
vrarë të armikut, as me i zhveshë ata armiq që mbesin vdekur e të plagosun
ose të nxënë robër.
5. Veprimi më i gjallë ka me qenë kundra ushtrisë, xhandarmërisë
kundra komiteteve të armikut që kundërshtojnë me armë në dorë edhe kjo
qoftë se armiku bënë mizorina shqiptarëve pa armë (1, 2, 3, 4), kanë për
t’iu përmbajt plotësisht e rreptësishtë.
6. Një tradhtarë që kundërshton luftën krahas me armikun ose veç
është kundra qëllimit shqiptar ka për t’u vrarë pa gjyq e pa afat e kush do
që të jetë. Por, një tradhtar pa armë në dorë ka me u gjykua para gjyqit të
kryengritjes e ka me u dënua mbas dokumentesh e jo me përralla të hallkut.
7. Me të zaptuemit e një shehri ose të një katundi serb shkiet e vendit
ashtu edhe qarshia të ruhen te gjindët, besnikja e kryengritësit të ndjeki
armikun pa afat e pa bjerë as një dakik nëpër shehre e katunde.
8. Kot e pa nevojë as gjaku i popullit tonë as gjaku i popullit armik
s’ka me muajt me u derdhë. Por, aty ku është nevoja një kryengritës s’ka
me guxua me kursy as pak gjakun e vet e vetme.
17
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9. Aeroplanët, konsullat e çka ka që i përket këtyre ka për t’i ruajt
me gjindëmë besnik e më të marrukë vesh.
10. Të vrarët shqiptarë, s’kanë për t’u futur në dhe deri sa të vije
ndonjë komision i huaj. Mizoritë e bëra prej armikut kanë për të mbet
shënua edhe për t’u dëftua Evropës e Amerikës18.
Në ato vite, Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” ishte një
organizatë politike gjithëkombëtare, që kishte luftuar për mbrojtjen e
trojeve dhe të interesave të mbar popullit dhe bënte thirrje që t’i tregohej
“botës se Kombi Shqiptar, pa ndërlikim fejet e besimesh, ka një zemër e një
dëshirë me e përngreh shtetin me lirina të plota. Kush të dojë me nderue
vendin, shpin e atdheun le të përpiqet pa bjerrë asnjë dekikë rreth e qark
dëshirës kombëtare19, thuhej në deklaratat e kryesisë së Komitetit dhe të
vetë kryetarit të saj, Hoxhë Kadriut. Dhe krejt në fund dua të ceki se
programet e Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” kishin karakter
kombëtar dhe demokratik, ngase në pikat e tyre mbi të gjitha qëndronte
çështja kombëtare dhe më konkretisht organizimi i forcave të gjalla
popullore dhe intelektuale për të realizuar programin e lëvizjes kombëtare
mbarëshqiptare dhe për të shpëtuar vendin nga e keqja20. Dhe është
demokratike ngase në asnjë dokument apo material që del nga kjo
organizatë gjatë periudhës 1918-1924, askund nuk ka asnjë shenjë sado të
vogël që kishte me shfaqë ndjenjën, pikëpamjen dhe qëndrimin shovinist,
të cilat deri në fund ngelën të huaja për parimet themelore të Komitetit.

18

AQSH, fondi; 846, dosja 57.
Limon Rushiti, Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” dhe Lëvizja Kaçake në
Kosovë si forma e luftës për çlirim dhe bashkim kombëtar (1918-1925), (Simpozium i
mbajtur në Tiranë më 15-16 prill 1993), Çështja e Kosovës - një problem historik dhe
aktual, Tiranë 1995, 151; AQSH, Fondi KMKK, dos. 46. dok. 800-312.
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Kosovës”, botoi ASHSH, Instituti i Historisë-Tiranë, Instituti i Historisë-Prishtinë, Tiranë,
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KËRKESAT KRYESORE TË QEVERISË SË DURRËSIT
DREJTUAR KONFERENCËS NË PARIS
Më 11 nëntor 1918, kryeministri britanik, Llojd Xhorxh, deklaroi se
ndërmjet Gjermanisë dhe Fuqive Aleate ishte nënshkruar një armëpushim:
“Besoj se mund të themi që kështu, në këtë mëngjes fatlum, marrin fund të
gjitha luftërat”.1 Ngase asgjë gjatë Luftës së Parë Botërore nuk kishte
shkuar ashtu siç ishte planifikuar, ishte e pashmangshme që kërkesa për
paqe të ishte po aq e padobi, sa edhe shpresat me të cilat shtetet e hodhën
veten në katastrofë. Pothuajse të gjithë pjesëmarrësit kishin planifikuar një
luftë të shkurtër dhe ia kishin lënë përcaktimin e kushteve të paqes atij lloj
kongresi diplomatik, që kishte përfunduar konfliktet evropiane në
shekullin e kaluar. Shtetet e Evropës filluan ta fajësonin njëri-tjetrin për
vuajtjet e tyre, duke u përpjekur për ta bindur në radhë të parë vetveten se
kompromisi nuk mund të sillte paqe të vërtetë dhe se armiku duhej
nënshtruar plotësisht.2
Për gjashtë muaj në vitin 1919, Parisi ishte kryeqyteti i botës.
Konferenca e Paqes ishte çështja më e rëndësishme e botës, ndërkaq
paqebërësit konsideroheshin me të drejtë njerëzit më të fuqishëm të saj.
Ata argumentonin, debatonin, grindeshin e pas grindjeve lehtë pajtoheshin
përsëri. Ata krijonin shtete të reja dhe organizata të reja. Fuqiplotët
nganjëherë darkonin së bashku dhe po ashtu shpesh shkonin së bashku në
teatër. Kështu, midis janarit dhe qershorit, Parisi, në një formë, ishte
shndërruar në qeveri botërore, kurse gjykata e apelit dhe parlamenti i saj
ishin epiqendra e shpresave dhe druajtjeve të saj. Zyrtarisht, Konferenca e

1
2
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Paqes zgjati deri në vitin 1920, por gjashtë muajt e parë të saj janë ata që
llogariten periudhë kohore ku u morën vendimet më të rëndësishme.3
Përfundimi i Luftës së Parë Botërore e gjeti edhe Lëvizjen
Kombëtare Shqiptare me një program më të qartë, i cili kishte dy premisa
kryesore: 1) rikonfirmimin e pavarësisë së vendit, dhe 2) rishikimin e
kufijve shtetërorë me qëllim të përfshirjes brenda këtyre kufijve të trojeve
shqiptare të lëna jashtë padrejtësisht. I përpunuar gjatë Luftës së Parë
Botërore, ky program në mënyrë më të plotë dhe deklarative gjeti vend në
vendimet e Kongresit të Durrësit të dhjetorit 1918, nga doli Qeveria
shqiptare dhe delegacioni që shkoi në Konferencën e Paqes4. Okupimi i
shtetit shqiptar, gjatë Luftës së Parë Botërore, nuk mund të ndërlidhet
vetëm me zhvillimin e veprimeve luftarake, që konfrontoheshin në
territorin e Shqipërisë. Ky pushtim më tepër mund të quhet aksion që
mbante në vete sekrete politike të caktuara në disfavor të Shqipërisë.
Mbante sekretet, të cilat Fuqitë e Antantës i kishin përcaktuar në Traktatin
e Fshehtë të Londrës, 26 prillit 19155. Përfaqësuesit italianë në Paqen e
Versajës kërkonin me çdo kusht që marrëveshja e fshehtë e Londrës të
zbatohej në favor të Italisë6, por qytetarët shqiptarë favorizonin një paqe të
qëndrueshme pas lufte. Përpjekjet përqendroheshin në krijimin e kushteve
të nevojshme për ta realizuar unitetin kombëtar dhe për ta garantuar
tërësinë territoriale, kushte këto të domosdoshme për konsolidimin e
shtetit shqiptar7. Këto synime kombëtare i kishte edhe Qeveria e Durrësit
dhe ja çka thuhet në proklamatën e saj drejtuar popullit shqiptar: “Më 25
të dhjetorit të vitit 1918, përfaqësuesit e juaj të përbashkuar në Durrës, në
mbledhje kombëtare, e mbaruan kuvendin me formimin e një qeverie të
përkohshme, së cilës iu vu për detyrë kryesore t’i rrëfente botës se në mes
3

Margaret Macmillan, Paris 1919, Gjashtë muaj që ndryshuan botën, Plejad, 2006 f. 21.
Muin Çami, Shqiptarët për problemin e Kosovës në mbarim të Luftës I Botërore;
Çështja e Kosovës një problem historik dhe aktual, Instituti i Historisë-Prishtinë, Instituti
i Historisë-Tiranë, 1996, 137.
5
Paskal Milo, Shqipëria dhe Jugosllavia 1918-1927, Tiranë, 1992, f. 67.
6
A-V-53 Dokumente mbi politikën e jashtme britanike 1919-1939, përgatitur nga E. L.
UDUORD (WOODWARD), M.A, F.B.A., profesor i historisë moderne në Universitetin
e Oksfordit dhe ROHAN BUTLER, M.A.I. Agreguar nga “All Soul College”, Oxford
seria e parë, volumi IV-1919, kapitulli, Çështja e Adriatikut 28 qershor, 12 dhjetor 1919 përkthyes Gjergj Geço - marrë në Arkivin e Institutit të Historisë Tiranë, (më tej: A-V53). Istorija diplomacije, Diplomacija u razdoblju pripremanje drugog svetskog rata
1919-1939, hartuar nga grup autorësh, redaktor akademik Potemkini, Zagreb, 1951 f. 37;
Ismet Dërmaku, Velike sile i Albanija od 1918-1927 godine, Vjetar IV-V, Arkivi i
Kosovës, Prishtinë, 1971, f. 25.
7
Paskal Milo, vep. cit., 68.
4
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të Adriatikut e të Jonit në një anë të Vardarit, Bosnjës e Mali të Zi në
tjetrën, rron një komb që kërkon vendin e vetë ndërmjet shteteve të lira të
rruzullit”8.
Duke i parashtruar pyetje vetvetes se çka ka bërë kjo qeveri në favor
të kësaj detyre të shenjtë dhe të rëndë dhe duke u mbrojtur nga akuzat për
paaftësinë e saj, qeveria iu ofroi qytetarëve prova zyrtare, duke mos lënë
dyshim për veprën e saj kombëtare9. Pra, në ato rrethana rreziku i
copëtimit të Shqipërisë u bë më kërcënues se kurrë ndonjëherë më parë.
Drejtimin e rrjedhës së ngjarjeve do ta vendosnin disa faktorë të
brendshëm dhe të jashtëm, kurse faktori i jashtëm nuk qëndronte në anën e
kërkesave të drejta shqiptare10. Në këtë situatë edhe Qeveria e Durrësit
ishte në pozitë tejet të vështirë në planin e brendshëm, meqë ishte një
qeveri sa për formë nën okupimin ushtarak të Italisë e pa një pushtet
efektiv për ta qeverisur vendin. Ndërkaq, edhe në aspektin ndërkombëtar
ishte në pozitë po ashtu të vështirë, ngase Austro-Hungaria, e cila e kishte
ndihmuar çështjen shqiptare e kishte humbur luftën dhe nuk kishte
kurrfarë ndikimi. Vlerësimi objektiv qartësonte një situatë edhe më të
rëndë, nga që kishte qenë në dy forumet e mëparshme ndërkombëtare, ku
ishte shqyrtuar çështja shqiptare dhe pikërisht në Kongresin e Berlinit të
vitit 1878 e në Konferencën e Londrës të viteve 1912-1913. Bilanci i
mëparshëm i forcave në rrafshin ndërkombëtar, prej nga mund të
përfitonte çështja shqiptare, ishte prishur tërësisht në dëm të saj. Dy shtetet
fqinje ballkanike, si fituese të luftës, jo vetëm që dëshironin t’i ruanin
trojet shqiptare të aneksuara më parë, por lakmonin edhe territore të tjera.
Me mbarimin e luftës dhe largimin në tetor të vitit 1918 të austrohungarezëve, në Kosovë u kthyen forcat serbe11. Vlen të theksohet se nga
katër fuqitë kryesore fituese të luftës: Anglia, SHBA-ja, Franca dhe Italia,
vetëm kjo e fundit ishte atëherë e interesuar që t’i përkrahte interesat
territoriale shqiptare në Kosovë, interesim ky që rridhte nga kontradiktat e
Italisë me Mbretërinë SKS. Qeveria e Italisë ishte kundër ngritjes dhe

8

Shqipnia përpara Konferencës së Paqes, dokumenta zyrtarë të paraqitun nga ana e
dërgatës shqiptare, qysh prej 12 shkurt e deri më 5 qershor 1919 e të botuem nga ana e
qeverisë së përkohshme, Romë, 1919 f. 3.
9
Po aty. Për t’u arsyetuar para opinionit për qëndrimin që kishte mbajtur në Paqen e
Versajës, delegacioni qeveritar i përgatiti dy blej me gjithsej 130 faqe, të cilët i
pasqyronin qartë përpjekjet për mbrojtjen e çështjes kombëtare.
10
Paskal Milo, Shqipëria dhe Jugosllavia 1918-1927, Tiranë, 1992, f. 94.
11
Fehmi Pushkolli, Mbrojtja kombëtare shqiptare e Kosovës 1878-1990, Prishtinë, 1991,
f. 77.

192

Lush CULAJ

konsolidimit të këtij shteti të ri në Ballkan12. Duke mos pasur aleatë të
tjerë mbrojtës, Qeveria e Durrësit u mbështet pikërisht në përkrahjen e
Qeverisë së Romës, me shpresë se do të përfitonte në favor të çështjes
kombëtare. Mirëpo, pesha e kësaj qeverie si faktor ishte e vogël në
krahasim me shtetet tjera fituese, që i mbështesnin pretendimet jugosllave
dhe greke. Interesat e shqiptarëve në Versajë do t’i përfaqësonin disa
delegacione13, por delegacioni kryesor ishte ai i Qeverisë së Durrësit në
përbërje: Turhan Pashë Përmeti-kryetar, imzot Luigj Bumçi, Mehmet
Konica, Luigj Gurakuqi, dr. Mihajl Turtulli dhe Mustafa Kruja14. Në këtë
delegacion patër Gjergj Fishta merrte pjesë si ekspert15. Shqipëria merrte
pjesë në Konferencën e Paqes në Paris në kategorinë e katërt dhe vetëm
me letërkëmbim, ose në rast se e ftonte njëra nga pesë Fuqitë kishte të
drejtë ta dërgonte vetëm një delegat16. Takimet personale ishin anësore
(margjinale) dhe me njerëz pa ndonjë rëndësi të veçantë; kurse propaganda
në shtyp ishte e pamundur, sepse gazetat me influencë, për simpati, për
opinion, apo për para, anonin që të gjitha nga kundërshtarët tanë17.
Kërkesat konkrete të Qeverisë së Durrësit në Paqen e Versajës
Kërkesat që Qeveria e Durrësit, në emër të popullit shqiptar, i kishte
paraqitur Konferencës së Versajës, ishin:
1) T’i kthehet shtetit shqiptar pavarësia të cilën e kishte njohur dhe
garantuar Konferenca e Londrës e vitit 1913.
2) T’i kthehen shtetit shqiptar viset shqiptare që i ishin dhënë Malit
të Zi me vendimet e Kongresit të Berlinit dhe të Konferencës së Londrës
të vitit 1913.
12

Muin Çami, Shqiptarët për problemin e Kosovës në mbarim të Luftës I Botërore,
Çështja e Kosovës një problem historik aktual, Instituti i Historisë-Prishtinë, Instituti i
Historisë-Tiranë, Tiranë, 1996, f.138.
13
Për këtë shih më gjerësisht te mr. Lush Culaj, vep. cit., 50-51.
14
Peter Bartl, “Shqipëria nga mesjeta deri sot”, “Drita”, Prizren, 1999 f. 177-178; Hakif
Bajrami, “Lidhja kosovare për të vërtetën e Kosovës”, fejton “Bujku”, Prishtinë,
24.7.1995 f.13; Antonello Biagini, Storia dell Albania- dalle origini ai giorni nostri,
Milano 1999 f. 107; Mithat Frashëri, Shqiptarët dhe sllavët, Tiranë, 1998, f. 6.
15
Sejfi Vllamasi, Ballafaqime politike në Shqipëri, vep. cit., f. 109.
16
Istorija diplomatije III 1919-1939 V.P. Potemkin Beograd, 1951 f. 34; Xheladin Shala,
Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1918-1824, punim magjistrature, Prishtinë, 1979, f.
32.
17
Zenun Çelaj, “Në Konferencën e Paqes katër delegacione shqiptare”, Nga letërkëmbimi
ndërmjet Stavro Skëndit dhe Mustafa Krujës (3), “Bujku” Prishtinë, 31 dhjetor 1997, f.
22.
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3) T’i kthehen shtetit shqiptar viset shqiptare që i ishin dhënë
Serbisë me vendimet e Konferencës së Londrës të vitit 1913.
4) T’i kthehen shtetit shqiptar viset shqiptare që i ishin dhënë
Greqisë me vendimet e Konferencës së Londrës së vitit 191318.
Këtyre kërkesave delegacioni qeveritar ua kishte bashkëngjitur edhe
hartën gjeografike të kufirit etnik të Shqipërisë, i cili sipas tyre përfshinte
territorin nga Gjini i Spicës (në veri të Tivarit), duke përfshirë brenda
Tuzin, Hotin, Grudën, Triepshin, Podgoricën, duke e ndjekur kufirin e
Malit të Zi që kishte para vitit 1912, përfshihet Peja, Gjakova, Mitrovica,
Prishtina, Gjilani, Ferizaj, Kaçaniku, një pjesë e kazasë së Shkupit,
Tetova, Gostivari, Kërçova, Dibra për të arritur në mes të liqeve të Ohrit e
të Prespës. Nga kjo pikë kufiri ndjek vijën e vitit 1913 dhe del afër gjirit të
Prevezës19. “Në këto vise jetojnë mbi 2 milionë shqiptarë, ku më tepër se
gjysma janë lënë jashtë kufirit shqiptar, andaj ne kërkojmë që të jemi zotë
të trevave shqiptare që na janë këputur me Kongresin e Berlinit e me
Konferencën e Londrës; kërkojmë pavarësi për tërësinë territoriale
shqiptare dhe shpërblime ekonomike për një numër të madh fshatrash të
djegura nga grekët në Shqipërinë Jugore”, theksohet ndër të tjera në
kërkesat e delegacionit qeveritar paraqitur në Versajë, më 15 shkurt
191920.
Mbi angazhimin e delegacionit qeveritar në Konferencën e Paqes në
Paris, i shkruan Luigj Gurakuqi mikut të tij dhe fotografit të njohur nga
Shkodra, Kel Marubit, më 23 mars 1919, ku ndër të tjera, theksonte: “Prej
dokumenteve qi po ju çoj keni për të marrë vesh punën që kemi bamun
gjer me sot. Me shkrime dhe me gojë jemi mundue me i dal zot me të
gjitha mënyrat të drejtave tona por mjerisht jemi tepër të vegjel e të pa
ndihmë. Tu e pamum se nuk po shikohet e drejta ashtu si duhet kemi
kerkue plebishitin, pushtimin amerikan, tu e ditun se shumë të liga na
vijnë prej Traktatit të Londrës 1915. Kemi protestue me energji kundër
këti Traktati, që i jep Vlonën Italisë, Shkodrën Malit të Zi. Kemi protestue
edhe kundër masakravet qi po bojnë jugosllavët në Pejë, Gjakovë, Plavë,
Gusinjë, e sot kemi pregaditur një protestë tjetër kundër të ligave qi po
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Shqipnia përpara Konferencës së Paqes, ble i parë - dokumenta zyrtarë të paraqitun nga
ana e dërgatës shqiptare, qysh prej 12 shkurtit e deri më 5 qershor 1919 e të botuem nga
ana e qeverisë së përkohshme, Romë, 1919, 9, kërkesë e nënshkruar nga kryeministri
Turhan Pasha dhe dorëzuar Konferencës, më 15 shkurt 1919.
19
Shqipëria përpara Konferencës së Paqes, ble i parë ..., f. 11.
20
Po aty, f. 12.
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bëjnë serbët në Dibër21!”. Të gjitha këto dhe shumë të tjera janë dëshmi të
pakontestuara për përpjekjet e pareshtura të Qeverisë së Durrësit në
mbrojtjen e çështjes shqiptare në Paqen e Versajës.

21

AQSH, Fondi, 34, dosja 34, f. 66.

Marenglen VERLI

ASPEKTE RRETH SITUATËS NË TREVAT SHQIPTARE NËN
PUSHTIMIN AUSTRO-HUNGAREZ DHE BULLGAR (1916-1918)*
Aspektet apo problematika e situatës në trevat shqiptare nën
pushtimin austro-hungarez dhe bullgar përfshijnë shumëçka. Aty do të
duheshin përmendur veprimet e armatosura gjatë pushtimit dhe
stabilizimin e rendit, gjithashtu negociatat midis austro-hungarezëve dhe
bullgarëve për ndarjen e zonave të pushtimit, më tej mënyra e organizimit
të administratës ushtarako-policore e civile, politika e trajtimit të
diferencuar të popullsisë vendase me përkatësi të ndryshme etnike, fetare,
apo kategorive të ndryshme sociale, situata ekonomike, tiparet dhe
specifikat e rezistencës në dy zonat e pushtimit, e ndërthurur kjo me
ndryshimet etnike të forcave të rezistencës etj., etj. Në këtë kumtesë,
vëmendja kryesore do t’i kushtohet paraqitjes së gjendjes në të cilën u
ndodhë Kosova dhe në viset e tjera shqiptare në vitet 1916-1918, si edhe
argumentimit të faktorëve që diktuan në këtë drejtim. Për lehtësi të
trajtimit të temës paraqitja e fakteve dhe argumenteve është organizuar
duke shqyrtuar veçmas, fillimisht zonën bullgare të pushtimit dhe më pas
atë austro-hungareze.
Dokumentacioni i kohës i burimeve të ndryshme ofron të dhëna të
padiskutueshme se situata politike dhe ekonomike e popullsisë shqiptare
në zonën bullgare të pushtimit ishte tepër e vështirë. Për rëndësinë
strategjike që kishte zona, aty u dërguan trupa të zgjedhura ushtarake, çeta
të verhovistëve bullgarë dhe nëpunës mjaft të instruktuar. Shqiptarët u
trajtuan prej tyre gati njësoj, si nga pushtuesit e mëparshëm serbë në vitet
1912-1915, edhe pse përkatësia fetare masivisht myslimane, në kushtet e
aleancës bullgaro-turke duhet të kish qenë një faktor mbrojtës. Pushtuesit
bullgarë, pavarësisht nga kjo i trajtuan shqiptarët jashtë çdo norme ligjore,
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i persekutuan dhe i terrorizuan si grup etnik i papranueshëm për
bashkëpunim. Për rrjedhim, përgjithësisht shqiptarët ishin të përjashtuar
nga inkuadrimi në administratë etj., çka zhgënjeu ata që e kishin
mirëpritur avancimin bullgar. Autoritetet e Sofjes edhe popullsinë sllave e
diferencuan. Përkrahje iu dha vetëm popullsisë maqedonase, të cilën ata e
konsideronin bullgare, pra të vlefshme e të besueshme dhe që mund të
gëzonte të drejta, kurse popullsinë serbe dhe kolonët serbë të ardhur pas
vitit 1912, madje edhe elementët maqedonas me orientim proserb ose
progrek, i trajtuan si armiq.
Paralel me internimet e shumta të meshkujve shqiptarë në kampet e
përqendrimit në Bullgari, u krye edhe mobilizimi masiv i shumë të tjerëve,
pjesërisht për të furnizuar me rekrutë ushtrinë aleate turke dhe kryesisht
për punë të detyruar në ndërtime strategjike. Natyrisht mobilizimi
përfshinte masivisht edhe popullsinë maqedonase të destinuar kryesisht
për plotësimin e ushtrisë bullgare, nga e cila u rekrutuan gati 50 % e
meshkujve të moshave 18-45 vjeç. Të mobilizuarit për punë si rregull
merreshin së bashku me mjetet personale të transportit dhe me kafshët e
punës. Ata detyroheshin të ndërprisnin çdo punë të vetën dhe të
largoheshin nga familjet për të ndërtuar rrugë dhe fortifikata për ushtrinë
bullgare. Kështu u ndërtuan hekurudhat me binarë të ngushtë (dekovilet)
Gostivar-Kërçovë dhe Veles-Përlep, u meremetuan shumë trase rrugësh të
tjera etj. Në këto punë të detyruara, nga kushtet e vështira dhe trajtimi
shtazarak humbën shumë jetë njerëzish.
Sipas dokumentacionit bullgar të kohës, të mobilizuarit për
ndërtimin e hekurudhave ishin të detyruar të punonin dy muaj duke u
shpërblyer vetëm me 1-2 kg miell në ditë. Për më tepër, ata zakonisht
çoheshin për të punuar jo më pak se 25 km larg vendbanimeve të veta, për
të mos u kthyer në mbrëmje në shtëpi, kurse dita e punës, nën mbikëqyrjen
e dhunshme të ushtarëve, zgjaste nga mëngjesi deri në mbrëmje. Situata
erdhi duke u rënduar edhe për shkak të rekuizimit masiv ose të blerjes së
sforcuar të produkteve ushqimore, mandej grabitjeve masive të pasurive
natyrore dhe grabitjeve individuale të popullsisë nga ushtarët e nëpunësit,
gjithashtu prej tatimeve të rënda e të shumëllojshme etj., të cilat
përdoreshin tërësisht për furnizimin e ushtrisë dhe mbajtjen e
administratës bullgare. Të gjitha këto veprime precipituan një gjendje
mjerimi dhe urie të papërballueshme. Kaq thellë u shty praktika e
furnizimit të ushtrisë nga burimet e popullsisë vendase saqë, përveç
artikujve ushqimor bazë, filluan të rekuizohen edhe frutat, leshi dhe
lëkurët e bagëtive, kashta, metalet me ngjyra, thasët, drutë etj., u vunë
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tatime mbi çdo produkt të nxjerrë në treg, u imponua blerja e lejes për të
prerë dru, etj. Në këto rrethana tregtia dhe zejtaria u asfiksuan krejtësisht,
kartëmonedhat humbën çdo vlerë, kurse uria mori përmasa katastrofike.
Zia e bukës e shfaqur qysh në pranverën e vitit 1916, u bë
vdekjeprurëse në vitin 1917, duke kërcënuar me vdekje rreth gjysmën e
popullsisë. Sipas arqipeshkvit Mjeda, më 1917 vetëm në Prizren vdiqën
nga uria rreth 1 000 vetë. Në rrethana të tilla autoritetet bullgare në disa
raste shpërndanë nga depot e ushtrisë sasi të vogla drithi, por të
ashtuquajturat ndihma në përgjithësi shkuan në favor të elementit
maqedonas, mandej në favor të klerit shqiptar dhe të një numri të kufizuar
njerëzish në shërbim të tyre. Sikur mos mjaftonin gjendja e urisë e sjellë
nga rekuizimet, gjobat e plaçkitjet, mungesa e çdo të drejte, etj., popullsia
shqiptare u ndodh masivisht nën një terror të vazhdueshëm, që kryhej me
pretekstin e çarmatimit. Ky terror dhe shpërnguljet e vazhdueshme rrënuan
fshatra të tëra shqiptarësh autoktonë, ose spastruan etnikisht vendbanimet
me popullsi të përzier, veçanërisht në viset periferike të trevave shqiptare
ku ato takoheshin me trevat maqedonase. Muhaxhirët që u larguan drejt
lindjes në Azinë e Vogël, përgjithësisht nuk do mundnin të ktheheshin pas
mbarimit të luftës.
Krahasuar me zonën bullgare të pushtimit, situata në zonën austro
-hungareze ishte mjaft e ndryshme. Fillimisht trupat e Perandorisë
Habsburge u pritën mirë nga popullsia shqiptare, e cila e ndjeu veten të
çliruar pas përvojës së hidhur trevjeçare që kish pasur nën sundimin serb e
malazez. Ajo dhe veçanërisht krerët politikë shqiptarë, ishin gjithashtu të
ndërgjegjshëm për përkrahjen e Austro-Hungarisë në formimin e shtetit
shqiptar. Nga ana tjetër, austro-hungarezët në kuadër të politikës së tyre
rajonale propaganduan se mbështesnin aspiratat e kombit shqiptar dhe
ndërmorën hapa që përmirësonin gjendjen e tij politike. Në këtë kuadër, u
ligjërua përdorimi i flamurit shqiptar, pushteti lokal iu besua popullsisë
vendase, duke i dhënë përparësi elementit shqiptar, gjuha shqipe nuk ishte
më e ndaluar në administratë, hapja e shkollave shqipe nuk pengohej,
botimi dhe shpërndarja e librave shqip ishin të lira etj. Veçanërisht e
rëndësishme për të ardhmen ishte hapja për herë të parë masivisht e
shkollave shqipe. Sipas të dhënave jo të plota, shkollat fillore 4-vjeçare
publike u hapën në: Pejë, Gjakovë, Gjurakovc, Baran, Irzniq, Zllakuçan,
Strellc, Istog, Mitrovicë, Soçanicë, Vllahi, Koshutovë, Braboniq, Vushtrri,
Keçiq, Borçan, Radoniq, Llaushë, Rezallë, Rudnik, domethënë të paktën
në 20 qytete e fshatra, ku u inkuadruan rreth 2 500 nxënës dhe dhjetëra
mësues. Në këto shkolla, përveç gjermanishtes që mësohej si lëndë e
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veçantë, të gjitha lëndët e tjera mësoheshin në gjuhën shqipe. Kuadri
mësimor u plotësua me mësues të arsimuar në shkollat e Perandorisë
Osmane, të cilët me kurse të shpejta përvetësonin alfabetin e shqipes, si
edhe me ish-studentë të Normales së Elbasanit. Në numrin e shkollave të
hapura në këtë kohë duhen llogaritur edhe ato që funksiononin pranë
xhamive, teqeve, kishave katolike dhe në banesa private. Në vitin 1918 në
tërësi numëroheshin gjithsej rreth 300 shkolla, pa llogaritur 1 kurs kundër
analfabetizmi për rreth 150 të rritur që funksionoi në Gjakovë, çka
dëshmon për hapa të dukshme në fushën e arsimit.
Situata e re çoi në bashkëpunimin me austriakët të shumë krerëve
shqiptarë, të cilët ndër të tjera, përmes propagandës nacionaliste e fetare
dhe ofertave materiale, regjistruan edhe forca vullnetarësh në komunitetin
shqiptar. Kështu H. Prishtina organizoi rekrutimin e 2 000 vullnetarëve
shqiptarë, që iu bashkuan trupave austriake në viset shqiptare, kurse F.
Draga ndihmoi në rekrutimin e 1 000 të tjerëve, të cilët u dërguan në
frontin lindor të Austro-Hungarisë, ose iu bashkuan trupave aleate turke.
Për bashkëpunimin e ofruar disa nga krerët e njohur shqiptarë, si Ferhat e
Nexhip Draga, Dervish Mitrovica etj., morën edhe detyra në pushtetin
vendor. Madje Dervish Mitrovicës, përveç detyrës së kryetarit të Komunës
së Mitrovicës, iu dha edhe grada ushtarake e majorit të Austro-Hungarisë.
Pas depërtimit në viset shqiptare dhe mirëpritjes që ndeshën aty
trupat perandorake, në Ministrinë e Jashtme të Austro-Hungarisë
vlerësuan se Shqipëria duhej trajtuar si vend mik dhe neutral, kurse
Kosova duhej të bëhej pjesë përbërëse e saj. Qarqet ushtarake ndërkohë
kërkuan që Kosova dhe viset e tjera veriore shqiptare t’i aneksoheshin
Perandorisë. Ndonëse kjo ide e ushtarakëve nuk u realizua, Kosova dhe
Shqipëria u lanë të ndara. Në këtë mënyrë trevat shqiptare përveçse të
pjesëtuara në disa zona pushtimi (greke, franceze, italiane, bullgare dhe
austro-hungareze), mbetën të copëtuara në tri pjesë edhe brenda zonës
austro-hungareze të pushtimit. Pakënaqësia e shqiptarëve ndaj hezitimit të
Vjenës për të plotësuar kërkesat politike themelore të lëvizjes së tyre
kombëtare, u shtua gjatë viteve 1916-1918, paralel me përpjekjet e austrohungarezëve për çarmatimin e popullsisë dhe me keqësimin e
vazhdueshëm të kushteve të jetesës së përditshme. Si pasojë e gjendjes së
luftës, por edhe përpjekjeve për furnizimin e trupave me burimet materiale
vendase, rezervat ushqimore në Kosovë dhe në viset e tjera veriore
shqiptare shteruan shumë shpejt. Natyrisht Vjena ishte më e kujdesshme
se Sofja në shfrytëzimin e burimeve ekonomike të zonës së vetë të
pushtimit. Këtë ajo e bënte kryesisht përmes shkëmbimit të mallrave,
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blerjeve me çmime të imponuara, vulosjes së kartëmonedhave,
përkatësisht nxjerrjes masivisht nga qarkullimi të kartëmonedhave të
mëparshme dhe politikës së deflacionit të tyre të theksuar në raport me
monedhat prej ari dhe argjendi. Megjithatë, nuk munguan edhe praktika të
tjera që acaronin situatën, të ngjashme me ato që zbatonin bullgarët në
zonën e tyre të pushtimit. Kështu qysh në muajt e parë të vitit 1916
autoritetet austriake i imponuan popullsisë punën e detyrueshme për
ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, prerjen e lëndës së drurit për
qëllime ekonomike dhe ushtarake etj. Kurse në listën e produkteve që
rekuizoheshin ata, sikurse bullgarët futën një gamë të gjerë të produkteve
bujqësore dhe blegtorale, metalet me ngjyrë, me vlera strategjike, etj.,
ndonëse në mbledhjen e tyre u treguan më të kujdesshëm e tolerantë.
Në rritjen e pakënaqësisë ndikoi edhe ashpërsia me të cilën
reagonin autoritetet austro-hungareze ndaj çdo rezistence që cenonte
rendin. Në këtë kuadër pati disa dhjetëra internime individësh në kampet e
përqendrimit në Hungari, pati burgosje dhe internime të familjeve të
kaçakëve që refuzonin të dorëzoheshin, gjithashtu konfiskime të tokës dhe
pasurisë së tyre. Situata e vështirë e krijuar nga gjendja e luftës nxiti mjaft
njerëz të shpërnguleshin edhe nga zona austro-hungareze, kryesisht drejt
Turqisë. Edhe pse motivet dhe përmasat nuk ishin sikurse ato në vitet
1912-1915, ose identike me ato në zonën bullgare, shpërnguljet do të linin
pasoja, me ndikim pas luftës në ekonomi, në problemet pronësore, në
situatën etnike etj. Gjatë viteve 1916-1918 në gjendje të vështirë e pa
veten edhe minoriteti serb në Kosovë. Ndryshe nga vitet 1912-1915, kur
ndihej i privilegjuar nga regjimi serbo-malazez i pushtimit, ai u keqtrajtua,
veçanërisht nga bullgarët për shkak të rivalitetit të dyfishtë politik dhe
fetar midis serbëve dhe bullgarëve. Kështu, ndërsa austriakët nuk i
mohonin serbëve disa të drejta dhe në rastet e ndëshkimeve praktikonin
përgjithësisht internimet, të cilat i zbatuan fillimisht ndaj ushtarëve serbë
të zënë rob në luftë dhe ndaj disa nëpunësve, bullgarët kryen shumë
ekzekutime. Ndër të vrarët prej trupave bullgare ishte edhe kryepeshkopi
ortodoks serb i Shkupit, i cili u kap në Prizren. Me qëndrimin që mbajtën
në zonat e tyre të pushtimit, bullgarët dëshmuan se do të ndiqnin ndaj
serbëve dhe shqiptarëve po atë politikë, që më parë e ndoqi Serbia ndaj
shqiptarëve dhe maqedonasve. Ishte e natyrshme që në situatën pa
rrugëdalje normale, kur edhe ekzistenca fizike ishte e rrezikuar, popullsia
shqiptare vendase, në të dy zonat e pushtimit të kundërvepronte për
vetëmbrojtje me të gjitha mënyrat e mundshme. Në këtë kuadër ajo bënte
çmos t’u shmangej detyrimeve të ndryshme të ngarkuara prej pushtuesve,
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duke përfshirë edhe rekrutimin në ushtri, apo mobilizimin për punë të
detyruar, gjithashtu kryente sabotime, zhvillonte propaganda antibullgare
e antiaustro-hungareze etj. Veçanërisht problematike për pushtuesit u bë
rezistenca e armatosur e “kaçakëve”. Pavarësisht nga masat e marra prej
pushtuesve numri i të arratisurve dhe i çetave të armatosura kryengritëse
gjatë viteve 1916-1917 u shtua me shpejtësi, mbi bazën e grupeve që
ekzistonin nga periudhat e mëparshme, kurse aksionet e tyre u bënë
gjithnjë më të shpeshta e më të rrezikshme.
Rezistencë organizuan edhe popullsia serbe dhe elementë të
popullsisë maqedonase që bashkëpunonin me të dhe ishin kundërshtarë të
politikës së Bullgarisë. Madje, midis forcave të ndryshme të rezistencës
nga viti 1917 e veçanërisht 1918 pati edhe marrëveshje bashkëpunimi, por
kjo është një temë tjetër, jashtë objektit të kësaj kumtese.
DOKUMENTE
Situata në trevat shqiptare nën pushtimin austro-hungarez dhe
bullgar në vitet e Luftës së Parë Botërore
(1915-1918)
(4 dokumente për ilustrimin e kumtesës)
Raport i majit 1916 i shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Korpusit
XIX, të ushtrisë austro-hungareze, kolonel Lustig, mbi gjendjen në
Shqipëri*

“Shkaku i të gjitha të këqijave në Shqipëri duhet të kërkohet në
historinë e saj, e më pak në pozitën e saj gjeografike. Sundimi turk që
zgjati për një kohë të gjatë është padyshim faktori kryesor, ai nuk e la
vendin të zhvillohet e të begatohet dhe popullin e ka prishur.
Pothuajse metodikisht Shqipëria u mbajt [nga osmanët] larg nga
të gjitha zhvillimet ekonomike e kulturore, qoftë për arsye ushtarake mbrojtja nga sulmet e armikut, duke mos bërë ndërtime, ose duke lënë që
të prishen rrugët ekzistuese - qoftë për arsye politike. Qeveria thjesht
donte të ruante gjendjen primitive, duhej besuar se në këtë mënyrë do të
kishte më pak telashe. Ajo dha mjaft liri, krijoi privilegje, pothuajse nuk
voli fare taksa shtetërore etj. Për lëvizjen më të vogël popullore kundrejt
*

Arkivi i Institutit të Historisë (më tej: AIH), A-IV-439, nr. inv. 4140.
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saj hiqte menjëherë nga pushteti valinjtë, mytesarifët etj., shkurt
prodhonte sistematikisht për të ardhmen, një gjendje që në çastin e duhur
të mund të shmangte përkohësisht të gjithë vështirësitë, që i dilnin në
rrugën [e qeverisjes]. Në këtë mënyrë ajo për t’ia arritur qëllimit kishte
nevojë për garnizone të pakta, nuk harxhonte para për investime e kështu
me radhë.
Për një kohë të gjatë punët shkuan në këtë mënyrë, por më së
fundi, në vend filluan të çajnë rrugën e të depërtojnë ide të tjera, moderne,
ndonëse ende të paformatuara. Erdhën më pas trazirat ballkanike, u
shfaqën në mënyrë kaleidoskopike administratat e qeveritë më të
ndryshme: ajo e Ismailit [Qemalit], e Komisionit Ndërkombëtar të
Kontrollit, ajo e Vidit, e Esatit, e serbëve dhe malazezëve (në pjesë të
ndryshme) dhe së fundi, administrata austro-hungareze.
Secila filloi nga fillimi dhe secila në një drejtim tjetër nga ai që
kishte ndjekur qeveria e administrata e mëparshme. Nëse njëra
favorizonte katolikët, apo shqiptarët e Veriut, tjetra parapëlqente
myslimanët ose toskët. Ndërhynin pastaj rrymat e shkaktuara nga fqinjët
(Austro-Hungaria, Italia, Serbia, Mali i Zi, Bullgaria, Greqia). Në mënyrë
konsekuente nxitej të lindte një gjendje kaotike. Duke marrë parasysh këta
precedentë, një gjendje e tillë do të kishte lindur kudo, por në atë masë që
ekziston ajo do të mund të krijohej vetëm në Shqipëri, në vendin e lulëzimit
të gjërave më të pabesueshme.
Prandaj, nuk duhet të habitemi nëse edhe ndaj regjimit tonë
kundërvihet një farë mosbesimi; shqiptari, që në vetvete dhe për vetveten
është tashmë i mbushur me ndjenja mosbesimi, duhet të bëjë pyetjen: sa
kohë do të zgjaste kjo madhështi, ky shkëlqim dhe mos a do të duhet të
nderoj përsëri një zot të ri? Por ai thotë me vete edhe: jo, nuk më duhet që
të jem me të vërtetë besnik, shumë hekura duhen nxehur njëkohësisht në
zjarr dhe kështu konspiron në të gjitha rastet i gëzuar, duke vazhduar
lojën kur shfaqet mundësia lidhur me këtë. Duke pasur parasysh përvojat
e tij a mund t’i marrësh këto për skepticizëm të tij?
Por, çfarë populli janë këta shqiptarët? Një përgjigje konkrete dhe
e kënaqshme vështirë se jepet në librat e hollësishëm e plot të dhëna
diturie që na ofrohen. Hartat e shpërndarjes së popujve e të besimeve
fetare tregojnë qartë pamundësinë për t’i dhënë këtij konglomerati një
karakteristikë unike etimologjike; në të vërtetë fiset dhe grupet më të vogla
fisnore të tregojnë në shumë drejtime tipare të ndryshme, gjë që është e
dokumentuar dhe në grindjet, hasmëritë e shumta ndërmjet tyre. A është
tosku gjoja më i mençur, a duhet të jetë gega më trim (?), a është malësori
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i malësisë i gdhendur nga një dru më i shtrembër se sa banori i luginës së
Zadrimës, a është myslimani më pak i qëndrueshëm në pikëpamjet, bindjet
e tija se sa katoliku dhe ortodoksi apo përsëri, përkundrazi, një përçues i
thjeshtë - nëse një gjë e tillë përgjithësisht është akoma e mundur.
Unë do të mund të përmendja këtu akoma disa tipa kryesorë me
aspiratat e tyre politike: Malësori është tipi më luftarak, por dhe më i
paqytetëruari, bari dhe vjedhës i bagëtive, i dyshimtë, i pasigurtë,
liridashës; Katoliku është në pjesën më të madhe austrofil, në rast të
kundërt më shumë ndjekës i turqve të vjetër; Fiset në perëndim të
Gjakovës e Prizrenit janë shumë të pasigurtë, tregojnë një prirje për te
sllavët, e në këtë krah orientohen edhe myslimanë, ortodoksë. Banorët e
Shkodrës e të rretheve, janë të mësuar shumë me privilegje, e në mënyrë të
veçantë myslimanët, kurse katolikët me subvencionet [e dhëna] nga ana
jonë dhe nga italianët janë prishur në një masë të ngjashme, kanë prirje
për politikë të fshehtë, ilegale, por konspiracione etj., janë shumë të
pasigurt (duke përfshirë klerin katolik, shtresa e lartme, shumë të
italianizuar). Mirditorët janë relativisht, në pjesën më të madhe,
austrofile, të varfër, deri në njëfarë mase luftarakë, të mëdhenj në
shkretimin e vendit me zjarr e shpatë. Njerëzit në hapësirën Durrës-Krujë
formojnë fisin kryesor të esadistëve, një fundërri e pabesë e dinake. Në të
dy anët lumit Shkumbin kemi në radhë të parë nacionalistët (“e
Shqipërisë së pavarur”). Për arsye të qëllimeve që ushqenin qenë të prirur
ndaj nesh, por, për sa kohë mendonin në mundësinë që të njëjtën gjë mund
të arrinin me Bullgarinë, edhe me këtë paraqiteshin si miq të mirë. Nga
pikëpamja kulturore këto qëndrojnë më lart nga të gjithë, me një
mirëqenie relative. Ka gjithashtu edhe një numër të madh varietetesh të
enklavave, për shembull fisi malazez i Vrakës në veri të Shkodrës,
ortodoksët përreth Durrësit (grekofile), kucovllahët afër Kavajës etj. Nuk
duhet të harrojmë se këtu myslimani është shumë fanatik, ortodoks në
bindjet e tij, çdo të krishterë e shikon si një kafshë të ndyrë dhe për këtë
arsye urrejtja dhe grindjet ndërmjet njerëzve me besime të ndryshme
fetare, akoma por ajo kohë të gjerë, shumë të gjatë, nuk do të shuhen; dhe
ky është shkaku i pothuajse të gjitha trazirave. Tiparet që bien më shumë
në sy janë pasiguria në sjelljen e tyre, e përbashkët kjo me mosbesimin
dhe me përtacinë.
Unë akoma nuk kam marrë nga asnjë prej të ashtuquajturve njohës
të vendit një përgjigje pohuese ndaj pyetjes: më trego mua një shqiptar të
ndershëm ! Secili prej tyre kishte ndonjë kleçkë, me përjashtim të një
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numri fare të vogël, por atëherë duhet të pranojmë: personi përkatës (i
ndershmi) na qenkej një budalla !
Unë nuk i besoj dhe nuk i kam besë asnjë shqiptari, ai gënjen nga
mosbesimi, për arsye politike, si zakon dhe aty-këtu, edhe nga ekzagjerimi.
Ai të siguron tani me fraza plot premtime të bukura për besnikërinë e tij,
dhe kthehet e shkon në xhami për të organizuar një mbledhje proteste
kundër urdhëresave të qeverisë. Ai lyp me betime e stërbetime bukë për të
shpëtuar nga uria, dhe pasi atij i jepet bukë, pesë minuta më vonë e shet
atë me një çmim që arrin kulmin e paturpësisë. Këto nuk janë gjëra të
fryra, ekzagjerime, janë vetëm pak shembuj të marrë nga realiteti.
Në drejtime të tjera morale duhet të theksojmë se krimet e
zakonshme kundër pronës, pasurisë nuk janë dhe aq të shumta. Këtu duhet
përjashtuar vjedhja e bagëtisë, sepse ajo bën pjesë në inventarin e
“heroizmave” shqiptare. Shqiptari është i dhënë pas parasë, veçanërisht
ajka e popullit (peshkopët, krerët e fiseve etj.). Ato janë jo të ndershëm, jo
të sigurt në tregti dhe të korruptuar, të shitshëm. Bajraktari, kapedani apo
si quhen ata, të gjithë kërkojnë për gjoja qëndrimin besnik, para po ashtu
siç bën dhe njeriu i vogël, që për një veprim të caktuar kërkon një
bakshish ekstra. Pa para ata nuk bëjnë asgjë. Dhe në është personi i
veshur allafrënga, atëherë është një batakçi i regjur.
Disa veçori karakteristike, fisnike, të marra nga turqit, mund të
njihen nga gjurmët e tyre: njëfarë krenarie, por që shkon vetëm deri në
korruptim me ryshfet; ndjenja e nderit ndaj fyerjeve dhe trajtimeve mizore
(por këto arsye nuk ka ndeshkim me rrahje, si dhe mikpritja shumë
përmendur shqiptare. Kjo duket të jetë më e mira e të gjitha të mirave, që
mund të përmenden. Ajo, të shumtën e herës, është një përmbajtje besnike
ndaj traditave të vjetra, nganjëherë të mira, nganjëherë edhe të këqija.
Shqiptarët, me gjithë prapësitë e fatit e të sundimeve të huaja, kanë ruajtur
gjuhën e tyre. Edhe kjo është me siguri një përmendore e tyre e lavdishme
(dallimet e dy dialekteve kryesore, te gegët e te toskët, nuk mund të
mohohen se ekzistojnë por ato nuk janë shumë të mëdha).
Në një masë të frikshme është simptomatike përtacia, “qejfi”, që
është dukuri si për të krishterët dhe për myslimanët. Çdo shqiptar
parimisht i ndruhet punës. Të qëndrojë tërë ditën e ditës në kafene, ose
para shtëpisë së tij, të rrufisë kafe, të tymosë njërën cigare pas tjetrës dhe
të jetë një njeri i mirë në sytë e zotit, e shumta të merret pak me politikë e
të intrigojë, të lozë disa orë me letra ose shah, ky është ideali. Ai që i
afrohet më shumë këtij tipizimi, e mban veten për më të mirin e më të
zotin.
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Ndërsa në Ballkan në përgjithësi kemi parimin: unë punoj në atë
masë sa ç’më duhet që të mos vuaj nga uria, për shqiptarin duhet thënë se
nuk punon as edhe aq.
Për të treguar një shembull të fortë: në zonën në verilindje të
Shkodrës banorët shkojnë duke u ankuar e duke lypur te komandanti i
kompanisë së caktuar me shërbim atje. Ata i thonë se ishin të uritur, se
mezi po mbaheshin, se nuk kishin se me se të ushqejnë gratë e fëmijët etj.,
dhe kapiteni le t’i ndihmojë! Ky i fundit, një oficer me frymë praktike, iu
propozoi atyre: 80 vetë mund të shkonin në Shkodër në punimet ushtarake,
atje do të merrnin shpërblime e ushqim, kurse pjesa tjetër, që do të mbetej
në vend, do të kishte ndihmën e tij. Ai e bëri këtë, sepse pa se njerëzit ishin
me të vërtetë në një gjendje të vështirë, por nuk dispononte aq shumë
misër sa të mund të ndihmonte të gjithë.
Propozimi qe pranuar me fjalë të zjarrta falënderimi. Ditën e
nesërme pati pyetje modeste dhe lutje për sqarime, pretekste të ndryshme
etj., dhe, më së fundi, asnjëri nuk shkoi në punë; më mirë pëlqyen të
vuanin nga uria.
Ose: autoritetet e caktuara për ndërtimin e fortifikatave duhej të
luftonin për sigurimin e fuqisë punëtore që mungonte. Ato morën 400
punëtorë dhe u treguan atyre se do të bënin të njëjtën punë si ajo që bënin
repartet ushtarake. Në mbrëmjen e ditës së dytë kishin mbetur rreth 30
punëtorë, ditën e tretë as edhe një. Ata nuk u paraqitën më; pa pritur dhe
që të merrnin shpërblimin. Në një mënyrë të ngjashme janë përpjekur
komandantë të ndryshëm gjatë ndërtimit të rrugëve (që do të ishin dhe në
dobi të banorëve vendas), të gjithë përpjekjet kanë dalë të pafrytshme.
Edhe gruaja sllave e vendeve të Ballkanit, që është punëtore, këtu
është më pak aktive, gratë muhamedane - fanatike si në Turqi - natyrisht
jashtë shtëpisë nuk bëjnë asnjë punë.
Për sa ka të bëjë me vlerat shpirtërore, do të ishte një gjë e
padrejtë që të thuhet për shqiptarët se u mungon mençuria. Përkundrazi,
ata janë të etshëm për të mësuar dhe të mprehtë nga mendja. Vetëm
gjendja me të cilën ndodhet arsimi fillor shkakton numrin e madh të
analfabetëve. Nëse mungesa e shkollave është në vetvete një pengesë e
rëndësishme te myslimanët, në një mënyrë të posaçme, ndikon shkalla e
ulët e të mësuarit, si dhe plani mësimor që shtjellon pothuajse vetëm e
vetëm Kuranin. Diçka më e mirë është gjendja te katolikët, por te këta
vërejmë shpeshherë ndikimin italian.
Si ushtar dhe si nënshtetas, qytetari i shtetit shqiptari është një
figurë shumë e bezdisshme; prirja e lindur për mosbindje nuk mund të
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zhduket kaq shpejt dhe kjo është pengesa kryesore për çdo administratë të
rregullt, që do të vendosë rendin. Ajo është në kontradiktë edhe me
edukimin e ushtarit.
Fryma luftarake e shqiptarëve, megjithëse neve deri tani na është
përshkruar si diçka veçanërisht fisnike, duke u nisur nga një vështrim i
rremë romantik, nuk është e shoqëruar aspak nga entuziazmi e heroizmi.
Ajo qëndron në të shtënat me armë, pak a shumë të parrezikshme që prapa
shkurreve, në ngritjen e pusive, gjë për të cilën shqiptari ka shkathtësi dhe
sensin e orientimit, që shoqërohet me një zhdukje shumë të shpejtë mbas
goditjes apo atentatit, qoftë të suksesshëm apo i dështuar dhe me një
harxhim të padobishëm të municionit edhe kur nuk ka përpara asnjë
armik. (Po t’i japësh shqiptarit tani 100 fishekë, brenda gjysmë ore ai do
të ketë harxhuar të paktën 50-60 prej tyre, duke bërë qitje në ajër nga
gëzimi.
Përvojat me të “famshmet” batalione shqiptare gjatë luftës së
tanishme, si edhe më parë, na lejojnë t’i përshkruajmë ato në njëfarë
mënyre si vijon: me një tamtam të madh, me shumë krisma e potere dhe
me kërkesa akoma më të mëdha për para, mblidhet së bashku reparti i
heronjve, të cilit i mungon çfarëdo stërvitje dhe forca morale. Ky repart
fillon e shkërmoqet sa më shumë që i afrohet armikut. Gjatë rrugës,
natyrisht, ai merret me djegie e plaçkitje, rrëmben bagëti, aty këtu bëhet
dhe ndonjë vrasje e vogël dhe, më në fund, hyn në luftë. Në qoftë se armiku
është disi i armatosur mirë (sidomos me artileri) dhe grupi i shqiptarëve
është më vete dhe i udhëhequr nga ndonjë oficer vendas, atëherë mund të
vësh bast 10:1 se brenda një kohe të shkurtër mbas fillimit të qitjeve të
artilerisë armike dhe mbas hyrjes në zonën që mund ta godasë artileria
tërë kjo gjendje zhduket, fluturon si byku. Po të kenë përpara kushte më të
mira, siç qe rasti me grupin e Hasalerit, kur qenë të rrethuar nga trupat
austro-hungareze në afërsi të Durrësit, shqiptarët bashkëveprojnë deri në
suksesin e parë. Në vendin ku ata depërtuan u plaçkit e u vodh, dhe para
një mbrojtjeje të mirë, meqenëse kapiteni Haseler qe plagosur, grupi u
zhduk. Pas depërtimit, ata u shfaqën përsëri tashmë në pallatin e Vidit në
Durrës, ku kishin filluar të plaçkitnin dhe prej nga u zvarritën jashtë me
dhunë.
Këtu le të më lejohet të shpreh edhe pikëpamjen time vetjake mbi
grupin tonë shqiptar të vendosur në jug të lumit Shkumbin. Mbrojtja e
garantuar prej tij ia vlen të përmendet vetëm për shkak të mosveprimit,
apo pasivitetit të italianëve, sa për të tjerat ai ishte fiktiv, por neve na
duhet për arsye prestigji dhe për arsye të tjera ta mbështesim. Për vlerën e
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tyre ushtarake le të përmendim gjykimin e një oficeri të trupave
perandorake e mbretërore të caktuar atje, i cili kishte qenë në Shqipëri
dhe më 1914: “Unë, u shpreh ai, zotohem që me kompaninë 1, me 2
mitraloza dhe 2 obuze (lloj topi) ta dëboj të gjithë atë turmë deri në
Shkumbin, pa pësuar nga forcat e mia më shumë se 1% humbje.
Oficeri shqiptar nuk ka ndikim dhe, nën udhëheqjen e tij, shqiptari
bën ç’të dojë, si t’i vijë për mbarë. Në qoftë se vjen papritur te të
ashtuquajturit batalione, mezi gjen prezentë një të tretën e efektivit. Kur
është ditë pazari në Fier dhe aty përreth mund të vidhet kollaj një ka etj.,
njerëz a grupe të veçanta largohen nga batalioni. Por, ditën e pagesës nuk
mungon asnjeri. (Me caktimin e oficerëve të trupave perandorake e
mbretërore që është bërë kohët e fundit, gjendja është përmirësuar disi).
Vlerësuar nga pikëpamja e të qenit nënshtetas, shqiptari njeh
vetëm eprorin që e paguan atë mirë, ose që e shtyp atë brutalisht (a nuk do
të mundemi të arrijmë dhe ne diçka në këtë mënyrë?). Si çdo ballkanas që
mirësjelljen e konsideron cilësi të njeriut të dobët, ashtu edhe ai
[shqiptari] instinktivisht, kërkon kërbaçin e trekëmbëshin.
Nga gjithë sa u tha më lart mund të dalë si përfundim se nuk do të
ishte e mundur që populli brenda 1-2 brezave të zhvillohet në lartësinë e
duhur. Edhe tani rinia rritet në një mjedis vesesh të rrënjosura në popull.
Fjalët “detyrë”, “gëzim i punës”, janë fjalë të huaja, [vështirë të thuhet]
sa gjatë do të duhet të punojë shkolla këtu për të pastruar nga rruga
pengesa të tilla.
Por, gjithashtu, si duhet vepruar që të mund, të qeverisësh këtu?
Por administratën tonë të atëhershme, një pyetje e tillë nuk mund të
merrte një përgjigje të thjeshtë, sepse askush nuk e dinte për sa kohë duhej
mbajtur ajo në këmbë.
Ndryshe është puna për një sundimtar që do të qëndrojë.
Për të treguar këtu me një shembull drastik unë e kam menduar
kështu fillimin e sundimit të Vidit:
Të vinte me një salltanet oriental, të dilte në ballkonin e
kështjellës, pastaj të shpërndante para ndërmjet njerëzve (jo në mënyrë të
figurshme). Ditën e nesërme, për zbavitje dhe për të frikësuar Esatin, të
varte disa nga besnikët e tij në pika që mund të shiheshin nga larg dhe në
ditën e tretë në krye të ndonjë force ushtarake shqiptare (natyrisht me
përzierje oficerësh evropianë) të dilte kundër të ashtuquajturve rebelë. Në
këtë rast të tregonte trimëri personale, gjë që këtu nuk është aspak ndonjë
art i madh e i rrezikshëm etj. Dhe nëse kjo duket si një lojë, veprim
operetash, prapëseprapë efekti nuk do të mungonte.
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Nga ekonomia:
“Nga pikëpamja e zhvillimit bujqësor e blegtoral territorin e
pushtuar të Shqipërisë në përgjithësi mund ta ndajmë në tre kategori: a)
Pjesa fushore (pjesërisht kënetore) me rrëzat e maleve që përfshihen këtu;
b) Malet e Alpeve në Veri dhe në Lindje, e; c) Malësia Qendrore e
Shqipërisë së Mesme.
a) Pjesa fushore na tregon kudo, ose pothuajse kudo, një truall të
mirë, vende-vende bile shumë të mirë, por drejtimi, administrimi i saj
vetëm pjesërisht është i mundshëm, meqenëse nuk janë aspak të
kanalizuara dhe rrjedhjet e parregulluara të ujërave mbajnë më shumë se
një të tretën e tokës vazhdimisht, ose me ndërprerje, nën ujë [të
përmbytura].
Gjithashtu sipërfaqet me këneta heqin nga përdorimi një pjesë të
madhe të tokave pjellore (këtu hyjnë dhe vendet malarike).
Le të përmendim disa lokalitete: bigëzimi i Drinit me Bunën, i
quajturi Drinase (i dalë rreth 100 vjet më parë) me pjerrësinë e prurjen e
vet, natyrisht të pakët, si dhe gjithë rrjedhjet e tjera ujore, përrenj, lumenj,
me zbritje të çrregullt në fusha si Kiri, Drini, Mati, Fani etj., përmbytin
tokat përreth shumë herë në vit, por në pranverë dhe në vjeshtë e bëjnë
këtë për shumë javë, bile për muaj të tërë. Lumi Buna, i pasistemuar, me
cektinën prej rëre në grykën e lumit që vjen vazhdimisht duke u ngritur
tregon vazhdimisht mbushje; për këto arsye kemi ngritje të faqes së detit
dhe në mungesë të rrjedhjeve të mjaftueshme edhe ngritje të fundit të
truallit mbështetës të detit. Këtu humbasin më shumë se 100 km2 të bregut
verior pjellor (Mali i Zi preket veçanërisht). Gjendja e favorshme
klimatike në territoret e sotme kënetore me siguri do të favorizonte
kultivimin e orizit.
Trualli që ekziston në të vërtetë përdoret, por me kaq pak zell dhe
me vegla aq primitive (përmenda e drunjtë, që nuk lëron më thellë se 10
cm), saqë rezultati i krahasuar me mundësinë duhet quajtur minimal.
Kultivohet në pjesën më të madhe vetëm misër, si produkti kryesor
ushqimor i Shqipërisë, të lashtat e tjera që mund të përdoren për bukë
janë të kultivuara në një masë minimale, perimet shumë pak, patatet
aspak. Duhani kultivohet në një masë më të madhe dhe ka mundësi të
eksportohet. Diçka kultivohen edhe hardhia e frutat, por nuk janë të
varieteteve të mira. Në brendësi të vendit nuk ka shumë kullota për
bagëtinë ekzistuese e cila, pjesërisht është me vlerë të pakët.
Fiqtë, portokalliet, limonët, janë zhvilluar pa ndonjë ndihmë apo
kujdes të veçantë, siç dëshmohet, po ashtu dhe kulturat e pemëve të tjera
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frutore etj. Me përkujdesje e përmirësim të varieteteve mund të merreshin
prej tyre prodhime të bollshme (sidomos e portokallieve me vlerë për
tregti).
Krerët e bagëtisë, e cila siç është thënë, përbëhet nga raca me
vlera të pakta, janë të mjaftueshme për nevojat e tanishme.
b) Malësia e Alpeve. Si pasojë e pakalueshmërisë, asnjë rrugë që
mund të përshkohet me automjet nuk kalon aty, dhe duke qenë larg çdo
kulture, me vështirësi mund t’i përshtatet çfarëdolloj ekonomie racionale.
Një popull i rrallë nga pikëpamja e dembelizmit, që në të vërtetë
jeton me më pak se minimumi dhe, që është për t’u çuditur, se si me gjithë
këtë ushqim të pamjaftueshëm, jo vetëm nuk vdes por edhe shtohet, banon
në këtë territor.
Në përputhje me këtë shkallë të zhvillimit kulturor ky vend në
radhë të parë duhet klasifikuar si një vend me kullota, me pyje, si një
territor pasiv, por ai, po ashtu si dhe Alpet tona, do të mund të ishte, po
ashtu pjellore në pjesët më të shumta, si janë edhe ato.
Shfrytëzimi grabitqar i pyjeve që është tipik për vendet e Ballkanit,
këtu, për arsye të pamundësisë së shfrytëzimit, nuk ka mundur të shfaqet
kudo, kështu që mund të gjejmë pyje të mira, me trungje të lartë. Në
përgjithësi ky territor është diçka e ndërmjetme midis karsteve dhe Alpeve.
Kullotat, madje, mund të konsiderohen, të mira dhe për këtë arsye
shfrytëzohen jo vetëm nga kopetë e banorëve të maleve, por në kohën e
verës edhe nga ato të fiseve të zonës fushore.
Bagëtia është e një race të vogël, dhe rritja e bagëtisë nuk bëhet në
asnjë mënyrë sipas parimeve të mbarështimit. Delja në radhë të parë
mbahet për lesh dhe për këtë produkt fare e mirë, është këtu edhe
mundësia e eksportimit. Fondi i bagëtive ka pësuar numerikisht shumë
dëmtime në vitet e fundit për shkak të sulmeve të shumta të serbëve e të
malazezëve.
Një e keqe e malësisë së Alpeve është mungesa e ujit në verë në
lugina të veçanta. Vendasit përpiqen ta kompensojnë këtë me ndërtimin,
në një masë modeste e të pamjaftueshme, me anën e përcjellësve të ujit të
hapur e prej druri.
c) Malësia e Shqipërisë së Mesme, e cila në vija të trasha është
hapësira në të dy anët e lumit Shkumbin, ka disi kushte më të mira. Ajo ka
kushte të mira orografike klimatike dhe është më e hapur ndaj rrugëve të
komunikimit qysh prej kohësh, nga deti (Durrës, Vlorë) dhe nga toka
(Elbasan).
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Për këtë arsye edhe ekonomia ka shkuar diçka më përpara, është
bërë disi më intensive.
Bujqësia. Kultura kryesore është misri, por krahas me të kultivohet
edhe pak oriz (fusha e kultivuar e Elbasanit), [rriten gjithashtu] ullinjtë
dhe fiqtë të parët për shkak të mungesës së presave të rregullta, si dhe të
pastërtisë, japin vetëm vaj për lyerje. Ka pastaj edhe mana e për pasojë,
rritet edhe krimbi i mëndafshit.
Me gjithë këto kushte paraprake disi më të mira pikërisht prej
kësaj zone kohët e fundit vijnë me shumicë njoftime në lidhje me urinë,
zinë e bukës, e pikërisht nga ajo pjesë në jug, që nuk është pushtuar prej
nesh (sidomos Skrapari). Shkak për një situatë të tillë duhet të supozohet
se është mungesa e forcës së punës, sepse grekët në kohën e tyre, gjatë
Luftës Ballkanike, detyruan apo shtynë, pjesën më të madhe të
muhamedanëve që të emigronin në Azinë e Vogël.
Gjuetia. Me që nuk ekziston ndonjë ligj mbi gjuetinë ose diçka e
ngjashme me të, natyrisht që kjo është në një nivel të ulët. Gjithsesi duhen
theksuar disa lloje të veçanta shpendësh e kafshësh. Në radhë të parë
është çafka fisnike (gjendet në ultësirat e Bunës, në afërsi të Lezhës e të
Durrësit), pendët e të cilës janë një artikull eksporti me shumë leverdi,
pastaj pelikani, më tej lloje të shumta patash, rosash, shkurtash etj. Nga
kafshët e egra të zakonshme, me përjashtim të dhelprave e të kunadheve,
që gjuhën për të siguruar gëzofë, nuk ka gjë tjetër që t’ia vlejë të
përmendet. Ndonëse pa ndonjë rëndësi të dorës së parë, një gjueti e
rregullt mund të jepte ndonjë rezultat ekonomik.
Peshkimi mund të ishte shumë frytdhënës dhe një burim kryesor të
ardhurash. Por, deri sot asnjë marrëveshje konkrete nuk është përfunduar,
me përjashtim të nisjes së një projekti për dhënien me qira të liqenit të
Shkodrës për Dette publique. Deti Adriatik me pasurinë e tij të peshkut, të
njohur për cilësinë e tij, liqeni i Shkodrës me sasinë e tij të
konsiderueshme të peshkut dhe përrenjtë malorë, janë burime që mund të
shfrytëzoheshin mirë.
Nga mineralet e dobishme dëgjohet aty-këtu për bakër, plumb, por
zbulime, me sa di unë, nuk janë bërë. Ndaj kësaj çështje unë mbaj një
qëndrim skeptik, sepse vendi nuk është studiuar tërësisht. Për të gjetur
minerale, ai është përshkuar shpeshherë, por pa arritur në ndonjë zbulim
të rëndësishëm.
Pёr industri as qё mund tё flitet. Zanatet janë zhvilluar nё njё
shkallë tё ulët, sikurse zhvillimet analoge nё Turqi. E aftё pёr zhvillim do
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tё ishte industria e mëndafshit, pastaj punimet vendase si qëndisja,
gdhendja, punimet e konservimit.
Pёr tregti, padyshim, pjesa mё e madhe e shqiptarëve kanë talent,
por mungesa e ndjenjës sё realitetit dhe lakmia, pengojnë.
Duke përmbledhur duhet thёnё: Shqipëria me siguri nuk do tё
bёhet ndonjë vend ku rrjedh qumështi dhe mjalti, por padyshim, nё rrjedh
tё dekadave, me njё punё konsekuente, do tё shndërrohet nё njё territor
apo krahinë, ekonomikisht aktive.
Investime tё domosdoshme do tё ishin ndërtimi i instalimeve tё
ujitjes nё stil tё gjerë, qё padyshim do tё përpijnë miliona, (por, me sa
nuhas unё, do tё ishin edhe tё amortizueshme), krijimi i mjeteve tё
komunikacionit, e pikërisht nё radhë tё parё, i rrugëve apo xhadeve,
përmirësimi i limaneve, i qendrave [të magazinimit] nё limane, ngritja nё
njё shkallë mё tё lartё e transportit detar, futja e instrumenteve tё afta në
ekonomi pёr tё dhёnё rezultate dhe krijimi i ekonomive model.
Tё gjitha kёto kushtojnë njё sasi tё caktuar parash por janё gjёra
tё realizueshme, sidomos nё rast se banka tё mёdha, tё afta pёr investime
(jo shteti i nëpunësve) interesohen pёr njё gjё tё tillё. Më me vështirësi do
tё mund tё realizohej krijimi i njё fuqie punëtore tё domosdoshme pёr
shfrytëzimin e vendit.
Brezi i njerëzve qё jetojnë tani ёshtё, në masën 90 për qind, i
paaftё pёr punё. Dembelizmi i rrënjosur thellë dhe mospasja qejf e punës,
pasiguria qytetare, së fundi, pjesërisht edhe natyra fizike e dobët, bёjnё qё
pёr njё kohё tё afërt, tё parashikueshme, të duket si e pamundur, e
pabesueshme, qё ky brez njerëzish do tё pёrkrahte aktivisht nё njё farё
mёnyre njё vullnet shtetëror tё Evropës Qendrore. Kёtu do tё mund tё
ndihmonin vetёm njё administratё ekskluzivisht e huaj, njё kolonizim
intensiv nëpërmjet forcash punëtore joballkanike, qё i gёzohen punёs e qё
janё tё fuqishme, domethënë krijimi i njё institucioni tё rreptё dhe tё
ashpёr, si ai qё ekziston nё zonat kufitare ushtarake.
Njё mjet tjetër radikal, i rekomanduar vazhdimisht nga politikanët
e nacionalizimit dhe i zbatuar me sukses, do tё ishte edhe çrrënjosja e
brezit tё tanishëm, pёr tё cilёn gjё na duket se kemi humbur çastin e
duhur. Unё pothuajse besoj qё do tё ishte mjeti mё i thjeshtё dhe mё i mirё
pёr tё mos thёnё, i vetmi mjet.
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Shkodër, maj 1916
***
Raport sekret i majorit turk Shamli Subhi Beu, dt. 09. 11. 1916
me titull: “Gjendja e popullsisë myslimane në Romeli”

Raport sekret, dt. 09.11.1916, i majorit Subhi nga “Shtatmadhoria
e Below-it, Oficer i Informacionit të Kuartjerit të Përgjithshëm Ottoman
në Shkup me Nr.153 - Sekrete e personale”. Raporti bën fjalë për trajtimin
e popullsisë myslimane në viset e Maqedonisë Perëndimore nga
autoritetet bullgare, për shkatërrimet, grabitjet dhe shpërnguljet, si edhe
pasojat e këtij trajtimi.
Raporti me titull “Gjendja e popullsisë myslimane në Romeli” dt.
09.11.1332 (1916) bën fjalë për vajtjen e tij në Qyprili-Prilep dhe
Kërçovë-Tetovë-Gostivar, si edhe rënien në kontakt me popullsinë. Majori
konstaton se:
“1 - Populli mysliman përgjithësisht rënkon nën shtypjen e
administrimit të dobët të bullgarëve. Që prej ditës qi këto vende janë
shkelë prej aleatëve, jeta, pasuria dhe nderi i islamëve nuk janë të
siguruara. Sjellja e bullgarëve ndaj popullsisë është shumë e egër dhe
brutale... Ushtarët kanë rrënuar shtëpitë ku janë futur dhe nuk guxon
askush të ankohet... Krejt ky akt i mvishet nevojës së luftës...
2 - Para së gjithash është me rëndësi çështja e edukimit të fëmijëve
që do të mbajnë gjallë ardhmëninë turke e myslimane... mbyllja e
shkollave myslimane në krejt Rumelinë (Maqedoni) është një grusht i
rëndë për të ardhmen tonë... shkollat myslimane janë shndërrua në shkolla
bullgare, ose në spitale, ose janë zënë e rrënuar prej ushtarëve. Për
shembull ndër 8 shkolla të Shkupit, 3 janë caktuar për fëmijët bullgarë, 1
për spital femrash dhe të tjerat janë zënë prej ushtarëve. Asnjë mësues
bullgar nuk është marrë në shërbim ushtarak, kurse mësuesit myslimanë
po merren një nga një dhe kështu po bëhet i pamundur mësimi... kjo
gjendje është dhe... ndër qytete të tjera.
Kam bërë demarshe përpara Protogjerofit, guvernator i
përgjithshëm adinterin për lirimin e shkollave... veç premtimeve s’pati
asgjë konkrete ...


AQSh, Fondi Koleksion dok. pas 1912, viti 1916, dos.917, dok.1-6.
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Komuniteti mysliman dhe myftinjtë s’janë të zotët me plotësue
nevojat e popullit. Gjithë myftinjtë janë njerëz... që s’u vjen për dore
asgjë. Këta janë mësuar me jetue në meskinitet dhe nuk i shqetëson
kurrgjë përveç kujdesit me mbajtë pozitat që kanë. Ndonëse vakëfi
mysliman ka të ardhura të konsiderueshme, komuniteti s’ka mjete me
ndihmue asnjë pjesëtar mysliman të vetin që vuan...
3 - Dalëngadalë po shemben e po zhduken xhamitë e medresetë...,
histeri që nisi nga katundet e po shtrihet drejt qyteteve... (Shumë xhami të
Shkupit po zihen e po rrënohen, e ndër oborret e disave prej tyre janë
futur kuajt..., ka demarshe po pa frut.
4 - Lufta e cila po vazhdon prej vitesh ... ka shkatërruar popullin
mysliman... deri në atë masë sa ia kanë nxjerrë dore, edhe kaun e
parmendën. Kështu është shpartalluar e zhdukur nëntëdhjetë e pesë për
qind e pasurisë myslimane. Qeveria serbe e pati hedhur popullin krejt në
mizerje dhe e pati lodhur me taksat e jashtëzakonshme që pati vu... Këto
lloj taksash tash së fundi i kërkoi që të paguhen edhe qeveria e Bullgarisë.
Veç këtyre taksave qenë marrë përpara dhe të dhjetat. Populli i cili s’ka
burime me sigurue as gjallesën e vet nuk është kurrsesi i zoti të paguajë...
Pse pronarëve u janë zënë krejt shtëpitë, hotelet, dyqanet etj., nga shkaku i
luftës dhe gjysmatarët e çifligjeve që prej disa vjetësh nuk i qasin pronarët
fare dhe as nuk u japin prodhimin, është shkaktuar kështu një situatë
mizerje për popullsinë myslimane. Këtë mizerje... e ka shtuar tashti edhe
uria..., megjithatë qeveria bullgare, ku me kërcënime ku me rekuizim,
është duke i nxjerrë taksat e përmendura..., marrin taksa e ushtarë nga
populli pa pyetur që shumica e kësaj popullsie mban shtetësinë e një
qeverie aleate dhe është me të në të njëjtën racë e fe.
5 - ... Për të lehtësuar sadopak gjendjen e krijuar... kam filluar të
shpërndaj me anën e gjermanëve, sipas urdhrit të ministrisë sasi mielli e
krype. Ky ushqim u jepet të varfërve... dhe atyre familjeve të varfra që u
janë marrë burrat ushtarë... kjo ndihmë... po u jepet dhe të varfërve
bullgarë, për të siguruar kështu një mirëshkueshmëni midis dy elementëve.
7 - Mbasi Manastiri ra në dorën e armikut një pjesë e popullsisë
islame e atij vendi braktisi trojet e veta dhe erdhi këtu ( Shkup-red.) me
dëshirën për të emigruar në Turqi... Kam marrë iniciativën e nevojshme
për të nisur në Stamboll disa nga këto familje... qeveria bullgare nuk
dëgjon të japë leje sepse i konsideron shtetas bullgarë... Këto vise janë të
shkelura vetëm prej ushtrive aleate; me gjithë këtë ky Kuartjer [Below]
mbyll sytë ndaj qëndrimit të bullgarëve, prandaj puna s’ka dhënë ndonjë
fryt...
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8 - ... Shtetësia e një pjese të madhe të myslimanëve dhe turqve të
këtyre viseve ishte paracaktuar në kohën e Serbisë dhe në Traktatin e
Paqes u qe njohur atyre një e drejtë koptimi prej tre vjetësh. Ky afat s’ka
kaluar dhe në mes hyri lufta e pra s’mund të pranohet që populli mysliman
të ketë marrë shtetësinë serbe. Kështu dhe qeveria bullgare nuk mundet
me u veshë shtetësinë bullgare shtetasve otomanë...
Protugerofi e konsideron Maqedoninë copë plotësuese të tokës
bullgare dhe shtetas bullgarë banorët e saj.
Gjermanët në bisedë e sipër thonë se “shumica e popullsisë së
këtushme është turke e myslimane... Mbasi është e pamundur t’i kthehet
kjo krahinë mbretërisë otomane, në mos tjetër duhet të formohet një
Shqipëri e madhe myslimane”. Oficeri i Shtatmadhorisë, delegat i AustroHungarisë, çfaq mendimin që Shqipëria duhet të jetë e pavarur edhe nga
Austria edhe nga Turqia, kurse gjermanët... janë të bindur mbi nevojën e
caktimit domosdo të një princi mysliman në Shqipëri. S’mund të çmoj se
deri ku janë të sinqerta këto mendime...
Majori Subhi”
***
Krahas raportit ekzistojnë edhe lutjet që pronarët myslimanë
shqiptarë të viseve shqiptare lindore i kanë dërguar Majorit Subhi për të
ndërhyrë për ndaljen e dhunës dhe në mbrojtje të interesave të tyre. Më
poshtë jepet lutja që pronarë të rrethinave të Prilepit i dërgonin atij, më 14
dhjetor 1916.
Në lutjen e 14 dhjetorit 1332 (1916) drejtuar Subhi Beut
nënshkruesit thonë se u kërkohet “të tanë pronarëve myslimanë për të
paguar për vitin e kaluar ashtu siç kanë paguar në kohën e Serbisë, taksë
prone... Nga shkaku i katër vjetëve të pushtimit, ankohen nënshkruesit,
populli mysliman është varfëruar dhe s’i ka ngelur asnjë mundësi të
paguajë këtë taksë, aq më tepër kur në vitin e kaluar këtyre pronave u
është paguar e dhjeta... Siç e dini dhe Zotnia juaj në kohën e pushtimit
serb na qenë shembur kullat që kishim në katunde dhe na qe plaçkitur
drithi që kishim në to dhe, jo vetëm kaq, por na qenë grabitur dhe plaçkat
që kishim ndër shtëpia, çka i dha kështu një grusht të tmerrshëm gjallesës
sonë, aq sa sot s’jemi në gjendje të mbajmë familjet tona. Gjysmatarët
bujq me të cilët pronarët ndanin prodhimet e çifligjeve sot na kanë kthyer
shpinën dhe as na qasen më me qëllimin dinak që të na mërzisin nga toket
e të na detyrojnë t’i braktisim këto e t’u a lëmë atyre falas. Gjysmatarët
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përdorin çdo mjet mjaft që të na nxjerrin vështirësi e pengesa dhe tashmë
e kanë bërë zakon ta mbajnë për vete drithin, pa na dhënë neve kurrgjë
nga pjesa jonë. Serbia për të fituar për vete zemrat e elementit bullgar,
taksën që quhet porez na detyroi ne ta paguajmë krejt, me gjithë se duhej
të pjesëtohej bashkë me gjysmatarët, të cilët kishin marrë gjysmën e
prodhimit të çifligjeve. Nuk është e drejtë që edhe qeveria bullgare të
ndjekë sistemin arbitrar e dhunues të serbëve...”.
Vijojnë nënshkrimet....

***
Informacion për reprezaljet e ushtrisë bullgare ndaj popullsisë
shqiptare në zonën e tyre të pushtimit, gjatë Luftës së Parë Botërore
25 maj 1917
Kur hynë në Prizren bullgarët thyen gati të gjithë dyqanet dhe i
grabitën.
Dogjën katundin prej 12 shtëpish të Budakovës pasi s’u dhanë gra
siç kërkuan.
Shembën në Prizren minaren e xhamisë së Kalasë dhe bënë
grabitje. Komandanti i lajmëruar s’mori asnjë masë.
Shqiptarët që ndoqën në emër të ushtrisë bullgare të arratisurit
serbë kur kjo pushtoi Prizrenin, po burgosen. Nga katundi Platjan 4 orë
larg Prizrenit u burgosën për këtë 20 vetë.
Ushtarë bullgarë e disa civilë serbë në një shtëpi myslimane në
Starosello të Ferizajt rrahin e poshtërojnë meshkujt e dhunojnë gratë, si
dhe vrasin rojtarin e fshatit me të birin që i erdhën shtëpisë në ndihmë.
Me t’u bërë zotër të Maqedonisë, bullgarët po i trajtojnë
myslimanët si skllevër. Shkupi me shumicë popullsie myslimane ka mbetur
vetëm me një shkollë, kurse shkolla bullgare janë hapë në shumë kaza, bile
dhe të mesme.
Shumica e xhamive përdoret për katonj kuzhina e banesa.
Në Shkup gati tërë shtëpitë e myslimanëve janë zënë nga ushtarët,
që sillen shumë keq. Po shtohet numri i atyre që zhduken herë pas here
mbasi po arrestohen.

Proletar HASANI & Marenglen KASMI
FORMACIONET USHTARAKE NËN USHTRITË E HUAJA
GJATË LUFTËS SË PARË BOTËRORE NË TEATRIN SHQIPTAR
TË LUFTËS
Në fillim të vitit të nxehtë 1916, territori i Shqipërisë do të
shndërrohej në shesh të Luftës së Parë Botërore, ku u vendosën dhe
përplasën forcat e armatosura të Bllokut Qendror nga njëra anë dhe ato të
Antantës nga ana tjetër. Pikërisht në këtë hark kohor, të tri forcat
ndërluftuese që ishin vendosur në Shqipëri, austro-hungareze, italiane dhe
ato franceze, respektivisht në Veri, Juglindje dhe Jugperëndim të vendit,
krahas të tjerave ndërmorën përpjekje konkrete për të organizuar edhe
formacione ushtarake shqiptare në zonat e tyre përkatëse të pushtimit, në
të cilat ishin vendosur. Në tërësi, sipas pohimeve të dy grupimeve
ndërluftuese kundërshtare në territorin shqiptar, organizimi, stërvitja,
mbajtja (apo trajtimi) dhe përdorimi i këtyre formacioneve ushtarake me
përmasa nënreparti ose reparti, prej organizatorëve të tyre italianë,
francezë apo austro-hungarezë natyrisht që kishte disa qëllime. Ndër to,
më të rëndësishmit ishin përdorimi i formacioneve shqiptare në ndër
hapësirat e pazëna nga forcat ushtarake përkatëse, në prapavijat, për
zbulim apo dhe për furnizime. Lidhur me këto arsye, në dokumentet
italiane të asaj periudhe, ndërmjet të tjerave, shkruhej se, “…forcat
shqiptare do të shërbenin për të mbështetur forcat ushtarake italiane,
sidomos atje ku linja e frontit nuk kishte më vazhdimësi. Por, gjithmonë
sipas Komandës së Lartë të Forcave Italiane të pushtimit në Shqipëri,
formacionet e mësipërme shqiptare do të përdoreshin edhe në “…
përnjohjen si dhe për të kundërshtuar formacionet shqiptare të rekrutuara
nga austriakët”, në zonën e tyre të pushtimit. Por, në përmbyllje të këtij
argumenti, mund të konkludohet se, të dy grupimet ndërluftuese në teatrin
shqiptar të luftës, deklaronin se, në thelb, organizimi i formacioneve
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ushtarake me forca shqiptare, do të ndihmonte dhe ndikonte tek e fundit,
në rikrijimin e Ushtrisë Shqiptare të shtetit të pavarur të Shqipërisë.
Në vijim, nëse u referohemi të dhënave dokumentare italiane që
përfshijnë harkun kohor 1914-1917, fluksi i elementëve shqiptarë që
mbushi radhët e formacioneve ushtarake të mësipërme, u mundësua
përmes katër burimeve kryesore. Burimi i parë apo fillestar ishte ai i
rekrutimit të forcave drejtpërdrejt në Itali. Prurjet nga burimi i parë ishin
më se tridhjetë vetë, pothuajse të gjithë oficerë. Ky grup oficerësh, që u
ofruan nga Komanda e Forcave Italiane në Shqipëri, më pas do të
zhvillonin karrierën e tyre në radhët e Ushtrisë Shqiptare, që do të krijohej
në kohën e Qeverisë së dalë nga Kongresi i Lushnjës, i vitit 1920.
Ushtarakë të këtij grupimi ishin arsimuar në Shkollën e Trupës së
Regjimentit të 10-të të Këmbësorisë në Bari të Italisë, në vitet 1913-1914
dhe 1915. Në kursin e Parë bënin pjesë 10 kurse, në të Dytin 11 oficerë që,
pasi kryen kurset shërbyen për disa kohë, pranë njësive të mëdha të
Ushtrisë italiane, nëpër zona të ndryshme të Italisë, u graduan togerë dhe
nëntogerë, dhe pas kësaj u rikthyen në Shqipëri, ndërkohë që kishte
shpërthyer Lufta e Parë Botërore. Në një listë me emrat e tyre, gjithsej 21
vetë, 10 togerë dhe 11 nëntogerë, që është pjesë e një dokumenti të lëshuar
nga Ministria e Luftës e Italisë e vitit 1923, zbardhen e bëhen të njohur të
gjithë emrat e këtyre oficerëve.
Midis tyre gjenden emrat e oficerëve që do të bëheshin të njohur në
vitet pasues për shërbimet në drejtimin e njësive, reparteve apo
nënreparteve të Ushtrisë Shqiptare, si: Mark Rakaj, Llesh Topallaj, Qamil
Boksi etj., apo Azis Çami, Ramiz Varvarica, Halo Kuçi e të tjerë. Për këtë
grup oficerësh shkruan në librin e tij edhe studiuesi i historisë ushtarake
italiane, dr. Pjero Kroçiani (Piero Crociani), por edhe revista “Zana”, që
botohej në Durrës, në gjuhën shqipe, në numrin e saj të 15 qershorit 1915.
Pikërisht në këtë numër botohej edhe një fotografi me disa prej pjesëtarëve
të grupit të nxënësve ushtarakë shqiptarë, të cilët po niseshin nga Porti i
Durrësit për në Shkollën e Trupës të Regjimentit të 10-të atë mes qershori
të vitit 1914. Pothuajse në të njëjtën kohë me grupin e oficerëve të
Shkollës së Trupës së Barit, të vitit 1915, një grup prej 6 djemsh nga
Shqipëria kaloi detin Adriatik dhe zbuloi për herë të parë Akademinë e
Këmbësorisë së famshme të Modenës pranë Milanos, në Itali, duke u
paraprirë shumë breznive të kadetëve shqiptarë që do të ndiqnin këtë
akademi, duke filluar që prej vitit 1927. Edhe ky grup u diplomuan dhe
titulluan oficerë, për t’u kthyer më pas në Shqipëri dhe shumica hyri që
nga vitet 1919-1920 në shërbim të Ushtrisë Shqiptare. Ndër ta janë emrat e
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oficerëve të njohur, si: Adem Boletini, Sefa Vlora, Hamdi Tirana, Teodor
Stamati etj.
Pikërisht ky grup oficerësh shqiptarë, të cilët do të ktheheshin
pothuajse të gjithë në Shqipëri, ishin drejtuesit e formacioneve të para, të
vogla ushtarake, që krijoi Komanda e Lartë e Forcave Ushtarake Italiane
në Shqipëri, në harkun kohor 1916-1918, madje deri në fillim të vitit 1920.
Burimi i dytë ishin çetat e parregullta që ekzistonin dhe vepronin në
Shqipërinë e asaj kohe. Ndërsa si burim i tretë, i rëndësishëm, ishin
organizimet ushtarake, si Milicia e Rregullt Shqiptare dhe burimi i fundit
ishte ai që vinte nëpërmjet rekrutimeve që bëheshin nga ana e
Karabinierisë italiane, nga Xhandarmëria dhe agjentët e Policisë Shqiptare
ekzistuese të kohës. Në burimin e dytë bënin pjesë çeta, pjesëtarët e të
cilave ishin të pajisura vetëm me armatime personale krahu dhe brezi, të
ngjashme këto me çetat e organizuara. Në krye të çetës komandonte
kryetari, i cili bënte rekrutime të anëtarëve të çetës për një kohë të
pacaktuar, i cili paguhej për shërbimet e tij. Kjo ishte fillimisht pak a
shumë skema organizative, përbërja dhe drejtimi i çetave, por aty nga
gjysma e dytë e vitit 1917, këto çeta nisën të riorganizohen, duke iu
përafruar formatit të organizimeve ushtarake të rregullta. Në këtë aspekt
ato u ngjitën në nivelin e të ashtuquajturve “Komando bande”, që kishin
në krye një oficer profesionist. Këto formacione ushtarake, ndaheshin nga
ana e tyre në disa grupe dhe nëngrupe, të cilët më herët, komandoheshin
nga oficerë me grada të ulëta ose aspirantë italianë. Zona kryesore e
rekrutimit të anëtarëve të këtyre çetave ishte Gjirokastra me periferitë, ku
ato kishin vendqëndrimet, në fillim të marsit të vitit 1920.
*
**
Por, afrimi i oficerëve shqiptarë kryesisht të shkolluar në Itali deri
në fund të vitit 1915, si dhe rekrutimi, riorganizimi, përafrimi e
përmirësimi i formës dhe veprimtarisë ushtarake të çetave shqiptare, në
zonën jugperëndimore të Shqipërisë ishte vetëm nisja, që çoi në rrjedhën e
organizimit të formacioneve të mirëfillta ushtarake, natyrisht të përbërë
nga ushtarakë shqiptarë. Kjo ecuri do të çonte aty nga mesi i viteve 1917
në konkretizimin e këtij qëllimi, kohë kur, sipas urdhrave të Komandës
Italiane të pushtimit në Shqipëri, në zonën e pushtuar prej tyre, italianët
formuan një njësi me ushtarakë shqiptarë. Ky formacion kishte përmasat
dhe formatin e një regjimenti, të cilin italianët e emërtuan me emërtimet
tradicionale romake “Legjioni Milizia Albaneze”.
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Nëse i referohemi studiuesit italian Kroçiani, kjo njësi ushtarake u
krijua si bazë apo bërthamë mbi dhe rreth së cilës do të ngriheshin Forcat e
Armatosura Shqiptare, ndonëse siç përcaktonte Neni 1 i kësaj Milicie, dhe
këtu studiuesi italian citon një frazë nga letrat e komandantit të Forcave
Italiane në Shqipëri, gjeneral Ferrero. Pikërisht lidhur me këtë dokument,
ky gjeneral, në përmbledhjen “Çeta kundërshtare”, duke vlerësuar Forcat e
Legjionit të Milicisë Shqiptare të përmendur më sipër, shkruante për to se,
ndonëse tani ato “…janë pjesë përbërëse e trupave të pushtimit”, ato
formonin ndërkohë “…bërthamën bazë të ushtrisë së ardhshme shqiptare”!
Dhe, tërë kjo ndërmarrje do të mbështetej mbi faktin se Ushtria Shqiptare
ishte nevojë e ngutshme dhe e pashmangshme për arsyen se, më 3 qershor
të viti 1917 ishte shpallur nga italianët “pavarësia e Shqipërisë”. Dhe, në
të vërtetë, në janar 1917, Komanda Italiane kishte shpallur publikisht se,
“… tash e tutje për krahinën e Gjirokastrës do të përdorej vetëm emërtimi
“Shqipëri e Jugut” dhe jo “Epiri i Veriut”. Por, më 10 maj po të vitit 1917,
gjenerali Fererro i propozoi Qeverisë italiane që të shpallej një proklamatë
që do të bënte të njohur pavarësinë e Shqipërisë. Pikërisht kjo proklamatë
që u miratua nga Roma, nuk vonoi të vinte. Ajo u zgjodh të shpallej më 3
qershor 1917.
Pikërisht tek kjo pavarësi, Forcat Italiane në Shqipëri, i bazonin
argumentet përse ishin përpjekur për të formuar dhe promovuar
formacionet ushtarake shqiptare në zonën e tyre, që ishin përqendruar në
trekëndëshin Vlorë-Tepelenë-Gjirokastër. Për të formuar këtë njësi
ushtarake, Komanda Italiane, përveç emërtimit Legjioni i Milicisë
Shqiptare, kishte menduar deri në hollësi skemën e organizimit të
brendshëm, fijet e vartësisë, po ashtu drejtimin, së bashku me përbërjen
(origjinën e drejtuesve të njësisë së Legjionit), si dhe mënyrën e rekrutimit
të forcave, uniformat, shenjat dalluese kombëtare, deri tek trajtimi dhe
pagesat e ushtarëve, nënoficerëve dhe oficerëve të tij. Sipas burimeve
italiane, ky projekt ka historinë e vetë, që zë fill me paraqitjen e tij nga
majori Kastoldi (Castoldi) më 27 dhjetor 1916, dhe që u miratua nga Shefi
i Shtabit të Përgjithshëm të Italisë, pak ditë më vonë, më 2 janarin e vitit
1917. Para së gjithash, nevoja e krijimit të njësisë ushtarake shqiptare të
rregullt u diktua edhe për shkak se nuk mund të vijohej më tej me formatin
e çetave të parregullta, të cilat vuanin nga mungesa e disiplinës, njohjes
dhe zbatimit të rregullave dhe stërvitjes ushtarake. Ato nuk dinin të
marshonin dhe të kryenin veprime luftarake sipas taktikës së ushtrive të
rregullta, por zbatonin ende ato tradicionale.
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Në këtë rrjedhë, forma që u zgjodh për të rekrutuar forcat shqiptare
ishte ajo vullnetare, me rekrutime të hapura, kryesisht përmes regjistrimit
në “Zyrën e Milicisë”, e cila u hap në Gjirokastër në muajin shkurt 1917.
Në rekrutim pranoheshin të rinj të moshës 17-25 vjeç, me kohë shërbimi
njëvjeçar, por me të drejtën e ripërtëritjes.
Fillimisht skema organizative që u ndoq ishte organizimi mbi
bazën e manipulave ose çetave, me efektiv 15 veta që viheshin nën
drejtimin e një kryetari lokal. Atëkohë çetat ishin të përhershme ose të
rregullta dhe ndihmëse ose jo të rregullta. Por, formati i çetave të tipit
ndihmës ra shpejt. Tri çeta së bashku formonin një kompani (centurion)
nën komandën e një oficeri italian dhe kështu me radhë. Ndërsa, për të
komanduar këto nënreparte e reparte, Komanda Italiane kishte menduar
qysh më parë që trupa e oficerëve dhe nënoficerëve, ishin përzgjedhur me
kujdes nga radhët e komunitetit shqiptaro-italianë ose arbëresh, nga jugu i
Italisë për shkak të njohurive të tyre për gjuhën shqipe. Një burim tjetër,
kësaj radhe shqiptar, dëshmon gjithashtu për këtë njësi ushtarake të krijuar
në jugperëndim të Shqipërisë. Veçse ky burim është ca më racional dhe
pranë terminologjisë ushtarake të kohës. Sipas këtij burimi, njësia e
emërtuar Legione Milizia Albanese organizimin e brendshëm ushtarak e
kishin zgjedhur ta bënte me dy batalione, secili me nga 4 kompani.
Komandantët e batalioneve dhe të kompanive të tyre ishin italianë, gjë që
përveç anës profesionale shprehte një dozë mosbesimi të dukshëm ndaj
oficerëve me origjinë shqiptare, të Shqipërisë. Po ky burim, dëshmonte se
pothuajse njëkohësisht me lindjen e këtij formacioni ushtarak, u ofruan
disa ushtarakë shqiptarë, të cilët kishin kryer një kurs apo akademi
ushtarake në Itali. Shumica e tyre i përkisnin Shkollës së Trupës së Barit
dhe Akademisë Ushtarake të Këmbësorisë së Modenës, të dyja në Itali,
oficerë për të cilët u shkrua më parë në këtë kumtesë. Numri i këtyre
oficerëve, sipas njërit prej politikanëve dhe dëshmitarëve të asaj kohe,
Sejfi Vllamasi, arriti deri në 45 oficerë dhe nënoficerë shqiptarë, të
këmbësorisë, artilerisë, xhenios dhe kavalerisë. Madje, nëse u besojmë të
dhënave të tij joprofesionale, 9 oficerë ishin me akademi ushtarake,
ndërkohë që 11 të tjerë kishin shkollim ushtarak plotësimi ose rezervist në
nivel regjimenti (regjimental-plotësimi). S. Vllamasi përmend në librin e
tij, edhe emrat e dy oficerëve shqiptarë të njohur në historinë tonë, si
kapiten Riza Cerova dhe kapiten Kasem Radovicka, të cilët shërbenin
pranë kësaj njësie ushtarake me efektiv shqiptar. Sipas burimeve
shqiptare, vendqëndrimet e batalioneve ishin Gjirokastra dhe Delvina më
pas Përmeti.
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Në pikëpamje numerike, në kulmin e tyre, që përkon me vitin
1917, Legjioni i Milicisë Shqiptare, arriti deri në 2 500-2 800 vetë. Por,
pas afro dy vitesh, në fund të viti 1919, numri i pjesëtarëve të Legjionit ra
me shpejtësi derisa arriti në 557 ushtarakë, apo më pak se një e treta e
parashikuar në organikën e tij. Në këndvështrim tjetër, atë të veshjeve
(uniformave), të pajisjes dhe armatimit, njësia ishte zgjedhur të vishej me
uniforma të ngjashme me atë të Forcave Ushtarake Italiane. Por, për t’i
dalluar nga ushtarakët italianë, i kishin dekoruar uniformat me ngjyrat
kombëtare kuqezi, kurse në kokë mbanin qeleshe të bardha të zonës së
Jugut me shqiponjën e zezë dykrenare vendosur mbi një sfond të kuq.
Ndërkaq, armatimi i Legjionit ishte kryesisht me pushkë dhe mitraloza
italianë. Është e kuptueshme që stërvitja formale (rreshtore), si dhe ajo
taktike bëhej sipas konceptit të ushtrisë dhe luftimeve me front të rregullt,
në kundërshtim me taktikën tradicionale. Me këtë përbërje, armatim e
pajisje dhe i stërvitur kësisoj, Legjioni Shqiptar i Gjirokastrës, mori pjesë
në një operacion, në përbërje të Forcave Italiane, të ndërmarrë në anën
tjetër të lumit Osum. Në muajin maj 1918, në zonën e Beratit, Legjioni
bëhet pjesë me batalionin e parë në sulmin kryesor, pas kësaj rikthehet në
Gjirokastër, ku ndodhej Komanda e Legjionit dhe Batalioni i Dytë.
Ndërkohë, përreth qytetit të vogël të Përmetit, si në Ballaban dhe Qafë e
Kiçokut ishin vendosur gjithashtu forca të tjera të këtij legjioni.
Por, pas afro dy vitesh, aty nga fundi i vitit 1919, numri i
ushtarakëve të Legjionit ra dukshëm, duke çuar në pakësimin e forcave
ushtarake shqiptare, që e tkurrën efektivin e tij në vetëm 557 vetë. Këto
forca sipas burimeve shqiptare ishin ato të batalionit që komandoheshin së
pari nga kapiten, Mark Raka, dhe më pas nga ushtaraku i njohur i shkollës
turke, Ismail Haki Tatzati. Forcat ishin përqendruar në Gjirokastër dhe
Delvinë dhe luajtën një rol të dukshëm në ngjarjet që ndodhën pas luftës
derisa, në vitin 1920 iu bashkuan atyre për sigurimin e Kongresit të
Lushnjës dhe Qeverisë së Tiranës. Ndërsa, një numër oficerësh të tjerë të
këtij legjioni që ishin shpërndarë pas luftës, deri aty nga muaji gusht i vitit
1920, u vunë nën komandën e kapiten Ismail Haki Kuçit, i cili kishte
formuar një batalion xhandarmërie, në kohën e Qeverisë së Përkohshme të
Durrësit.
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Formacionet shqiptare nën komandën e Ushtrisë AustroHungareze në Shqipëri
Mendimi se popullsia shqiptare, e sidomos ajo e pjesës veriore të
Shqipërisë, do të mirëpriste ardhjen e Ushtrisë Austro-Hungareze në
Shqipëri, rezultoi i drejtë. Shumë oficerë të Ushtrisë Austro-Hungareze
kishin udhëtuar nëpër Shqipëri qysh prej kohës së zhvillimit të luftërave
ballkanike dhe ishin njohur me mentalitetin e popullsisë shqiptare. Po
ashtu, një burim informacioni të sigurtë ndaj qëndrimit të shqiptarëve,
përbënin edhe raportet e shumë studiuesve dhe ekspertëve austriakë që e
njihnin mirë Shqipërinë. Një burim i tretë informacioni dhe jo më pak i
rëndësishëm ishte edhe Konsullata austro-hungareze e Shkodrës, e cila
kishte grumbulluar rreth vetes gjithë elementët austrofilë dhe kujdesej më
së miri të mbante lidhjet e Perandorisë me kryetarët e fiseve të Veriut. E
vlerësuar në përgjithësi, ardhja e Ushtrisë Austro-Hungareze në Shqipëri
përbënte një garanci për shqiptarët ndaj rrezikut serb.
Menjëherë pas hyrjes së Ushtrisë perandorake në Shkodër, u
diskutua në Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë austro-hungareze mundësia
e krijimit të formacioneve shqiptare vullnetare, të cilat do të ndihmonin
ushtrinë në luftë kundër ushtrive të Bllokut të Antantës. Austro-hungarezët
e konsideronin të rëndësishme që, këto formacione, të ngriheshin mbi
bazën e përkatësive fetare, një kriter i cili do të zbatohej me rreptësi.
Kësisoj, vullnetarët e shumtë shqiptarë që u afruan me repartet austrohungareze u ndanë në tri grupime. Grupimi i parë, nën komandën e
kapitenit Hässler, përbëhej prej afro 1 000 burrash të besimit mysliman që
vinin nga Prishtina dhe Prizreni. Ky grupim duhej të marshonte në drejtim
të Podgoricës. Grupimi i dytë, përbëhej po ashtu nga afro 1 000
myslimanë që vinin nga Mitrovica dhe Peja. Ky grupim drejtohej nga
inxhinieri austriak Steinmetz dhe mori detyrë të marshonte në drejtim të
Shqipërisë së Mesme. Ndërsa, nën drejtimin e gjeologut të njohur
hungarez togerit, Baron Nopcsa, u krijua një grupim shqiptarësh katolikë
prej afro 300-400 burrash nga Gjakova. Ky grupim duhej të vepronte në
drejtimin Shkodër-Lezhë. Forcat vullnetare shqiptare u furnizuan me
armët që i ishin kapur kundërshtarëve. Në ndryshim nga repartet e
rregullta ushtarake austro-hungareze, këto grupime duhej që të siguronin
vetë ushqimin e tyre. Po ashtu, me Austro-Hungarinë u afruan edhe çeta të
tjera shqiptarësh, të cilët udhëhiqeshin nga kryetarët e fiseve, ose
personalitete të tjera të spikatura. Një prej tyre ishte edhe ish-kapiteni
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austriak Leon de Ghilardi, i cili, sipas burimeve austriake të kohës, kishte
nën komandën e tij rreth 6 000 shqiptarë.
Duke synuar të mënjanojnë rrezikun e dominimit bullgar në
Shqipërinë e Mesme, Komanda e Lartë Austriake urdhëroi që grupimi i
togerit Hässler të vepronte në rajonin e Dibrës dhe Matit, ai i Nopcsa
duhej të godiste praparojën e forcave serbe në tërheqje në rajonin e Lezhës
dhe grupimi i Stenmetzt duhej të marshonte në drejtim të Durrësit.
Drejtimi i aksioneve të koordinuara të këtyre formacioneve shqiptare
vullnetare rezultoi shumë i vështirë për Ushtrinë Austro-Hungareze. Çetat
shqiptare nuk mund të përdoreshin si një trupë e vërtetë luftarake, sepse
ata zbatonin vetëm urdhrat e kryetarit të zgjedhur prej tyre. Kështu që
Komanda austro-hungareze vlerësonte se këto forca ishin më të vlefshme
nëse përdoreshin si formacione zbulimi. Por, ambiciet e drejtuesve të
këtyre formacioneve, të cilët kërkonin me çdo kusht të reklamonin forcën
e forcave të tyre, e pengonin këtë gjë. Po ashtu, ndërmjet drejtuesve të
këtyre formacioneve kishte rivalitete dhe jo të gjithë ata gëzonin
përkrahjen e eprorëve të tyre. Këtë gjë e mbështet edhe fakti që,
formacioni i drejtuar nga baroni Nopcsa do të shkrihej me formacionin e
Hässler dhe Nopcsa do të largohej nga Shqipëria. Ai u akuzua për
mungesë eksperience ushtarake dhe mosveprim. Duhet theksuar që,
Nopcsa kishte krijuar shumë antipati, si në Ministrinë e Jashtme austriake
ashtu edhe në Komandën e Lartë të Ushtrisë gjatë ekspeditave të tij
studimore në Shqipëri. Çetat shqiptare paguheshin me ar dhe argjend.
Sipas dokumenteve austriake, mbajtja e formacioneve vullnetare shqiptare
të gjitha kategorive i kushtonte Ushtrisë Austro-Hungareze rreth 1 milion
korona në muaj. Përkeqësimi i gjendjes financiare në korpusin XIX në
vitin 1917 e rriti rrezikun e shpërbërjes së këtyre çetave. Sipas raporteve të
komisarit civil austriak në Shkodër, August Kral drejtuar Vjenës, situatën
e përkeqësonte edhe propaganda italiane dhe ajo franceze për pagesën e
tyre më të mirë për çetat shqiptare që bashkëpunonin me ta. Po ashtu, një
problem paraqiste në raste të caktuar edhe politika që ndiqnin trupat
austro-hungareze ndaj drejtuesve të këtyre formacioneve. Rastin më të
spikatur e përbënë konflikti ndërmjet Ahmet Zogut dhe De Ghilardit.
Pavarësisht se L. De Ghilardi kishte treguar aftësi shumë të mëdha gjatë
organizimit të formacioneve vullnetare shqiptare, dhe po ashtu, kishte
treguar me forcat e tij cilësi të larta luftarake, duke marrë brenda muajit
mars 1916 Durrësin, Beratin edhe Fierin duke i detyruar Forcat Italiane të
hidheshin në bregun tjetër të lumit Vjosë, komanda e korpusit XIX e
shkarkoi atë nga drejtimi i çetës, duke e bashkuar me vullnetarët matjanë,
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nën komandën e Ahmet Zogut. Por, shumë shpejt kjo komandë e kuptoi se
e kishte mbivlerësuar rolin e Ahmet Zogut dhe e rimori Ghilardin përsëri
në shërbim në pranverën e vitit 1917 me gradën dhe pagën e majorit. Së
bashku, me të hynë në shërbim të forcave austro-hungareze edhe Kajo
Babjeni dhe komiteti me emër në gjithë Ballkanin, Malkë Zvarishti. Për të
mos ngjallur te Ahmet Zogu ndonjë zemërim ndaj këtij veprimi dhe, për
më tepër, për ta mbajtur atë larg zhvillimeve në Shqipëri, e sidomos ndaj
ndonjë lidhje të mundshme të tij me trupat e Antantës, Ahmet Zogut ju
dha grada e kolonelit dhe u ftua të qëndrojë në Vjenë, si i ftuar i veçantë i
Qeverisë austro-hungareze, deri në fundin e Luftës së Parë Botërore.
Në vitin 1918 me fillimin e kundërofensivës së trupave franceze
kundër atyre austro-hungareze, trupat vullnetare shqiptare pësuan humbje
të mëdha. Po ashtu, marrëdhëniet ndërmjet Komandës austro-hungareze
dhe vullnetarëve shqiptarë ishin acaruar. Si pasojë, në mesin e vitit 1918 u
ndërpre edhe stërvitja e organizuar e vullnetarëve shqiptarë nga Ushtria
Austro-Hungareze. Në këtë vit numëroheshin rreth 1 600 forca vullnetare
shqiptare, të inkuadruara në 11 kompani dhe tashmë ndihma e tyre
konsiderohej nga Komanda austriake si inefiçente. Kështu që, më 1 gusht
1918 Komanda austriake vendosi të shpërndajë trupat vullnetarë shqiptarë,
ndërsa oficerëve iu dha e drejta të kërkojnë të inkuadrohen në formacionet
e rregullta austro-hungareze.
Organizimi i forcave të rregullta ushtarake shqiptare në zonën
e pushtimit austro-hungarez
Ideja e organizimit të një sistemi milicie mbi bazën e rekrutimit të
popullsisë shqiptare, nuk bazohej vetëm në nevojën emergjente të
Komandës austro-hungareze për të siguruar kontingjente të mjaftueshme
luftarake kundër kundërshtarëve të tyre por, po ashtu bazohej edhe në një
nga parimet bazë të një organizimi të civilizuar shtetëror. Pra, jetesa në një
shoqëri të civilizuar, kërkonte po ashtu që çdo individ të përmbushte një
sërë detyrimesh. Një nga këto detyrime ishte edhe shërbimi ushtarak.
Shërbimi ushtarak sipas konceptit perëndimor ishte diçka e re për
shqiptarët. Që në fillim të vitit 1916, Komanda austriake kërkoi nga
popullsia shqiptare që, burrat e moshës 28 deri në 50 vjeç të paraqiteshin
për t’u regjistruar si vullnetarë pranë trupave austriakë. Sipas kësaj
kërkese, ose më saktë urdhri, në bazë të parimit një burrë për shtëpi, duhej
që burri i zgjedhur për të kryer shërbimin ushtarak të paraqitej për të
filluar stërvitjen ushtarake. Stërvitja zgjaste normalisht gjashtë deri në tetë
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javë. Në përfundim të trajnimit, një pjesë e tyre zgjidhej për të shërbyer në
armën e Xhandarmërisë, ndërsa pjesa tjetër i bashkohej Ushtrisë austrohungareze. Procesi i rekrutimit u shoqërua me një fushatë të
mirorganizuar, ku komisione të posaçme udhëtonin nëpër fshatra dhe
pjesërisht duke ngacmuar ndjenjën kombëtare të shqiptarëve, por edhe
duke i kërcënuar ata me ndihmën e bajraktarëve, kryetarëve të fiseve apo
kryepleqve të fshatrave, arritën të bindnin edhe më skeptikët për t’u
regjistruar. Si pasojë u krijuan tetë batalione: dy në Shkodër, një batalion
në Krujë, një në Tiranë, një në Lumë, një në Lushnje, një në Berat dhe një
batalion në Fier. Në ndryshim nga trupat vullnetare, të cilët ishin të veshur
me veshjen tradicionale shqiptare, këto trupa u pajisën me uniformë
austriake, por sigurisht me shenjat dalluese në jakë, me ngjyrën kuq e zi.
Një nga problemet kryesore me të cilat u ballafaqua Komanda
austriake për arsimimin e këtyre formacioneve ishte mungesa e personelit
stërvitor që e fliste gjuhën shqipe. Kjo gjë ndikoi dukshëm në përgatitjen
dhe moralin e këtyre trupave. Si pasojë, në asnjë nga gjithë batalionet
shqiptare nuk u arrit numri i plotë prej 800 burrash për çdo batalion. Ky
numër ndryshonte sipas rajonit dhe besimit fetar të ushtarëve shqiptarë.
Situata paraqitej disi më e qëndrueshme tek batalionet e katolikëve të
Veriut, ku fjala e priftit respektohej më shumë. Ndërsa, për repartet
myslimane nuk mund të thuhet e njëjta gjë. Si pasojë, Komanda austrohungareze i dha më tepër prioritet organizimit të shërbimit vullnetar, sesa
atij të detyruar, duke u mjaftuar me pjesëmarrjen e shqiptarëve përkrah
tyre, pavarësisht se shërbenin në formacione të rregullta apo vullnetare.
Për gjithë periudhën e luftës, Komanda austro-hungareze organizoi katër
raunde stërvitore për forcat shqiptare. Çdo raund stërvitor zgjaste katër
javë. Shumë shpejt u vu re se, pavarësisht pjesëmarrjes së konsiderueshme
të shqiptarëve në procesin stërvitor, jo të gjithë dilnin më pas vullnetarë
për t’u regjistruar në repartet vullnetare shqiptare apo xhandarmëri. Kështu
për shembull, pas përfundimit të raundit të tretë stërvitor në vitin 1917,
nga 3 750 burra të regjistruar në stërvitje, vetëm 2 386 prej tyre, pra 60%,
u rekrutuan nën armë. Ky proces stërvitor ishte tepër i kushtueshëm për
Ushtrinë Austro-Hungareze. Në thelb, ky veprim ishte në të mirën e
Shqipërisë, sepse synohej që të krijohej baza e ushtrisë së parë shqiptare.
Madje, ata që kishin një nivel të caktuar arsimimi, të paktën katër klasë
shkollë, u jepej mundësia që pas arsimimit bazë dhe një shërbimi njëvjetor
vullnetar, të vazhdonin arsimimin për t’u graduar oficerë në rezervë ose të
dërgoheshin në Austro-Hungari për t’u arsimuar më tej. Nga 80 të tillë,
mbetën pas një viti vetëm 36 burra, nga të cilët 34 u graduan Fähnrich (një
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gradë kadeti në nivel nënoficeri) dhe dy të tjerët nuk u graduan dhe
mbetën aspirantë për kadet. Më tej, në vitin 1917, Komanda austrohungareze akordoi bursa studimi për 40 djem shqiptarë për të ndjekur
shkollat ushtarake në Austro-Hungari.
Në fillim të vitit 1918 filloi të vërehet një distancim i popullsisë
shqiptare nga politika austro-hungareze, madje deri diku edhe armiqësore.
Ky fenomen shpjegohet me fundin e luftës dhe mbizotërimin e idesë që,
Austro-Hungaria nuk do të ishte fitimtarja e kësaj lufte. Këtë dështim e
tregonin edhe veprimet në front, ku në pranverën e vitit 1918 AustroHungaria fillon të humbasë terren përballë kundërshtarëve të saj. Kështu
që, si pasojë e ndryshimeve operativo-strategjike në front, por edhe
përkeqësimit të gjendjes financiare të Ushtrisë Austro-Hungareze për të
përballuar veshjet, ushqimin dhe pagesat e këtyre trupave, Komanda e
Lartë Austriake vendosi, në maj 1918, të heqë dorë nga përgatitja e
trupave shqiptare dhe të shpërbëjë batalionet e ngritura. Ushtarët shqiptarë
u sistemuan në formacionet e punëtorëve vendas. Aspirantët për oficerë u
liruan dhe ju dha e drejta të futen në Ushtrinë Austro-Hungareze.
Gjithsesi, kjo Komandë vendosi të mbajë ende rreth 1 600 shqiptarë të
inkuadruar në çeta dhe që kishin dhënë prova të larta besnikërie dhe
organizimi. Ndër të tjera u tentua që të lidheshin akoma më fort drejtuesit
e këtyre çetave me monarkinë. U ruajtën edhe 11 kompanitë e vullnetarëve
shqiptarë, me rreth 1 500 burra. Po ashtu, oficerët shqiptarë u graduan me
grada më të larta. Në fakt, këto ishin masa që u morën në pjesën më të
madhe të tyre vetëm në letër, sepse ndërkohë një pjesë e konsiderueshme e
kompanive shqiptare apo anëtarëve të çetave, ishin larguar për në shtëpitë
e tyre ose ishin bashkuar me kundërshtarët.
Krahina Autonome e Korçës (10 dhjetor 1916)
Një ndër palët ndërluftuese të Luftës së Parë Botërore ishte Ushtria
franceze, e cila ishte vendosur në pjesën juglindore të Shqipërisë, me disa
Forca të Armatës së Lindjes. Më 10 dhjetor të viti 1916, midis Komandës
së Forcave Franceze dhe shqiptarëve, u nënshkrua një protokoll, i cili
lejonte krijimin e “Krahinës Autonome” të Korçës. Në raport me forcat e
tjera të huaja në territorin shqiptar gjatë Luftës së Parë Botërore, ky
protokoll ishte e vetmja marrëveshje e arritur midis autoriteteve
ndërluftuese dhe vendase, mbi baza barazie dhe me interes politik të
ndërsjellë për të dy palët nënshkruese.
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Ndërkohë, përveç ngritjes së organizmave qeverisëse lokale për
Korçën, u lejua që të organizoheshin disa “Forca të Armatosura” të tipit
milici, të cilat do të shërbenin kryesisht për mbrojtjen e krahinës, si dhe
ruajtjen e rregullit dhe të qetësisë në të, natyrisht në bashkëveprim të
ngushtë me Forcat Ushtarake Franceze të Korçës.
Komanda e Forcave Ushtarake Franceze në Krahinën e Korçës,
natyrisht që shihte në këtë veprim interesat e veta për të mënjanuar
trysninë e vendasve, ruajtjen e marrëdhënieve të qeta e normale me ta,
njëherësh për të pasur bashkëveprim dhe, sidomos, prapavija të sigurta
jashtë veprimeve luftarake në frontin e luftës me austro-hungarezët dhe
aleatët e tyre në Shqipëri. Për këtë qëllim, në përputhje me protokollin e
10 dhjetorit, në “Krahinën Autonome” të Korçës dhe në rrethet e Bilishtit,
Kolonjës, Gorës dhe Oparit, u krijua Xhandarmëria me repartet e saj
lëvizëse dhe Policia, me mision ruajtjen e pavarësisë së territorit dhe lirinë
e banorëve të krahinës. Pothuajse njëherësh me to u organizuan edhe
reparte vullnetare të cilat, në rast nevoje do të përdoreshin sipas urdhrave
të Komandës Ushtarake Franceze. Në vëllimin e parë të Historisë së
Ushtrisë Shqiptare shkruhet se, brenda një kohe të shkurtër në Korçë, me
mbështetjen e ushtarakëve francezë u formua një Regjiment shqiptar me 1
000 vetë dhe me oficerë shqiptarë, nën komandën e përgjithshme të një
majori francez. Kjo njësi ushtarake kishte në përbërje tre batalione me
forca të rregullta. Këtë të dhënë e konfirmon në librin e tij, edhe Sejfi
Vllamasi, libër që rrok edhe periudhën e Luftës së Parë Botërore. Ndërkaq,
përreth dhe krahas tyre vijuan veprimtarinë luftarake edhe disa çeta
atdhetare, si ajo e Sali Butkës etj., ndonëse vepronin në territore ku ishin
vendosur Forcat austro-hungareze, mbanin lidhje me Krahinën Autonome
të Korçës.Pavarësisht se Krahina Autonome e Korçës ra, përvoja e
organizimit, e stërvitjes dhe e veprimtarisë së reparteve ushtarake
shqiptare, që u krijuan në të deri në fundin e Luftës së Parë Botërore, ishin
një bazë e mirë për ngritjen e reparteve ushtarake në përbërje të Ushtrisë
Kombëtare Shqiptare.
*
* *
Organizimi i formacioneve ushtarake me efektiva shqiptare të
krijuara në rrjedhën e Luftës së Parë Botërore në territorin shqiptar nga
palët ndërluftuese, është një dukuri pak ose aspak e rrahur përmes
studimeve të plota dhe veprimtarive të derisotme shkencore. Gjithsesi, ato
përbëjnë një tematikë të hapur për studime me interes për Historinë
Ushtarake Shqiptare në të dy anët. Përpjekjet e para për të lëvruar këtë
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temë janë bërë më herët, të paktën që nga fillimi i viteve tetëdhjetë dhe
përgjatë gjysmës së dytë të viteve të shekullit të shkuar, me studime
shkencore historiko-ushtarake të publikuar në librat “Historia e artit
ushtarak shqiptar nga lashtësia deri në vitin 1939” dhe vëll. I i librit
“Historia e Ushtrisë Shqiptare, 1912-1939”, të cilat u botuan në fillimin e
viteve dymijë nga Departamenti i Historisë Ushtarake i Akademisë së
Mbrojtjes të Shqipërisë. Kumtesa që po paraqesim në këtë Konferencë
është një përmbledhje e shkurtuar që synon të hedhë dritë pikërisht mbi
këtë dukuri të veçantë, e cila ende njihet fare pak ndër shqiptarët.
Procesi i organizimit të formacioneve ushtarake shqiptare në zona
të ndryshme të Shqipërisë, me nismën e komandave të tri forcave kryesore
ushtarake të përfshira në Konfliktin e Parë të Përbotshëm, solli mjaft
ndikime, por dhe ndihmesë në ndryshimin e mentalitetit tradicional, në
përqasje me atë të palëve ndërluftuese, që ekzistonte deri në fillimet e
Luftë së Madhe dhe në mendimin ushtarak shqiptar modest, të asaj kohe.
Nëse i përmbahemi arsyetimit, mund të vlerësohet se, përtej interesave që
kishin komandat e palëve ndërluftuese në teatrin shqiptar të kësaj lufte,
kur ato ndërmorën nismën për krijimin dhe promovimin e njësive,
reparteve apo nënreparteve me ushtarakë shqiptarë në përbërjen e tyre,
natyrisht në interes të qëllimeve të tyre ushtarake, në kapërcim të tyre,
gjithsesi ato përmbanin në thelb edhe disa përftime të dukshme, të
pamohueshme, që do t’i vërtetonin ngjarjet dhe koha, në dobi të
Shqipërisë dhe posaçërisht për organizimet ushtarake të sigurisë dhe
mbrojtjes së shtetit të saj të pavarur. Nëse hedhim një vështrim historik në
rrjedhat e Luftë së Parë Botërore mund të zbulohet se, përtej pushtimit dhe
shkatërrimeve që ajo shkaktoi, ushtritë pushtuese në teatrin shqiptar të saj,
nisur nga synimet dhe interesat e tyre, është e drejtë të pranohet se
përfitime të dukshme dhe të drejtpërdrejta pati Shqipëria edhe në sferën
organizative ushtarake. Të tilla ishin krijimi dhe promovimi i
formacioneve ushtarake me përmasa dhe trajta të ndryshme, të cilat, tek e
fundit, u bë një bërthamë e mirë përreth së cilës mund të mbështetej
organizimi i Ushtrisë Kombëtare Shqiptare, siç edhe ndodhi në fakt. Kjo
mundësohej si në pikëpamje të organizimit dhe përgatitjes së trupës së
ushtarëve, ashtu dhe të nënoficerëve dhe oficerëve shqiptarë, që shërbenin
në to. Në këtë kontekst vetëm nga radhët e “Legjionit të Milicisë
Shqiptare”, një numër i konsiderueshëm ushtarësh shqiptarë, së bashku me
nënoficerët dhe oficerët e tyre, hynë në shërbim të Qeverisë shqiptare të
dalë nga Kongresi i Lushnjës i vitit 1920. Po kështu, vepruan edhe disa
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nga Forcat Shqiptare të formuara nga Komanda e trupave austrohungareze në zonën e tyre të veprimit në Shqipëri.
Njëherësh, tok me organizimin e forcave ushtarake, të cilat, në të
shumtën u krijuan sipas konceptit të ushtrive të rregullta, komandat e
forcave të huaja ndërluftuese, u përpoqën të fusin në Shqipëri edhe
elementë të mobilizimit ushtarak të detyrueshëm që, sidomos në disa prej
zonave të larta të vendit, kishin qenë të papranueshme deri atëherë.
Gjithashtu, stërvitja ushtarake dhe kryerja e veprimeve luftarake me dhe
sipas rregullave të artit ushtarak, disiplinës dhe taktikës së ushtrive të
rregullta, ishte një përpjekje për të thyer mentalitetin tradicionalisht e të
vjetërsuar luftarak, me të cilat luftonin çetat shqiptare të deriatëhershme.
Po ashtu, edhe uniforma, armatosja dhe përdorimi i armatimeve me të cilat
ishin pajisur formacionet ushtarake shqiptare, shërbyen më pas si një
arsenal jo i parëndësishëm, për ushtarakët dhe Ushtrinë Kombëtare
Shqiptare, që u ringrit pak vite më pas, në vitin 1920. Një përfitim tejet i
veçantë, i kushtueshëm, por edhe po aq i dobishëm për Shqipërinë dhe
ushtrinë e saj të ardhshme ishte, pa asnjë dyshim, shkollimi dhe formimi i
oficerëve të rinj shqiptarë, në shkolla dhe akademi ushtarake të vendeve
ndërluftuese në territorin shqiptar gjatë Luftës së Madhe. Tipike ishin
bursat e dhëna nga Austria, e cila përveç një shkolle me kurse për
aspirantë shqiptarë, që çeli në qytetin e Shkodrës me afat njëvjeçar, më 1
janar 1917, me nismën e Komandës së trupave austro-hungareze të
vendosura në qytetin e Shkodrës, akordoi së pari 40 të drejta studimi në
shkolla dhe akademi të Austrisë për djemtë shqiptarë. Këta oficerë, së
bashku me shumë të tjerë që vijonin të vinin nga shkollat dhe akademitë e
Italisë, por edhe ata të shkollës turke, u vunë në shërbim të vendit të tyre,
në interes të mbrojtjes dhe sigurisë së shtetit të pavarur shqiptar dhe të
qeverisë së tij të re, të dalë nga një kongres historik, siç ishte ai i Lushnjës
i vitit 1920. Ata oficerë dhe ushtarakë të dalë dhe të sprovuar në rrjedhat e
kësaj lufte u bënë shpejt një bazë e mirë për organizimin dhe drejtimin e
Ushtrisë Shqiptare, që do të krijohej në shërbim të shtetit të ri të pavarur
shqiptar.

Skender ASANI
KRAHINA E SHKUPIT GJATË PUSHTIMIT BULLGAR
(1915-1918)
Gjatë periudhës së dytë të shekullit XIX, Bullgaria në politikën e
saj të jashtme kishte synime ekspansioniste, që korrespondonin me planet
e periudhës së mesjetës, ku pjesa më e madhe e Ballkanit ishte nën
okupimin e mbretërve bullgarë. Por, këto synime nuk do të mund t’i
arrinte pa siguruar përkrahjen e Rusisë, meqë duhej drejtpërdrejtë të
ballafaqohej me projektet e mëdha të Serbisë dhe Greqisë.
Diplomacia bullgare në dekadën e dytë të shekullit XX, dëshironte
të realizonte synimet e saj duke u thirrur në Konferencën e Stambollit të
vitit 1876, e cila ishte ftuar për të hartuar një plan reformash për Rumelinë
(pjesa evropiane e Perandorisë Osmane, S. A.), dhe është marrë, ndër të
tjerash edhe me caktimin e kufijve të krahinave të banuara me bullgarë.
Sipas planit të rregullimit organik të elaboruar nga kjo konferencë,
Bullgaria ishte ndarë në dy provinca të mëdha, njëra orientale me
Turnovën si kryeqendër, tjetra oksidentale me Sofjen si kryeqendër, që do
të përfshinte edhe krahinën e Shkupit. Diplomacia bullgare në këtë kohë
ishte ofensive, andaj në përcaktimin e kufirit me Shqipërinë duhej të
merreshin parasysh vendimet e Traktatit të Shën Stefanit, ku kufiri i
Principatës së Bullgarisë me Shqipërinë ishte caktuar në përputhje me
vendimet e Konferencës së Stambollit (të vitit 1876, S. A.), me të cilat
realizoheshin synimet ekspansioniste bullgare, që parashihnin territore të
pastra të banuara me shqiptarë, e në mesin e tyre parashihej edhe krahina e
Shkupit.1
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Në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, diplomacia ruse ishte
shumë e shqetësuar, nga që ajo kishte investuar shumë në krijimin e
aleancës sllave të Ballkanit për të ngadhënjyer ndaj Perandorisë Osmane,
dhe pas Luftës së Parë Ballkanike ndërmjet tyre kishin filluar përplasje të
mëdha për territore. Bullgarët dhe grekët u zunë për shkak të Selanikut;
serbët dhe bullgarët u zunë për krahinën e Shkupit dhe kufijve të tjerë të
banuara me shqiptarë. Diplomacia ruse shqetësohej për konfliktin
ndërmjet shteteve ballkanike, sepse informacionet me të cilat dispononte
ajo tregonin se Austro-Hungaria stimulonte përçarjen e Aleancës
Ballkanike si element kyç për të rritur ndikimin e saj në Ballkan.2
Ky problem do të arrinte kulminacionin në konfliktin për territorin
e krahinës së Shkupit, që asaj kohe ishte mollë sherri ndërmjet Bullgarisë
(e cila i vlerësonte si territore të saja) dhe Serbisë, dhe që rezultoi të bëhet
arsyeja kryesore që në qershor të vitit 1913 të fillojë Lufta e Dytë
Ballkanike.3 Në anën tjetër, edhe pasi Bullgaria pësoi humbje në Luftën e
Dytë Ballkanike, ajo nuk u tërhoq nga synimet e saj për të jetësuar
vendimet e Shën Stefanit. Përkundrazi, formimi i qeverisë së kryesuar nga
V. Radosllavov, më 4 korrik 1913, synonte krijimin e lidhjeve më të
përafërta me Austro-Hungarinë, me çka filloi pa rezervë ta orientojë
politikën bullgare në ujërat e Forcave Trepalëshe. Kjo ishte shenjë se
politika bullgare nuk do të mbetet jashtë ngjarjeve të mëdha të vitit 1914,
dhe me ndihmën e Austro–Hungarisë e Gjermanisë do ta arrijë atë që nuk
mundi ta arrinte gjatë luftërave ballkanike, pra, që të qeverisë me këtë
pjesë të Ballkanit, ku parashihte të okuponte territoret e Shqipërisë
Lindore.4 Pas luftërave ballkanike që rezultuan me fitoren e Serbisë, gjatë
periudhës së viteve 1913-1915, shqiptarët e Kosovës dhe krahinës së
Shkupit u bënë objekt i një terrori të vërtetë, me çka jetësohej projekti i
madh serb. Gjatë kësaj periudhe, numri i shqiptarëve që u larguan nga
Kosova (ku bënte pjesë edhe krahina e Shkupit, S.A), sillej nga 60 deri në
100 mijë vetë. Pasi hyri Bullgaria në Luftën e Parë Botërore si aleate e
Forcave Qendrore, e vuri ushtrinë serbe në pozitë mbrojtjeje. Me fillimin e
Luftës së Parë Botërore zhvillohej luftë e vërtetë diplomatike për të joshë
shtetet e ndryshme për t’ju bashkëngjitur Aleancës Qendrore apo
2
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Antantës. Në këtë drejtim, forcat e Antantës i premtonin Bullgarisë një
pjesë të Maqedonisë, por jo të tërën, sepse Serbia dëshironte të ruante
territoret që i ishin dhënë në Konferencën e Ambasadorëve në Londër.
Ndërsa, Forcat Qendrore i afruan Bullgarisë territoret që ishin paraparë me
marrëveshjen që kishte lidhur Aleanca Ballkanike ndërmjet Serbisë dhe
Bullgarisë (në vitin 1912, S. A.) kundër Perandorisë Osmane, që
përfshinte edhe krahinën e Shkupit. Bullgaria një kohë mbajti një qëndrim
neutral, por ajo, më 6 shtator 1915, zyrtarisht iu bashkëngjit forcave të
Boshtit.5 Ushtarët e Armatës së Dytë Bullgare, arritën deri në luginën e
lumit Vardar. Në mesin e nëntorit të vitit 1915, ushtria e shpartalluar serbe
mbrohej me fuqitë e fundit përgjatë linjës Moravë Perëndimore-Morava
Jugore-Mali i Zi i Shkupit-Malet e Sharrit.6
Më 5 tetor të vitit 1915, në Selanik u zbarkuan forcat ushtarake
franceze-angleze, më 6 tetor filloi ofensiva austriako-gjermane, ndërsa
Bullgaria e sulmoi Serbinë, më 11 tetor. Armata e përbashkët austriakogjermane, 11 divizionet nën udhëheqjen e marshallit Fon Mekenzen, e
sulmuan Serbinë nga veriu dhe nga perëndimi, ndërsa nga jugu dhe
juglindja shtatë divizione bullgare sulmuan në territorin e sotëm të
Maqedonisë. Pas rënies së Beogradit më 9 tetor, më 22 tetor 1915, këtu
duhet shikuar cila duhet të jetë data kur forcat ushtarake gjermane hynë në
Shkup dhe Veles.7 Pasi u shpartalluan forcat serbe nga ana e ushtrisë
austro-hungareze dhe bullgare, ato u futën në viset shqiptare që më parë
ishin nën pushtimin serb. Trevat lindore shqiptare (Kumanova, Shkupi,
Tetova, Gostivari, Dibra, Kërçova, Manastiri, Struga, Ohri dhe Prespa),
hynë në zonën bullgare të pushtimit, ku pozita e tyre ishte më e rëndë në
krahasim me atë të zonës austro-hungareze nga e cila vinte përkrahja më e
madhe për çështjen shqiptare. Pushtuesi bullgar sillej brutalisht me
shqiptarët. Ai nuk u njohu atyre të drejtat kombëtare e njerëzore.8 Me
pushtimin e këtyre viseve, Bullgaria faktikisht i jetësoi aspiratat e saj të
parapara me projektin e Shën Stefanit. Komanda qendrore e forcave
ushtarake gjermano-bullgare në territorin e sotëm të Maqedonisë, nën
komandën gjermane, ishte përforcuar në qytetin e Shkupit. Po ashtu, nën
5
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këtë komandë hynin edhe brigada XI e ushtrisë gjermane dhe tre brigadat
e ushtrisë bullgare (I, II, IV).9 Pozita e shqiptarëve në zonën e pushtimit
bullgar ishte më e rëndë në krahasim me atë të zonës austro-hungareze.
Pushtuesi bullgar sillej brutalisht ndaj shqiptarëve të krahinës së
Shkupit. Ai nuk u njohu atyre kurrfarë të drejte kombëtare e njerëzore. Që
nga pjesa e dytë e tetorit të vitit 1912 deri në pjesën dytë të vitit 1915,
serbët u tërhoqën nga krahina e Shkupit. Ky qytet dhe popullata shqiptare
kishin përjetuar një golgotë të vërtetë të shfarosjes masive. Pasi forcat
bullgare kishin zëvendësuar administratën ushtarake serbe në Shkup, në
vend që të sillen sipas traditës së bashkëpunimit, ata vazhduan politikën
serbe të represionit ndaj shqiptarëve. Pushteti bullgar në krahinën e
Shkupit kreu rekrutimin e detyrueshëm të meshkujve të aftë për luftë.
Fillimisht ata në fshatrat shqiptare burrave ua hoqën plisat duke ua
zëvendësuar me kapela dhe fesa të zi. Pastaj i ndërruan toponimet e
fshatrave, duke ju dhënë karakter të toponimisë bullgare. Po ashtu
mbiemrave shqiptarë ia shtuan prapashtesën ‘ov’. Një nga metodat që
përdorën autoritetet bullgare për të frikësuar dhe disiplinuar popullatën
shqiptare të krahinës së Shkupit, ishte varrosja e shqiptarëve të gjallë.
Njashtu popullatën shqiptare të krahinës së Shkupit dhe Kumanovës, e
angazhuan në punë të detyrueshme në ndërtimin e aksit hekurudhor
Gostivar-Kërçovë.10 Çdo shqiptar i Shkupit ishte i detyruar që të pajiset
me letërnjoftim, i cili ka qenë zyrtar vetëm në qarkun e Shkupit. Për
lëvizjen e shqiptarëve jashtë qarkut të Shkupit është dashur që të pajiset
me leje speciale qarkullimi në një qark tjetër ku ishte i instaluar pushteti
bullgar. Po ashtu, u bë edhe mobilizimi i dhunshëm i popullatës së
krahinës së Shkupit për ushtrinë bullgare.11 Me instalimin e pushtetit
bullgar në trevat e Maqedonisë së sotme dhe një pjesë të Kosovës, ajo bëri
ndarjen territoriale, ku në varësi të Shkupit hynin qytetet me rrethinë
(Shkupi, S. A.), 3 rrethe, 63 komuna, 252 fshatra, 2 qytete dhe 157 078
banorë. Po ashtu, ajo obligoi qytetarët që të nxjerrin dokumentacionin e
9
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pushtetit bullgar, certifikata, letërnjoftime dhe pasaporta.12 Shqiptarët ishin
të privuar që të lëvizin lirshëm nëpër rrethet tjera, sepse nuk dispononin
me dokumente zyrtare të pushtetit bullgar, dhe kjo u reflektua në
varfërimin e shqiptarëve, të cilët shpeshherë ishin të detyruar që të
lëviznin ilegalisht, dhe këtë rrezik e paguanin me jetën e tyre.
Në pjesën e dytë të vitit 1917, prijësi i Lëvizjes Kombëtare
Shqiptare, Hasan Prishtina, e vizitoi Mitrovicën e qytetet tjera të Kosovës
në zonën që ishte nën kontrollin e forcave austro-hungareze dhe bullgare,
për të organizuar rezistencën kundër pushtuesit bullgar, por pa
paralajmërim burgoset nga autoritet ushtarake bullgare të qarkut të
Shkupit, (në atë periudhë burgu gjendej në Kalanë e këtij qyteti, S. A.),
edhe pse ai si ish-ministër ishte i pajisur me pasaportë diplomatike. Ai për
autoritet ushtarake bullgare të instaluar në Shkup, paraqitej si një person i
rrezikshëm, i cili me angazhimet për çështjen shqiptare binte ndeshë me
politikën e autoriteteve bullgare. Në pjesën e parë të dhjetorit të vitit 1917,
shfrytëzon një moment pakujdesie të gardianëve të burgut dhe nëpërmjet
dritares arrin të arratisej. Ai gjatë arratisjes lëndohet, por lajmi për
arratisjen nga burgu i gëzoi pa masë të gjithë shqiptarët në trojet etnike.13
Megjithatë, në këtë vorbull të zhvillimeve të shumta historikopolitike në përfundim të Luftës së Parë Botërore, gjendja e shqiptarëve nën
pushtimin bullgar nuk do të përmirësohej. Edhe me rikonfigurimin e
hartës politike të Ballkanit pas LPB-së, Shkupi sikurse edhe viset tjera
verilindore shqiptare, mbetën prapë nën regjimin e huaj serbo-jugosllav, i
cili po ashtu ishte i vrasës dhe i pamëshirshëm kundrejt shqiptarëve.
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Sabit SYLA
KONGRESI I MANASTIRIT VLERË E MADHE KOMBËTARE
(Me rastin e 109-vjetorit të Kongresit të Manastirit)
Kongresi i Manastirit, për unifikimin e një alfabeti të gjuhës
shqipe, radhitet ndër ngjarjet më të shënuara, pra, më të rëndësishme të
historisë sonë kombëtare. Për të arritur deri te një kongres mbarëkombëtar,
siç ishte ai i Manastirit, ishte bërë një rrugë e gjatë dhe shumë e
mundimshme. Pengesat vinin nga të gjitha anët, pasi në Kongres jo vetëm
që do të diskutohej për alfabetin, por edhe për bashkimin e vilajeteve në
një të vetëm dhe pavarësimin e Shqipërisë. Në këtë kuadër, një nga fushat
më të rëndësishme në këtë proces padyshim ishte ajo e arsimit dhe
unifikimit si faktorë përcaktues i komponentës së zhvillimit kulturor e
shpirtëror të një populli, me një rol shumë të rëndësishëm në formimin e
karakteristikave themelore të vetëdijes kombëtare dhe të superstrukturës
shoqërore. Lidhur me këtë, populli shqiptar kishte njohur shkrim e
këndim, qysh prej kohërave të lashta. Shumë huazime me prejardhje
latine, me evolucionin e tyre fonetik e kuptimor, dëshmojnë vazhdimësinë
e shkrim-këndimit të shqiptarëve pa ndërprerje. Kësisoj, sistemi i edukimit
iliro-shqiptar nuk përfshinte vetëm traditën popullore, por dhe zënien e
diturive mësimore, që është zhvilluar në gjuhën latine, e cila, sikurse për
popujt tjerë, edhe për shqiptarët konsiderohej gjuhë arsimimi dhe
inteligjence. Që nga shekulli XII, tradita e shkrimit u çua më përpara.
Huazimet me prejardhje latine si “shkruaj”, “këndoj” etj., me evolucionin
e tyre fonetik e kuptimor, dëshmojnë vazhdimësinë e shkrim-këndimit të
shqiptarëve pa ndërprerje. Gjuha shqipe shërbente si gjuhë e komunikimit
të përditshëm për popullin e thjeshtë, bujarinë feudale e klerikët vendas.
Sipas disa burimeve, gjuha shqipe është përdorur edhe në administratë.
Kështu, në shek. XIV, gjuha shqipe përdorej në administratën e bashkësisë
qytetare të Ulqinit, në mbledhjet e Këshillit të Madh. Ndërsa, për shkrimin
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e shqipes dokumentet janë të vona. Në vitin 1332, kryepeshkopi i Tivarit,
Guliem Adami, shkruante se “shqiptarët, ndonëse kanë gjuhë më vehte
dhe të ndryshme nga gjuha latine, megjithatë në marrëdhëniet e
përditshme dhe në librat e tyre përdorin shkronjat latine”. Edhe kronisti
osman, i shek. XVI, Ruhi, ka pohuar se, “shqiptarët në kohën e kontaktit
me osmanët kishin shkrimin e tyre por jo në një stad shumë të zhvilluar”.
Ndërsa, si vepër e shkruar shqip deri më tani ka mbetur Perikopeja
ungjillore e pashkës, hartuar në fund të shek. XIV.
Gjuha shqipe si gjuhë e shkruar kishte përballë dy gjuhë të
rëndësishme të kohës, gjuhën greke dhe atë latine, gjuhë këto me tradita të
vjetra letrare. Me vendosjen e sundimit serb në tokat shqiptare u shtua
edhe një gjuhë tjetër, sllavishtja. Pavarësisht kushteve e rrethanave të tilla,
arsimi dhe edukimi i brezit të ri shqiptar bëhej brenda vendit, pasi kishte
shkolla pranë institucioneve fetare. Po ashtu, të rinj shqiptarë
shkolloheshin edhe jashtë vendit. Në shek. XIV e në fillim të shek. XV, në
qytete të ndryshme shqiptare kemi një numër të madh intelektualësh
shqiptarë. Kështu, në periudhën paraosmane dolën personalitete diturore,
si: Andrea Durrsaku, Dhimitër Mikel Shkollari, Gjin Gazulli, Nikollë
Durrësaku etj. Këto personalitete të shquara të kulturës dhe traditës
shqiptare, kanë bërë emër gjatë shekujve me veprat dhe punën e tyre.
Madje, këto personalitete me origjinë iliro-arbërore kanë vënë themele të
reja në kulturën e popujve të ndryshëm të vendeve të Evropës e më gjerë,
qoftë të Perëndimit, apo të Lindjes. Në këtë kuadër, shquhet Jan Kukuzeli,
për të cilin janë shkruar një sërë studime nga autorë e specialistë të
fushave përkatëse. Shumë shqiptarë të shpërngulur në drejtim të Italisë, të
cilët u vendosën kryesisht në Kalabri dhe Sicili, vazhduan edukimin dhe
arsimimin, ngritën shkollat e veta. Njëra syresh u quajt “Scuola degli
Albanesi” (Shkolla e shqiptarëve), në të cilën u shquan: Mihal Artioti,
Marin Segoni, Novoberdasi, Leonik Tomeu, Viktor Karpaçi, Marin
Beçikemi, Marin Barleti, e shumë të tjerë. Në veçanti, me dy humanistët e
fundit shqiptarë, mori konturet historiografia shqiptare, e cila pastaj u
pasurua nga kronistë e historigrafë, si Dhimitër Frëngu e të tjerë. Edhe
shqiptarët në Shqipërinë e pushtuar arritën të shfrytëzojnë mundësitë
minimale të institucioneve fetare të tri konfeksioneve. Në këtë drejtim u
shqua, autori i parë i njohur deri më tani i letërsisë së shkruar shqipe, Gjon
Buzuku, i cili shqipëroi një libër kishtar që është quajtur “Meshari”, i
shtypur në vitin 1555 me germa latine. Meshari ka rëndësi të madhe për
historinë e kulturës shqipe, në veçanti për historinë e shqipes së shkruar e
të letërsisë shqiptare. Meshari hapi një etapë të re, në lëvrimin e shqipes si
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gjuhë e shkruar kulture. Letërsia e vjetër shqipe u ngrit me veprat e Frang
Bardhit, Pjetër Budit, Pjetër Bogdanit etj., veprimtaria e të cilëve kishte
lidhje të drejtpërdrejta edhe me trevën e Kosovës.
Me vendosjen dhe konsolidimin e Perandorisë Osmane në gjithë
trevat shqiptare, shkollat shqipe u zhvilluan në gjuhë të ndryshme, si:
turqisht, latinisht, greqisht dhe shqip. Shkollat në gjuhën shqipe ishin të
pakta. Të tilla shkolla kishte në Janjevë (1671), në Velje të Mirditës
(1699), brenda në Shkodër (1699) etj. Shkolla dhe arsimi njohu një
lulëzim të madh veçanërisht në Voskopojë. Në këtë vend më 1720, u ngrit
një shtypshkronjë, ndërsa më 1744 u hap një shkollë e mesme (gjimnaz)
me emrin “Akademia e Re”, programi i së cilës qe i njëjtë me atë të
vendeve më të përparuara të Evropës. Aty dhanë mësim personalitete të
shquara në lëmin e arsimit, kulturës dhe shkencës, si: leksikografi Daniel
Haxhi, Koste Çekani-mësues, Sevast Leontiadhi-rektor i parë i saj, lauruar
në Padova të Italisë, Theodhor Kavalioti nga Voskopoja etj. Në këtë
shkollë mësoheshin lëndët e zakonshme të kohës, si: gramatika, letërsia,
fizika dhe matematika. Gjuha e mësimit, kuptohet që ishte greqishtja, e
cila për Ballkanin konsiderohej si gjuha e kishës, tregtisë dhe kulturës.
Institucionet kryesore arsimore që u ngritën në periudhën e
sundimit osman në Kosovë, ishin shkollat e komuniteteve myslimane,
dihet, me mësim në gjuhët turko-osmane dhe arabe. Në fillim të shek.
XVI, me të ardhurat që vinin nga pasuritë e vakëfuara të feudalëve dhe
besimtarëve të tjerë të pasur myslimanë, u hapën në disa qendra të
Kosovës, kryesisht pranë xhamive, shkolla fillore ose mejtepe. Këtu
mësuesit-hoxhallarë, u mësonin nxënësve leximin e librit të shenjtë,
Kur’anit, dhe pak shkrim me shkronja arabe. Në shek. XVII, kur ndodhi
islamizimi masiv i shqiptarëve, filloi të shtohej numri i mejtepeve që
tashmë gjendeshin edhe në disa fshatra. Pranë mejtepeve në qytetet
kryesore të vendit u çelën edhe shkolla të një shkalle më të lartë,
medresetë, ku nxënësit mësonin gramatikën dhe leksikun e arabishtes, të
persishtes dhe të osmanishtes, retorikën e letërsisë orientale dhe doktrinën
islame. Numri i nxënësve në to ishte i kufizuar. Në këto medrese
përgatiteshin klerikët që shërbenin në institucionet e kultit islamik dhe në
aparatin shtetëror. Gjuha shqipe padyshim është njëra ndër gjuhët më të
vjetra evropiane, mirëpo si gjuhë e shkruar është dëshmuar vonë. Fillimet
për lëvrimin dhe shkrimin e gjuhës shqipe fillojnë gjatë epokës së
Humanizmit dhe të Renesancës, kurse zhvillimin më të lartë në shkrime e
arriti gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare Shqiptare. Në këtë periudhë,
shkruheshin libra të ndryshëm nga autorë laikë e fetarë dhe kështu
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shqiptarët përjetuan një zhvillim të lakmueshëm kulturor. Megjithatë,
ekzistonte një problem madhor meqë gjuha shqipe shkruhej me alfabete të
ndryshme, pra, nuk kishte një alfabet të përbashkët dhe veprat nuk mund
të kuptoheshin nga të gjithë. Për t’i kuptuar të gjitha shkrimet e asaj kohe,
është dashur që t’i dish alfabetin cirilik, latin, glakolik, grek dhe atë arab,
që ishte pothuajse e pamundur.
Përpjekjet për një alfabet të përbashkët në gjuhën shqipe kanë
ekzistuar edhe më herët, sidomos në periudhën e agimit të Rilindjes sonë
Kombëtare, me Naum Veqilharxhin, i cili shkroi një abetare në gjuhën
shqipe dhe u përpoq që, duke bashkëpunuar më shoqëritë e ndryshme
jashtë vendit, të shpërndahej e afirmohej. Një punë të mirë në këtë drejtim
e ka bërë edhe Konstandin Kristoforidhi, i cili gjithashtu shkroi një
abetare, duke u përpjekur kështu të krijonte një alfabet në gjuhën shqipe,
që bazohej në shkronja greke dhe në ato latine. Pas tyre edhe disa rilindës
të tjerë, patriotë të kulluar, u angazhuan me tërë qenien që të hartonin një
alfabet të përbashkët, duke u bazuar në shkronjat arabe, greke e latine. Pa
dyshim, njëri ndër alfabetet më të mira ishte ai i Pashko Vasës, mirëpo
edhe Sami Frashëri bëri një alfabet që i përshtatej gjuhës shqipe një tingull
për një shkronjë, që i kishte 36 shkronja. Punët dhe arritjet më të mëdha
për alfabetin shqip janë pasi u krijuan shoqëritë e ndryshme, si: “Shoqëria
e Stambollit”, Shoqëria “Bashkimi” dhe Shoqëria “Agimi”.
Secila prej tyre formuan alfabete të veçanta, të cilat ishin të
ndryshme dhe nuk kuptoheshin lehtë nga njëri-tjetri. Rrugëtimi deri te
Kongresi i Manastirit ishte mjaft i gjatë dhe i vështirë, mirëpo si pararoje e
kësaj ngjarje ishin: Kuvendi i Arbrit (1702); Hattisherifi i Gylahanesë
(1839); botimi i Abetares (Evetari) të Naum Veqilharxhit (1844); sistemi i
shkollimit i cili filloi me hapjen e shkollave të mesme të ulëta-ruzhdijet
dhe idajateve ose gjimnazeve të larta (gjatë shek. XVIII dhe gjysmës së
parë të shek. XIX); shkollat e ndryshme ushtarake (1830); Shkolla
Normale (Dar-ul-mu’alimin) me 1848 etj. Këto shkolla e kanë zhvilluar
veprimtarinë e tyre kryesisht në gjuhën turke, por shumica e nxënësve
kanë qenë shqiptarë. Më pas, hapja e shkollave në gjuhën shqipe në Korçë,
në vitin 1887 me drejtor Pandeli Sotirin, pastaj në Korçë (ajo e vajzave)
dhe në qytete të tjera, si: Shkolla e Zymit, Shkolla e Vajzave në Prizren,
Shkolla në Zllakuqan (1897), në Siarinë (1899) etj. Mësuesi i njohur Mati
Logoreci (1867-1941), hapi shkollën shqipe në Prizren dhe e mbajti atë
për 15 vjet rresht, derisa e mbylli pushteti serb. Pas Kuvendit të Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit (1878), fillojnë të botohen tekste në gjuhën shqipe
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me alfabetin e “Shoqërisë së të Shtypurit Shkronja Shqip” (Shoqëria e
Stambollit).
Atë që shqiptarët e shfrytëzuan për të arritur qëllimin madhor,
hapjen e shkollave shqipe dhe unifikimin e një alfabeti të vetëm të gjuhës
shqipe, ishte Revolucioni Xhonturk, më 1908. Intelektualët shqiptarë e
shfrytëzuan Revolucionin Xhonturk, këtë mundësi që t’u hapej rruga, për
lejimin e hapjes së shkollave në gjuhën shqipe. Deri atëherë shkollat ishin
organizuar sipas ndarjes fetare: myslimane, ortodokse e katolike, që
përdornin shkronja arabe, greke e latine. Por, edhe nëse bëhej hapja e
shkollave shqipe kishte vështirësi të mëdha, ngase nuk kishte një alfabet të
vetëm dhe nuk dinin se cilin alfabet t’ua mësonin fëmijëve. Duke e parë
këtë, disa intelektualë shqiptarë shtruan nevojën e intensifikimit të
veprimtarisë së tyre në drejtim të unifikimit sa më parë të alfabetit në
gjuhën shqipe. Ata ishin të vetëdijshëm se kjo ishte nevojë imanente,
mirëpo rrethanat e kohës nuk ishin aspak të favorshme për një grumbullim
sa më të shpejtë të të gjithë krerëve të kohës. Iniciativën e mori Klubi
“Bashkimi” i Manastirit, i formuar në vitin 1908, dhe kryetari Fehim
Zavalani, për thirrjen e Kongresit të Manastirit.
Kongresi i Alfabetit shqip, u mbajt prej 14-22 nëntor 1908, në
Manastir, qytet me një pozitë të rëndësishme në Gadishullin Ilirik. Këtu
erdhën përfaqësues nga të gjitha trevat, që përfaqësonin klube dhe shoqëri
që vepronin brenda dhe jashtë Shqipërisë. Këtu kishte intelektualë, klerikë,
qeveritarë që punonin në administratën osmane, nëpunës, përfaqësues
klubesh e shoqërive. Në punimet e Kongresit, u shfaqën shumë vështirësi
për unifikimin e alfabetit, ngase secili grup përpiqej që ta fuste alfabetin e
tij si alfabet kombëtar. Një meritë të madhe padyshim këtu e ka shkrimtari
e kleriku Ndre Mjeda, i cili pranoi që të hiqej alfabeti i tij dhe të zgjidhej
çështja në të mirë të kombit. Komisioni, më në fund, vendosi që të
zgjidheshin dy alfabete, ai i Shoqërisë së “Stambollit” dhe ai i Shoqërisë
“Bashkimi”. Xhonturqit, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre, anonin nga
alfabeti i Shoqërisë “Stambolli” alfabet me shkronja turko-arabe. Këtë
alfabet, edhe pse e zgjodhi komisioni, atë koha vetë e largoi, ngase nuk
ishte praktik për shkrimin e gjuhës shqipe. Shkronjat latine i shkonin më
së miri natyrës së gjuhës shqipe, si shkronja më të përshtatshme për të
shkruar libra, vepra kulturore, letrare e shkencore. Mirëpo, edhe alfabeti i
Shoqërisë “Bashkimi” i pësoi disa ndryshime më vonë dhe alfabeti më i
përafërt me alfabetin që përdorët sot, padyshim ishte ai i Pashko Vasës.
Shenjat grafike të alfabetit shqip, për të cilat u vendos në Kongresin e
Manastirit, e shprehin orientimin e popullit shqiptar kah civilizimi
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evropian. Këtu, në Manastir u vulos njëherë e përgjithmonë përkatësia
jonë evropiane, qenia jonë pjesë e pandashme e Evropës. Përmes këtij
alfabeti, ne sot shprehim zgjerimin e dijes, mishërimit, ndihmës së
ndërsjellë, ndikimin progresiv të përparimit kulturor, kombëtar e shkencor
gjithandej ku çmohet dhe respektohet e drejta e individit.
Pas përfundimit të Kongresit të Manastirit u hapën shumë shkolla
në gjuhën shqipe, ku mësohej shqip dhe duhej të mësohej edhe turqisht.
Në këto shkolla që po hapeshin në këtë kohë, duhej t’i mësonin të dy
alfabetet që u pranuan në Kongresin e Manastirit. Me gjithë luftërat,
pengesat dhe problemet tjera, mund të theksojmë se vitet 1908-1912, për
zhvillimin e arsimit shqiptar përbëjnë etapën e fundit dhe më të lartë për
epokën e Rilindjes, ku përmbajtja, masiviteti dhe organizimi arsimor arriti
në një shkallë të lakmueshme të konsolidimit. Një rol të madh në këtë
drejtim ka luajtur pa dyshim unifikimi i alfabetit tonë. Kjo periudhë, si për
nga kryengritjet ashtu edhe zhvillimi kulturor-arsimor mund të krahasohet
më atë të Lidhjes së Prizrenit. Madje mund të themi se edhe e tejkaloi atë.
Sot, përkujtimi i ngjarjeve më të rëndësishme e më të ndritshme
kulturore të popullit tonë është i domosdoshëm sepse në këtë mënyrë ne
drejtohemi kah njohja e vlerave dhe respektimi i tyre. Jemi të lumtur dhe
krenarë që kultura shqiptare ka krijuar vlera me rëndësi të dorës së parë
për njerëzimin, sepse me alfabetin e Manastirit janë botuar kryevepra me
vlera kombëtare.

Enver HASANI
DIALOGU SERBI-KOSOVË, DIALOG KUADËR APO ME
KULM?!
Skicë bazike e marrëdhënieve të komplikuara Serbi-Kosovë
Marrëdhëniet Kosovë-Serbi janë marrëdhëniet më të komplikuara
në Evropën bashkëkohore. Ka shumë arsye që mund të jepen për një
situatë të tillë, mirëpo dy janë më kryesoret dhe që në shikim të parë mund
të shpjegojnë këtë konstatim apodiktik. Arsye e parë është miti për
Kosovën, i cili në Serbi është mit-realitet në sensin që veprimi politik serb
i kohës moderne ka qenë në tërësi i definuar nga ky mit. Nuk ka luftë që
serbët kanë zhvilluar në rajon dhe që miti për Kosovën të mos ketë qenë
motiv udhëheqës. U mor vesh, serbët i kanë bërë luftërat me aleatë dhe,
atëherë kur kanë qenë në anën e fituesit, kanë fituar edhe ata. I vetmi rast
kur serbët kanë luftuar vetëm, lufta me bullgarët (1885), kanë humbur.
Njëjtë vlen edhe për shqiptarët, me një dallim që asnjëherë nuk janë
ballafaquar vetëm për vetëm as me serbët dhe as me popujt e tjerë përreth.
Asnjë rëndësi këtu nuk ka, nëse miti serb për Kosovën bazohet në fakte
reale apo të imagjinuara. Në fakt, vetë esenca e mitit është imagjinarja,
surrealja, ajo që ekziston në mënyrë krejtësisht dubioze. Me rëndësi është
që, në emër të këtij miti, janë vrarë njerëzit, janë djegur shtëpitë, kanë
ndodhur dëbimet masive të njerëzve dhe, për fat të keq, është kryer një
gjenocid serb në këto hapësira, i pari i njohur ndërkombëtarisht që nga
mbarimi i Luftës së Dytë Botërore.
Arsyeja e dytë, e cila shpjegon komplikimin e marrëdhënieve
shqiptaro-serbe është faktori mendor, që paraqitet si pjesë përbërëse e
ideologjisë nacionale serbe dhe që lidhet ngushtë me rolin dhe me
rëndësinë e Kishës Ortodokse Serbe në krijimin dhe në çimentimin e asaj
që Latinka Peroviç e ka cilësuar si mentalitet imperial serb. Ky institucion,
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përgjatë historisë, ka qenë rezervuari kryesor që ka derdhur prore ide e
mendime me të cilat serbët kanë arsyetuar dhe kanë ngushëlluar vetveten,
si për fitoret ashtu dhe për humbjet e pësuara në Kosovë dhe rreth
Kosovës. Ky faktor, së bashku me mitin që ka prodhuar, përbëjnë
variablën e pandryshueshme, faktorin e lejueshëm, nëpërmjet së cilës
shpjegohet sjellja serbe gjatë kohës së Millosheviqit dhe pas tij, në kohën
e sundimit komunist dhe para tij, në luftërat ballkanike dhe para tyre dhe,
në fund, nëpërmjet saj shpjegohet edhe lojaliteti serb ndaj Perandorisë
Osmane, lojalitet ky që, megjithatë, nuk ka qenë i njëjtë me atë të
shqiptarëve dhe të popujve të tjerë të asaj perandorie: ndërkohë që
shqiptarët kishin shërbyer sikur kozakët e kësaj perandorie, ashtu si kishin
shërbyer armenët dhe hebrenjtë si truri i pasurimit të saj. Krejt kjo ka
ndodhur me serbët falë rolit dhe ndikimit të Kishës Ortodokse, nëpërmjet
së cilës është arritur ruajtja dhe regjenerimi i institucioneve tradicionale të
së drejtës zakonore serbe, si dhe përdorimi i të njëjtave doke në funksion
të rikrijimit të identitetit nacional serb gjatë shekullit XIX.
Këta dy parametra themelorë, si më sipër, janë reflektuar në secilën
fazë të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, çdoherë me një metamorfozë të
caktuar si pasojë e presionit dhe ndikimit nga jashtë. Me fjalë të tjera,
parametrat si më sipër kanë qenë çdoherë të ndikuar në fizionominë e tyre
nga gjendja e marrëdhënieve ndërkombëtare e secilës kohë: në luftërat
ballkanike, nacionalizmi serb, i mbështetur fuqishëm nga evropianët që
kishin nevojë për dëbim total të çdo mbeturine otomane në Ballkan, lëshoi
rrufeshëm tërë fuqinë e vet mbi popujt myslimanë të këtij rajoni. Njësoj
ndodhi pak a shumë edhe në mbarim të Luftës së Parë Botërore: serbët u
ngjitën luginës së lumit Ibër për të rimarrë Kosovën, jo pse kishin bërë
luftë në terren, por, sepse kishin gëzuar statusin e aleatëve fitues, ani se
mbreti dhe ushtria e tyre e vetme ndër sllavët e Jugut, tërë kohën kishin
qenë në ishullin Korfuz. Pas kësaj lufte, megjithatë, serbët bënë një gabim
të madh, që vetë Nikolla Pashiqi e kishte shënuar me kohë: në vend se të
krijonin një Serbi të Madhe të përbërë me shumicë serbe, insistuan në
krijimin e një shteti ideal, Jugosllavisë, ku gjysma e saj kishte një kulturë
civile, socio-politike dhe ushtarake shumë më të avancuar se sunduesit e
rinj në Beograd. Kjo përbënte një barrë të madhe të cilën, serbët, me
kalimin e kohës, nuk do të mund ta përballonin: ndryshimi i
marrëdhënieve ndërkombëtare në prag të Luftës së Dytë Botërore iu la
serbëve në derë faturën e hegjemonëve rajonalë dhe të dhunuesve të
vullnetit të të tjerëve, çmim që do ta paguajë shtrenjtë popullsia serbe
lokale gjatë tërë periudhës së Luftës së Dytë Botërore. Në pjesën jugore të
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atij shteti, dhuna ndaj serbëve lokalë ishte më e shthurur si pasojë e nivelit
të ulët kulturor të shqiptarëve dhe të popujve të tjerë të cilët i shihnin
serbët si dhunues të vullnetit dhe të të drejtave të tyre: analfabetizmi i
shqiptarëve, i boshnjakëve dhe i maqedonasve bënte që të mos ekzistojë
asnjëherë një politikë shtetërore e centralizuar për shfarosjen e serbëve,
përkatësisht që dhuna e ushtruar ndaj serbëve lokalë të përbëjë një politikë
individuale dhe hakmarrje fisnore që nuk mund të projektohej asnjëherë
deri në shkallën e shfarosjes së tyre, që nuk ishte rasti me veriun e ishJugosllavisë.
Mbarimi i ish-Jugosllavisë dhe ndërtimi i komunizmit në Ballkan
pashmangshëm u reflektua edhe në marrëdhëniet Serbi-Kosovë. Në fakt,
në tërë kohën sa zgjati komunizmi, Kosova ka pasur një rol fare të
papërfillshëm në marrëdhëniet reciproke, me përjashtim të kohës së viteve
të para pas Luftës së Dytë Botërore e deri më prishjen e Titos me Stalinin:
në këtë kohë, Stalini, në pajtim me ideologjinë hegjemoniste globale të
shtetit të tij, synonte futjen nën kontroll të tërësishëm të Ballkanit
nëpërmjet aranzhmaneve politike rajonale. Në këtë fazë, Kosova dhe
raporti Serbi-Kosovë ngelet tërësisht i papërfillshëm. Edhe pas prishjes me
Stalinin, Kosova ruajti këtë trend: nuk pati ndonjë ndikim substancial në
politikën e përgjithshme jugosllave. Dhuna ndaj shqiptarëve, e ushtruar
nga lideri komunist serb A. Rankoviq, ishte një orgji momentale që ky e
shfrytëzoi për të arritur një qëllim të kufizuar nacional serb, por që u bë
me bekimin e establishmentit ish-jugosllav të kohës. Si e tillë, politika
rankoviqiane ka qenë pjesë përbërëse e politikës së jashtme jugosllave, e
cila modelohej sipas recetave të ish-BRSS-së: në parim, popujt josllav,
çdo kund nën sundimin komunist, duheshin margjinalizuar në çdo mënyrë
sepse konsideroheshin si të papajtueshëm më ideologjinë komuniste dhe
me shpërndarjen e saj.
Millosheviqi, ringjallja e nacionalizmit serb në një kontekst
krejtësisht tjetër
Ndërkohë që komunizmi po jepte shenjat e vetërrënimit, në
Beograd nisi një lëvizje e shfrenuar nacionaliste. Kjo udhëhiqej nga ishlideri serb, S. Millosheviq, të cilin gabimisht elita serbe e kishte ngritur me
shpresë se do t’ia kryente “punët e ndyra”, në mënyrë që më pastaj ata të
dilnin në syprinë për të udhëhequr me një Serbi tjetër, të integruar dhe të
konsoliduar në çdo aspekt. Ky idealizëm i kushtoi shumë shoqërisë serbe:
humbjen e të gjitha luftërave dhe territoreve që së paku në njëqind vjetët e
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fundit, kishin qenë të banuara me shumicë serbe, pa llogaritur këtu faktin
se serbët lokalë në këto territore kishin qenë mjaft mirë të etabluar në jetën
sociale-politike dhe kulturore. Kjo humbje e madhe serbe, ndodhi jo pse
serbët dhe Millosheviqi nuk kishin forcë për të projektuar: pikërisht e
kundërta, serbët dhe Millosheviqi humbën, në mënyrë paradoksale, sepse
kishin më shumë forcë se të tjerët, por që ky projektim i kësaj force u bë
në një ambient krejt tjetër ndërkombëtar, i disfavorshëm për serbët dhe për
projektin nacional tanimë të vjetruar. Pas Luftës së Ftohtë, i tërë rajoni i
Ballkanit po ridefinohej në mënyrë që të reflektonte raportin etnik të
forcave në rajon, duke mos lejuar asnjërin prej popujve të Ballkanit që të
posedonte forcë fizike superiore në krahasim me të tjerët. Më nuk kishte
myslimanë për të dëbuar në emër të pastërtisë së Kontinentit të Vjetër: në
fakt, krejt e kundërta, Evropa dhe Perëndimi i pas mbarimit të komunizmit
u vu në anën e ruajtjes së substancës së popujve me kulturë fetare
myslimane. Vetëm kjo qasje dhe ky rikrijim i këtij balancimi të ri të
moderuar, përbënin garancinë e sigurisë së paqes në rajon dhe më gjerë:
fundja, kjo nuk ishte provuar dhe se çdo herë kur Ballkani ka pasur
shpërputhje në raportin e forcave që mund të projektoheshin në nivel
rajonal, ai ka prodhuar dhunë dhe tragjedi njerëzore.
Fuqia e gravitetit në Ballkan: NATO dhe Perëndimi
Ndër vërejtjet kryesore që i janë bërë regjimit të Millosheviqit, ka
qenë orientimi i tij joperëndimor. Kjo nuk do të thotë se ai ishte prorus në
mënyrë të sinqertë, si mund të mendohet: Millosheviqi kishte përdorur
Rusinë dhe rusët si një gogol kundër amerikanëve dhe kundër Perëndimit.
Këtë, në një mënyrë, e dëshmon edhe Riçard Hollbruk, arkitekti i
Marrëveshjes së Dejtonit, në memoaret e veta, kur tregon se Millosheviqi
ia kishte përqeshur rusët, nga të cilët, sipas tij, serbët mund të përfitonin
vetëm hekurina dhe asgjë më shumë. Në këtë drejtim, Vuçiqi nuk dallon
shumë nga Millosheviqi: lënia e bazave ushtarake ruse në Serbi, në një
zonë të afërt me interesat e sigurisë së NATO-s, nuk përbën asgjë tjetër
veçse një gogol për të treguar se Serbia akoma mund të prodhojë telashe të
përmasave të mëdha nëse ngelet e pakënaqur në fund të stabilizimit të
rrethanave në Ballkan. Kjo, megjithatë, nuk është kështu dhe, në këtë
drejtim, Vuçiqi dhe serbët e kanë shumë gabim. E kanë gabim edhe nëse
mendojnë se në sytë dhe mendjen e serbit të zakonshëm këto baza shihen
si një shpëtim dhe perspektivë. Kjo sepse vështirë mund të besohet që
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serbët apo dikush tjetër në rajon të ketë perspektivë tjetër jashtë asaj
euroatlantike.
I vetmi aspekt për të cilin Vuçiqi mund të ketë të drejtë është se,
Kosova përbënë një çështje të sigurisë në rajon, mirëpo është pak e
besueshme që Vuçiqi lejon bazat ruse për shkak të frikës së tij nga
Kosova. Kjo tezë vlen për kosovarët dhe për prezencën e NATO-s në
Kosovë: kjo prani përbënë një ombrellë të sigurisë që ka mundësuar dhe
që mundëson zhvillimin normal të shoqërisë kosovare dhe të vendeve të
tjera përreth. Pa këtë, rikthimi i kaosit dhe i dhunës ballkanike do të ishte
eminent. Mirëpo, kjo është vetëm siguri e fortë dhe asgjë tjetër: për një
zhvillim të gjithanshëm të Kosovës dhe të vendeve të tjera përreth nuk
mjafton vetëm prezenca ushtarake e perëndimorëve, por duhet një vullnet
tjetër i konsoliduar dhe i bazuar në marrëveshje civile reciproke, në rend të
parë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, me qëllim të përcaktimit të vendit dhe
të pozitës së secilit në Ballkan. Për të arritur këtë qëllim të fundit, vite më
parë nisi një dialog ndërmjet dy vendeve, në një klimë mosbesimi dhe
mosdurimi të ndërsjellë që nuk dallon shumë nga ai i para njëqind vjetëve
të shkuara.
Marrëveshja kuadër vs Marrëveshja kulm
Kjo klimë, e zhvilluar në një hapësirë me një siguri të madhe
ushtarake, nuk ka mundur të prodhojë veçse dialog shterpë dhe
marrëveshje të përgjithshme bazë, me dispozita juridike të natyrës dubioze
dhe me efekt të veprimit ekskluzivisht horizontal. Disa faktorë kanë
ndikuar në këtë natyrë të këtyre marrëveshjeve të arritura në dialogun
ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në rend të parë, Beogradi e sheh
Kosovën si pjesë të Serbisë, diçka që përbënë pengesë serioze sepse
marrëveshjet që synoheshin nuk i shkonin natyrës së paralajmëruar të
dialogut. Kjo premisë, në fakt, nuk ka mundur të jetë ndryshe, nisur nga
gjendja politike në Serbi në atë kohë: çdo rrugë tjetër do të përbënte
vetëvrasje politike për atë që do të provonte një dialog substancial dhe me
efekte vertikale të detyrueshme për të gjitha kohërat dhe për të gjithë
njerëzit, u mor vesh për aq sa zgjat ky lloj i marrëdhënieve ndërkombëtare,
ku Perëndimi paraqitet si ligjvënësi kryesor në përmasa globale. Kjo,
megjithatë, nuk është arsye e vetme që dialogu i deritanishëm ka prodhuar
marrëveshje nebuloze dhe shterpë, me efekt krejt të lirë në planin
horizontal, diçka që është në shpërputhje me energjinë dhe me mundin e
dhënë gjatë këtyre viteve të dialogut intensiv. Kjo është kështu në veçanti
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sa i përket energjisë dhe mundit të evropianëve në këtë dialog, një
investim si duket jo edhe aq i ndritshëm për historinë evropiane në lëmin e
politikës së jashtme. Ka disa arsye pse kjo është kështu dhe pse ka
ndodhur kështu: disa syresh janë të brendshme e tjerat të jashtme.
Në arsyet e brendshme bëjnë pjesë dinamikat politike që janë
zhvilluar në Serbi dhe në Kosovë në kohën e dialogimit të deritanishëm:
ata që kanë dialoguar për Serbinë dhe në emër të Serbisë kanë shkuar duke
e konsoliduar dhe duke e rritur legjitimitetin e tyre, ndërkohë që në
Kosovë ka ndodhur e kundërta. Vuçiqi dhe establishmenti i tij në mënyrë
graduale e kanë përgatitur shoqërinë serbe për atë që mund të vijë nëse
serbët duan Evropën dhe prosperitetin perëndimor. Për të arritur këtë, ai ka
hapur një dialog të brendshëm, ka nxitur investime të mëdha, ka lejuar
tolerancë të mendimit politik, vetëm e vetëm për të konsoliduar pozitën e
tij në funksion të dhënies kolektive të fjalës përfundimtare rreth Kosovës.
Ai e ka ditur saktësisht se dialogu që po vazhdonte në Bruksel nuk do të
prodhojë diçka substanciale dhe se përbënte vetëm një uverturë për
dhënien e fjalës përfundimtare. Kjo nuk është kështu me Kosovën:
Hashim Thaçi tërë legjitimitetin që ka pasur e ka humbur në dialogun me
Serbinë, jo vetëm pse ka nënshkruar gjërat pa i lexuar, duke i besuar
ndërmjetësve ndërkombëtarë, por sepse ka legjitimuar si dialogues njerëz
krejt pa ndikim, të paautoritet në shoqërinë kosovare dhe më gjerë deri në
absurd. Ndërkohë që ka ardhur koha për implementim të marrëveshjeve të
arritura, Hashim Thaçi ka kuptuar se legjitimiteti fillestar ishte shpenzuar,
duke provuar t’u dëshmojë kosovarëve se në dialogun e Brukselit ai dhe
ekipi i tij do të dalin fitues. Marrëveshja për Asociacionin, ndër të tjera,
demantonte në tërësi atë që thuhej në publik nga ana e dialoguesve
kosovarë. Kjo gjendje e brendshme në Kosovë, pra, e delegjitimimit të
Hashmi Thaçit dhe të dialoguesve kosovarë, akoma nuk ka ndryshuar. Në
fakt, kjo gjendje është bërë edhe më e keqe: nga rasti i dështimit të
demarkacionit me malazezët, edhe ata pak njerëz që kanë pasur njëlloj
legjitimiteti politik, e kanë humbur atë në tërësi dhe vështirë që ka një
interlokutor kosovar për dialog serioz me serbët. E, siç dihet, për të qenë
një dialog i suksesshëm, duhet që palët të kenë forcë dhe legjitimitet
politik për t’i vënë në jetë zotimet e firmosura. Në Serbi, kjo është
ndryshe: A. Vuçiqi ka konsoliduar pozitën e tij legjitimuese duke e
shoqërorizuar dialogun me Kosovën dhe për Kosovën, në të gjitha poret e
shoqërisë serbe. Edhe bazat ushtarake ruse, në sytë e serbëve të thjeshtë,
shërbejnë si një lloj garancie dhe si një lloj shprese se Serbia nuk është
vetëm.
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Faktori i jashtëm ka të bëjë me perceptimin e Evropës dhe të idesë
së saj në Kosovë e në Serbi respektivisht. Ndërkohë që, në Serbi, apeli
evropian ka një tërheqje dhe gravitet politik shumë të madh, kjo nuk vlen
për Kosovën. Në Serbi kjo është e kuptueshme meqë, efektivisht, kanë
qenë evropianët ata që kanë mbështetur serbët në procesin e krijimit dhe të
konsolidimit të shtetësisë së tyre, duke mbajtur anën e rusëve, mbrojtësve
historikë të Serbisë përgjatë tërë shekujve deri në prishjen e komunizmit.
Në Kosovë, historiografia shqiptare ka krijuar një mit të rrejshëm për
Evropën si tradhtare dhe e pabesë ndaj shqiptarëve. Ky diskurs ka lindur si
pasojë e paaftësisë së historiografëve shqiptarë për të shpjeguar në mënyrë
shkencore dinamikat ndërkombëtare në kohë dhe në hapësirë, si dhe
nevojën e komunistëve shqiptarë për të rilegjitimuar vetveten nëpërmjet
krijimit të një armiku të ri dhe permanent - Evropës dhe politikës së saj
ndaj Ballkanit. Kjo rrethanë objektive, e ka bërë dhe e bën të paefektshëm
dialogun me Serbinë në këtë format aktual. Ky format duhet të ndryshojë
rrënjësisht dhe të adresojë dy shtyllat e sipërcekura mbi të cilat qëndron
dobësia e tij: dinamikat e brendshme në Kosovë dhe perceptimi i
garantuesit ndërkombëtar për identitetin shtetëror të Kosovës. Ndërkohë
që dinamikat e brendshme mund të rregullohen vetëm nëpërmjet një pakti
të ri politik brenda kosovarëve, meqë sistemi zgjedhor në Kosovë është i
dizajnuar për të demokratizuar shoqërinë kosovare, jo për ta unifikuar atë.
Ky pakt i ri i rilegjitimimit duhet dhe mund të arrihet vetëm ndërmjet të
gjitha forcave politike dhe civile kosovare. Nuk ka rrugë tjetër.
Sa i përket dinamikave të jashtme, për shkak të stabilitetit rajonal
dhe të qëndrueshmërisë së çdo aranzhmani që mund të arrihet, evropianët
dhe palët duhet t’i lusin amerikanët që të jenë partnerë dhe forcë
garantuese në dialog, sepse ndryshe vështirë se mund të bëhet diçka e
prekshme. Pse evropianët dhe palët në dialog duhet t’i lusin amerikanët?
Janë dy arsye: e para, sepse amerikanët kanë aq shumë telashe aktualisht
sa që marrja me Kosovën do të kishte kuptim vetëm nëse palët dhe
evropianët tregojnë një seriozitet të duhur se ajo që do të arrihet, do të
implementohet; dhe, e dyta: historia e Evropës së shekullit të fundit ka
treguar se luftërat kanë nisur këtu, në Evropë dhe nga evropianët, mirëpo
çdo herë janë përfunduar nga amerikanët. Kjo sepse, fare thjeshtë,
aktualisht janë të vetmit që kanë forcë që mund ta projektojnë kudo dhe
kurdo, mirëpo gjithnjë me supozimin se ky projektim ka një qëllim të
qartë politik. Ai qëllim, edhe këtë radhë, ngel i njëjtë: arritja dhe
konsolidimi i vullnetshëm i paqes në rajon.
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Vetëm kështu mund të arrihet një marrëveshje vertikale,
marrëveshje kulm, ku palët dhe ndërmjetësit, Evropa dhe Amerika, Serbia
dhe Kosova, do t’i përcaktonin në mënyrë të qartë dhe të saktë të drejtat
dhe detyrimet reciproke, njëherë e mirë dhe përgjithmonë. Marrëveshjet e
deridjeshme, horizontale për nga efekti, mund të quhen të mira vetëm për
studiuesit e ndryshëm, por jo edhe nga qytetari i zakonshëm dhe nga dy
vendet dialoguese që mëtojnë të përfitojnë reciprokisht nga dialogu.
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JETA DHE VEPRAT E THEMELUESIT TË PERANDORISË
ROMAKE
Werner Eck, Augusto e il suo tempo, Società editrice il Mulino,
Bologna 2000, f.148.

Vepra “Augusto e ilsuo tempo” (Augusti dhe epoka e tij) e autorit
Werner Eck, është një ndër biografitë më serioze mbi bazën e fakteve
shkencore për perandorin e parë romak dhe themeluesin e Perandorisë
Romake, Augustin, e publikuar në gjuhën italiane. Libri “Augusto e
ilsuotempo” është i ndarë në 11 kapituj, në të cilat prezantohen: fillimet e
Kaj Oktavianit në skenën politike, lidhja e triumviratit, legjitimimi i tij si
lider i ushtrisë dhe i shtetit, fitoret e tij ushtarake nga të cilat më e
rëndësishmja ishte ngadhënjimi mbi Mark Antonin tek kepi Akcium dhe
në Aleksandri, vendosja e sistemit të ri politik, themelimi i perandorisë në
formën fillestare të principatit me një perandor (prej kohës së Dioklecianit
shndërrohet në Dominat ose Tetrarkit me katër perandorë bashkësundues),
vendosja e paqes (Pax Romana) pas luftërave civile dhe pushtimeve që i
kishte bërë, pastaj ndërtimi i Romës dhe ngritja e saj në nivel më të lartë të
të gjitha kohërave, zgjedhja e çështjes së trashëgimtarit të tij politik dhe
vdekja e tij. Po ashtu, në një pasqyrë kronologjike janë prezantuar të gjitha
ngjarjet relevante në jetën dhe karrierën e tij, bibliografia, si dhe treguesit
e emrave dhe nocioneve të rëndësishme që trajtohen në libër. Kaj
Oktaviani (Caius Octavius), më vonë i njohur si Oktavian Augusti, e gjatë
sundimit të tij i njohur si August (emri i tij i plotë perandorak ishte
Imperator Caesar DM filius Augustus), u lind më 23 shtator të vitit 63 para
erës sonë dhe kishte sunduar nga viti 27 para erës sonë deri në vitin 14 të
erës sonë. Oktaviani ishte kushëriri i Gaj Jul Cezarit, i cili e kishte
adoptuar dhe e kishte caktuar si trashëgimtar kryesor me testament. Figura
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e perandorit August ishte ngushtë e lidhur me periudhën e shkëlqimit më
të madh të botës së Romës antike.
Nën udhëheqjen e tij hegjemonia e Romës ishte shtrirë në të gjitha
drejtimet e thuajse tërë botës së asaj kohe dhe kishte arritur fuqinë,
stabilitetin e prestigjin më të madh të të gjitha kohërave. Askush para tij
nuk i kishte arritur në shoqërinë romake sukseset dhe nderimet të cilat i
kishte gëzuar ai. Duke u paraqitur në skenën politike, pas vdekjes së Jul
Cezarit në vitin 44 p. e. s., Oktaviani arriti të bëhet kryeprotagonist politik
duke e ushtruar postin e konsullit trembëdhjetë herë dhe duke e gëzuar
titullin e imperatorit njëzetenjë herë. Pas vdekjes së tij, Senati e kishte
divinizuar (hyjnizuar), duke e ngritur në rang të zotave. Augusti ishte
cilësuar si një autokrat sovran, princ i paqes, riorganizator i shtetit, i
ekonomisë dhe i sistemit monetar (kishte emetuar numër të madh
monedhash prej ari e argjendi anembanë Perandorisë dhe i kishte kthyer
në përdorim monedhat prej bronzi e bakri, të cilat nuk ishin përdorur për
një kohë të konsiderueshme gjatë luftërave shumëvjeçare civile), i
ushtrisë, shoqërisë romake e i religjionit (i kishte kthyer nderimin e
kulteve të hyjnive të lashta romake e italike), me pak fjalë, perandori
August kishte qenë riorganizator i tërë botës romake.
Me qëllim të hakmarrjes për vrasjen e Cezarit në vitin 43 para erës
sonë Oktavian Augusti kishte krijuar Triumviratin e Dytë bashkë me Mark
Antonin dhe Mark Emil Lepidinme qëllim hakmarrjeje kundër vrasësve të
Cezarit, ndërsa pas ndëshkimit të tyre kishte luftuar edhe kundër ishaleatëve Lepidit e Mark Antonit. Për meritat e tij, Senati romak në vitin 27
para erës sonë, e kishte dekoruar me titullin augustus dhe ia kishte dhuruar
mburojën e artë (vulpeusvirtutis) e në bazë të kompetencave që i gëzonte
ai e kishte riorganizuar shtetin romak të molisur pas luftërave civile gati
njëqindvjeçare. Pas vdekjes së tij në Nola, më 19 gusht të vitit 14 të erës
sonë, Senati romak e kishte divinizuar duke e shpallur perëndi (Deus).
Meqë nuk kishte pasur trashëgimtar biologjik, edhe pse nuk e donte,
megjithatë e kishte adoptuar dhe caktuar trashëgimtar Klaudin për shkak të
aftësive të tij. Perandori August kishte sunduar në dy mijëvjeçar: në fund
të shekullit I të erës së vjetër dhe në fillim të shekullit I të erës së re.
Oktaviani ishte themelues i Perandorisë Romake dhe i sistemit të
principatit (me në krye perandorin: princeps-i pari), respektivisht ishte
perandori i parë i kësaj perandorie të madhe. Pikërisht, më 13 janar (Idus
Ianuariae sipas kalendarit romak) të vitit 27 p.e.s., Augusti kishte vendosur
Perandorinë Romake me sistem të principatit (një perandor - princepsi
pari), por në fakt ky ishte sistem i diarkisë apo i dy pushteteve: të
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perandorit dhe të Senatit romak, i cili emetonte monedha prej bakri dhe
prej bronci (prej kohës së Augustit numri i senatorëve ishte zvogëluar në
600 në vend të 1000 sa kishin qenë deri atëherë), respektivisht të pushtetit
republikan të Senatit në Romë, i cili e menaxhonte buxhetin erarium dhe
të atij monarkik që kishte buxhetin fiscus, të cilin e ushtonte perandori
nëpër provinca (në bazë të fuqisë që i jepte tribuniciapotestas). Perandori
ndërkaq e kishte rezervuar për vete të drejtën e emetimit të monedhave
prej argjendi dhe ari. Senati i aprovonte këshillat dhe sugjerimet e
perandorit të cilat ai ua përcjellte përmes organit consiliumprincipis, kurse
nga vitit 22 të gjitha çështjet e politikës së jashtme shtetërore i vendoste
vetë perandori.
Koincidencë historike është fakti që në kohën e sundimit të
Augustit ishte lindur Jezu Krishti (viti 29 p.e.s. sipas disa burimeve),
kishte filluar predikimin e fesë së re dhe Krishti ishte martirizuar (në vitin
4 të e. s.). Po në kohën e sundimit të Augustit ishte pushtuar definitivisht,
pas luftërave të shumta e të përgjakshme shekullore (që nga Lufta e Parë
Ilire e viteve 229-228 p. e. s. e tutje), Dalmacia (Illyricum Superior) dhe e
tërë Iliria (Illyricum Inferior, në të cilin bënte pjesë edhe Panonia), e në
këtë kontekst edhe Dardania. Me pushtimin e Dyrrahut, i cili që nga koha
e mbretëreshës Teutë ishte nën protektoratin romak, Augusti kishte filluar
me kolonizimin e familjeve bujare italike në këtë trevë në mesin e të
cilëve e para kishte qenë familja Aemilius. Prej vitit 45 p. e. s. Oktaviani
kishte qëndruar në Apoloni të Ilirikut (autori W. Eck Apoloninë, ndërkaq e
vendos gabimisht në Maqedoni) për studime të retorikës dhe të arteve
ushtarake dhe për përgatitje të legjioneve të shumta për fushatën kundër
partëve, nën mbikëqyrjen e Athenoforit nga Tarsinë, ku edhe e kishte
marrë lajmin për vrasjen e Jul Cezarit dhe prej nga e kishte kaluar
Adriatikun dhe kishte zbarkuar në Brundisium (Brindizi) me legjionet që i
kishte nën komandë dhe duke ua bashkangjitur këtyre edhe pjesët e
ushtrisë së Jul Cezarit që e kishte pritur në Campania, kishte arritur në
Romë. Thuhet se ai vetë kishte deklaruar se Romën e kishte marrë në
sundim të ndërtuar nga balta (tjegullat), ndërsa e kishte shndërruar në qytet
prej mermeri (metropol të vërtetë me mbi 1000 000 banorë) dhe e kishte
ngritur artin e kulturën romake në nivel më të lartë. Pos si themelues e
udhëheqës i suksesshëm i Perandorisë Romake dhe sundues i pothuaj tërë
botës së njohur në atë kohë, Augusti ishte dëshmuar edhe si shkrimtar,
ndërsa nga veprat e tij dallohen: “Resgestae Divi Augusti” (veprat e
Augustit Hyjnor - mbishkrimi funeral autobiografik i Augustit i cili
gjendet në tempullin e Augustit, Augusteum në Romë, ku ishte varrosur
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Augusti, në të cilin janë përshkruar jeta dhe vepra e tij si dhe autoriteti dhe
respekti që i gëzonte në popull) dhe “Monumentum Ancyranum” (kopja
origjinale e të cilit është gjetur në Ancyra, respektivisht në Ankara të
sotme, në Turqi). Libri në fjalë është përkthyer nga gjuha gjermane (titulli
origjinal: Augustus und seine Zeit, München, 1998, - Augusti dhe epoka e
tij), ndërsa autori i këtij libri, Werner Eck, është profesor i rregullt i
Historisë së Botës Antike, në Universitetin e Këlnit të Gjermanisë, njohës
i mirë i historisë së antikitetit dhe, pos këtij libri, ka publikuar në gjuhën
italiane edhe librat “Tra epigrafia, prosopografia e archeologia (Quasar
1996) dhe “L’Italianell’imperoromano. Stato e amministrazione in
epocaimperiale” (Edipuglia, 1999).

Naser FERRI

1981 DEMONSTRATAT E KOSOVËS NË ARKIVIN KOMBËTAR
TË LONDRËS
Sabit Syla & Hamit Kaba, 1981 Demonstratat e Kosovës në
Arkivin Kombëtar të Londrës, Instituti i Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë,
2017, f. 498.
Ditë më parë nga Instituti i Historisë “Ali Hadri”, në Prishtinë u
botua përmbledhja me dokumente arkivore të Arkivit Kombëtar të Londrës
mbi Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë, të autorëve, prof. asoc. dr. Sabit
Syla dhe prof. dr. Hamit Kaba. Sfida shqiptare e vitit 1981, do të habiste jo
vetëm bashkësinë jugosllave, por edhe atë ndërkombëtare, duke u bërë
objekt i rëndësishëm i qarqeve diplomatike dhe i shtypit botëror. Informimi
dhe korrespodenca ndërkombëtar pasqyron dy tendenca qartësisht të
dallueshme, atë të vendeve perëndimore (Anglia, Republika Federale
Gjermane, Austria, Zvicra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Suedia etj., dhe
vendet e ish-Bllokut Komunist, të kryesuara nga Bashkimi Sovjetik.
Informimi perëndimor në qarqet diplomatike (duke përjashtuar deri diku
Francën) pavarësisht nga forca e shprehjes dhe nuancat ndërmjet tyre i
trajtuan drejt kërkesat e demonstruesve shqiptarë dhe shkaqet e shpërthimit
të tyre, në të kundërt, informimi i vendeve anëtare të Traktatit të Varshavës:
Kina, Vietnami, Koreja e Veriut etj., mbështetën Jugosllavinë dhe politikën e
saj në Kosovë. Qëndrim projugosllav do të mbanin përgjithësisht edhe
vendet e “paangazhuara”, si: në Afrikë, Amerikën Qendrore, Latine etj.
Më 1981, Kosova gati ishte tërësisht e izoluar nga bota
Ngjarjet e zhvilluara në Kosovë (1981), pothuajse e tërë bota
demokratike e Perëndimit i trajtuan me një ndjenjë admirimi. Megjithëse
Jugosllavia e kishte mbyllur kufirin për të hyrë e për të dalë të huajt në
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Kosovë, bota perëndimore ndiqte me vëmendje situatën dhe zhvillimin e
ngjarjeve në Kosovë. Për fat të keq, e shumta e informatave që jepeshin nga
shtypi ndërkombëtar bazoheshin në komunikatat zyrtare të agjencisë
jugosllave “Tanjug”. Këto komunikata shpërndaheshin mandej në tërë botën
prej agjencive perëndimore, si U.P.I. (United Press International), “Reuters”,
“Agence France Presse” etj. Megjithatë, e shumta e gazetave dhe e revistave
amerikane, angleze, frënge, gjermane, belge, italiane e turke, kanë botuar
rregullisht informata dhe artikuj mbi ngjarjet e Kosovës. Si gazetat: “The
New York Times”, “The Christian Science Monitor” e të tjera gazeta
amerikane, “The Times”, “The Financial Times”, “The Daily Telegraph” të
Londrës, “Le Figaro”, “Le Monde”, “Le France-Soir”, “LAurore”, të Parisit,
“Le Soir”, e Brukselit, “Il Tempo”, në Romë, “Il Corriere dela Sera”, në
Milano, “Frankfurte Allgemeine Zeitung”, në Gjermani, “Ege Telegraph”,
në Izmir, “Cumhuriyet”, në Stamboll, e të tjera gazeta turke e italiane, i kanë
vëzhguar ngjarjet e Kosovës. Revistat, sikurse “The Economist”, në Londër,
“LExpress”, në Paris, “LEspresso”, në Romë, “Die Welt”, në Frankfurt e të
tjera, kanë botuar artikuj të gjatë mbi ngjarjet e Kosovës. Po ashtu edhe
diplomacia nuk ishte indiferente ndaj këtyre ngjarjeve. Andaj, vëllimi me
dokumente “1981 Demonstratat e Kosovës në Arkivin Kombëtar të
Londrës”, të botuar nga prof. dr. Sabit Syla dhe prof. dr. Hamit Kaba
dëshmon bindshëm këtë.
Ky vëllim me dokumente “1981 Demonstratat e Kosovës në Arkivin
Kombëtar të Londrës”, është pa diskutim, shumë i rëndësishëm me optikën
me të cilën diplomacia dhe politika britanike i kanë konsideruar
Demonstratat e pranverës së vitit 1981 në Kosovë. Shtrirja përmbajtjesore
dhe kohore e kësaj provenience dokumentare është mbresëlënëse. Këto
dokumente në këtë përmbledhje janë korrespondenca të rregullta
diplomatike që i dërgohen Foreign Office, përkatësisht Zyrës së Jashtme dhe
të Komonuelthit nga misioni i tyre diplomatik në kryeqytetin e Jugosllavisë
dhe shkresa diplomatike në formën e vlerësimeve dhe qëndrimeve, që duhej
të mbante misioni diplomatik i Mbretërisë së Bashkuar në shtetin pritës të
Jugosllavisë, lidhur me zhvillimet këtu. Korrespondencat janë dy drejtimesh,
por, dominojnë raportimet diplomatike nga Beogradi drejt Londrës. Forign
Officce britanik, mbahej i informuar nga dorë e parë pothuaj në baza ditore.
Korrespondencat dhe raportet diplomatike kishin, përveç informacioneve të
sintetizuara, shpeshherë edhe përshkrime të detajishme të situatës dhe
analiza përkatëse. Provenienca e dokumenteve që përmban kjo përmbledhje
dominohet nga korrespondencat, raportet dhe letrat diplomatike e konsullore
që vinin nga Misioni Diplomatik i Mbretërisë së Bashkuar në Beograd, dhe
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misionet konsullore në Jugosllavi, specifikisht nga Konsullata e
Përgjithshme e Britanisë në Zagreb. Përmbajtja e këtyre dokumenteve
diplomatike mund të përmblidhet në disa tema kyçe, siç janë: nacionalizmi
në Jugosllavi; situata e brendshme politike në Shqipëri, Shqipëria - politika e
jashtme; dhe marrëdhëniet politike midis Jugosllavisë dhe Mbretërisë së
Bashkuar etj.
Krahas korrespondencave diplomatike nga Ambasada britanike në
Beograd, dhe misionet tjera konsullore në Jugosllavi, në këtë përmbledhje të
dokumenteve britanike, zënë vend edhe disa korrespodenca diplomatike e
konsullore nga misionet diplomatike të Mbretërisë së Bashkuar në Moskë, të
Ambasadës britanike në Athinë, të Ambasadës britanike në Ankara, të
Ambasadës britanike në Vjenë dhe të Ambasadës britanike në Abu Dhabi
(Emiratet e Bashkuara Arabe). Kryesisht këto korrespondenca i referohen në
mënyrë kontekstuale situatës politike në Kosovë pas Demonstratave të vitit
1981. Sa i përket llojit të dokumenteve tjera që zënë vend të rëndësishëm në
këtë përmbledhje, duhet konsideruar edhe shumë raporte, analiza dhe
vështrime të shtypit dhe medies perëndimore, lidhur me lëvizjet studentore
dhe situatën e krijuar në Jugosllavi pas vdekjes së Titos, dhe veçmas pas
Demonstratave të vitit 1981. Këtu do të veçonim analizën e Patric Moore në
Radio Free Europe, si përmbledhje të shtypit perëndimor me titull: “Ngjarjet
në Kosovë në perspektivë”, më pas një artikull analitik të International
Heranld Tribune me titull: “Balkan Question” nga korrespondenti i saj në
Athinë, dhe një përmbledhje me telegrame dhe transmetime kabllore të
BBC-së për ngjarjet në fjalë. Po ashtu, me tejet interes janë analizat e FBIS
për stabilitetin e mundshëm të Jugosllavisë e më pas informacionet e
telegramet për: Uashingtonin, Athinën, Romën, Vjenën, Parisin, Ankaranë,
Moskën, Ukdel, NATO etj., e për vrasjen e ish-kryeministrit shqiptar
Mehmet Shehut etj.
Dokumente të rëndësishme që flasin për demonstratat e vitit 1981
Duhet veçuar (nga gjithsej 132 dokumente) sidomos dokumentet që
kanë të bëjnë direkt me Kosovën dhe demonstratat studentore të vitit 1981,
si: Kronologji e ngjarjeve në Kosovë, 11 mars-31 maj 1981,(TNA, File
(Dosja) ENU 015/3, FCO 28/4645, Viti 198); Raport i A. E. Montgomery,
Departamenti Sovjetik dhe i Evropës Lindore në Ambasadën britanike në
Beograd, drejtuar FCO, ku përshkruhet gjendja në Kosovë dy javë pas
shpërthimit të dhunës atje, Beograd, 15 prill 1981; Raport konfidencial i
ambasadorit britanik në Beograd, Bolland, drejtuar Lordit Carrington lidhur
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me vlerësimet përmbledhëse për rrjedhën dhe karakterin e demonstratave të
11, 26 marsit dhe të 1 prillit 1981 në Kosovë. Beograd, 24 prill 1981; Raport
përmbledhës nga Ambasada britanike në Beograd lidhur me rrjedhën e
ngjarjeve në Kosovës, Beograd, 24 prill 1981; Raport nga Organizata
Ndërkombëtare Radio Free Europe, Departamenti i Kërkimit duke
përmbledhur informacionet dhe vlerësimet e shtypit dhe medias më
prominente të botës lidhur më ngjarjet e marsit dhe të prillit në Kosovë,
RFE-RL, 28 prill 1981; Raport nga T. J. Clark, Departamenti i Kërkimit
pranë Ambasadës britanike në Beograd, dërguar FCO, ku përshkruhet fjalimi
i Fadil Hoxhës, ku ai mbron pozitën kushtetuese të Kosovës, Beograd, 29
prill 1981; Raport nga T. J. Clark, Departamenti i Kërkimit pranë
Ambasadës britanike në Beograd, dërguar FCO, lidhur me situatën në
Prishtinë dhe në Kosovë. Këtë informatë, Clark e kishte marrë nga një
përfaqësues tregtar i cili qëndronte në Kosovë, ngase autoriteteve të huaja
diplomatike ende nuk ju lejohej të hyjnë në Kosovë, Beograd, 29 prill 1981;
Telegram i ambasadorit britanik në Beograd, Bolland, drejtuar FCO që
përshkruan fillimin e normalizimit të situatës në Kosovë, pa përjashtuar
mundësinë e përsëritjes së trazirave, Beograd, 30 prill 1981; Raport për z. J.
C. R. Gray Departamenti Sovjetik dhe i Evropës Lindore të FCO lidhur me
situatën e sigurisë në Kosovë, kryesisht referuar shtypit zyrtar në Beograd,
Beograd, 5 maj 1981; Telegram i ambasadorit britanik në Beograd, Bolland,
drejtuar FCO që përshkruan mbledhjen që pati Komiteti Krahinor i Lidhjes
së Komunistëve të Kosovës, më 5 maj, për të diskutuar shkaqet dhe pasojat e
ngjarjeve të fundit, Beograd, 6 maj 1981; Telegram i ambasadorit britanik në
Beograd, Bolland, drejtuar FCO që përshkruan mbledhjen që pati Komiteti
Qendror i Jugosllavisë, më 7 maj 1981, ku u diskutua çështja e situatës
politike dhe të sigurisë në Kosovës, Beograd, 8 maj 1981; Raport nga T. J.
Clark, Departamenti i Kërkimit pranë Ambasadës britanike në Beograd,
dërguar Departamentit Sovjetik dhe të Evropës Lindore të FCO, ku
përshkruhet situata e sigurisë në Kosovë, Beograd, 18 maj 1981; Raport nga
T. J. Clark, Departamenti i Kërkimit pranë Ambasadës britanike në Beograd,
dërguar Departamentit Sovjetik dhe të Evropës Lindore të FCO, përshkruhen
vendimet e Komitetit Krahinor të Lidhjes së Komunistëve të Kosovës, u
mblodh në Prishtinë, më 23 maj nën drejtimin e kryetarit të ri, Veli Deva,
Beograd, 27 maj 1981; Shkresë nga Z. Gray, EESD që i referohet shkrimit
në gazetën britanikë “The Times” më titull: Dënimet në Kosovë, Londër, 1
dhjetor 1981 ; Telegram nga Ambasada britanike në Ankara si Informacion
rutinë për Athinë, Romë, Paris dhe Vjenë, të përsëritet për Uashington,
Moskë, Ukdel, NATO. Telegrami i referohet telegramit nr. 181 për
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Beogradin: vdekja e kryeministrit të Shqipërisë, Ankara, 28 dhjetor 1981 e
shumë e shumë dokumente të tjera që dëshmojnë për një kohë të rëndësishme
historike. Përfshihen edhe dokumente nga Foreign Office, përkatësisht Zyrës
së Jashtme dhe të Komonuelthit nga misioni i tyre diplomatik në kryeqytetin
e Jugosllavisë dhe shkresa diplomatike në formën e vlerësimeve dhe
qëndrimeve, që duhej të mbante misioni diplomatik i Mbretërisë së Bashkuar
në shtetin pritës të Jugosllavisë, lidhur me zhvillimet këtu. Korrespondencat
janë dy drejtimesh, por, dominojnë raportimet diplomatike nga Beogradi
drejt Londrës.
Interesimet e Foring Officce për situatën në Kosovë
Forign Officce britanik, mbahej i informuar nga dorë e parë pothuaj
në baza ditore. Korrespondencat dhe raportet diplomatike kishin, përveç
informacioneve të sintetizuara, shpeshherë edhe përshkrime të detajishme të
situatës dhe analiza përkatëse. Provenienca e dokumenteve që përmban kjo
përmbledhje dominohet, nga korrespondencat, raportet dhe letrat
diplomatike e konsullore që vinin nga Misioni Diplomatik i Mbretërisë së
Bashkuar në Beograd, dhe misionet konsullore në Jugosllavi, specifikisht
nga Konsullata e Përgjithshme e Britanisë në Zagreb. Përmbajtja e këtyre
dokumenteve diplomatike mund të përmblidhet në disa tema kyçe, siç janë:
nacionalizmi në Jugosllavi; situata e brendshme politike në Shqipëri,
Shqipëria - politika e jashtme; dhe marrëdhëniet politike midis Jugosllavisë
dhe Mbretërisë së Bashkuar etj. Krahas korrespondencave diplomatike nga
Ambasada britanike në Beograd, dhe misionet tjera konsullore në Jugosllavi,
në këtë përmbledhje të dokumenteve britanike, zënë vend edhe disa
korrespodenca diplomatike e konsullore nga misionet diplomatike të
Mbretërisë së Bashkuar në Moskë, të Ambasadës britanike në Athinë, të
Ambasadës britanike në Ankara, të Ambasadës britanike në Vjenë dhe të
Ambasadës britanike në Abu Dhabi (Emiratet e Bashkuara Arabe). Kryesisht
këto korrespondenca i referohen në mënyrë kontekstuale situatës politike në
Kosovë pas Demonstratave të vitit 1981.
Sa i përket llojit të dokumenteve tjera që zënë vend të rëndësishëm
në këtë përmbledhje, duhet konsideruar edhe shumë raporte, analiza dhe
vështrime të shtypit dhe medies perëndimore, lidhur me lëvizjet studentore
dhe situatën e krijuar në Jugosllavi pas vdekjes së Titos, dhe veçmas pas
Demonstratave të vitit 1981. Këtu do të veçonim analizën e Patric Moore në
Radio Free Europe, si përmbledhje të shtypit perëndimor, me titull: “Ngjarjet
në Kosovë në perspektivë”, më pas një artikull analitik të International
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Heranld Tribune, me titull: “Balkan Question” nga korrespondenti i saj në
Athinë, dhe një përmbledhje me telegrame dhe transmetime kabllore të
BBC-së për ngjarjet në fjalë. Po ashtu, me shumë interes janë analizat e FBIS
për stabilitetin e mundshëm të Jugosllavisë e më pas informacionet e
telegramet për: Uashingtonin, Athinën, Romën, Vjenën, Parisin, Ankaranë,
Moskën, Ukdel, NATO etj., e për vrasjen e ish-kryeministrit shqiptar
Mehmet Shehut etj.
Në këtë libër me dokumente duhet veçuar gjuhën e përkryer të
përkthyeses dr. sc. Eva Babametos, e cila me një gjuhë të përshtatur e të
lehtë na i bënë shumë më të afërta ngjarjet dhe kohën kur u zhvilluan ato.
Ndërsa, renditja e dokumenteve bëhet në bazë të kronologjisë të cilat
lehtësojnë edhe më tepër përdorimin e tyre nga studiuesit. Dokumentet e
përfshira kanë një rëndësi të veçantë historike, ngase ndihmojnë dhe
lehtësojnë dukshëm studimin, njohjen e thellimin e mëtejshëm të ngjarjeve
në Kosovë gjatë vitit 1981.
Dhe krejt në fund, duke e lexuar librin “1981 Demonstratat e
Kosovës në Arkivin Kombëtar të Londrës”, përgëzojmë prof. dr. Sabit Sylën
dhe prof. dr. Hamit Kabën, dhe nga këta shkencëtarë presim edhe të tjera
vëllime të kësaj natyre, ngase periudha me të cilën merren, dokumentet që
gjenden në arkiva të ndryshme të qendrave botërore, mendoi se nuk janë
hulumtuar që të gjitha, por bëjë apel që edhe shkencëtarët e tjerë që kanë
hulumtuar dokumente të ndryshme, t’i grumbullojnë, t’i sistemojnë dhe t’i
botojnë. Se, kjo kishte me qenë një ndihmesë e madhe për shkencëtarët dhe
studiuesit që merren me këto tematika.
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Esat Myftari, Kosova dhe Enver Hoxha, Botimet Princi, Tiranë,
Gusht, 2016, f. 366.
Në momentin kur shkeli për herë të parë si diplomat në Ministrinë
e Punëve të Jashtme në vitin 1992, autori Esat Myftari, pati rastin të prekë
për herë të parë relacionet e Shqipërisë me Kosovën në vitet 1968-1981,
përmes dokumenteve arkivore të deklasifikuara. Edhe synimi kryesor i
vetë autorit, është të paraqes në mënyrë të hollësishme qëndrimin e
Shqipërisë ndaj Kosovës gjatë periudhës në fjalë, në fushën diplomatike si
dhe kulturore. Libri është fryt i punës shumëvjeçare në Arkivin e
Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku dokumentet arkivore janë vjelur me
shumë kujdes. Autori me shumë koncizitet bënë interpretime të shumë
ngjarjeve dhe personaliteteve nga dy anët e kufirit. Diplomacia shqiptare
nga viti 1966 filloi në mënyrë më intensive ta vrojtojë situatën politike në
Kosovë. Kjo kohë përkon me periudhën e largimit nga pushteti të
Aleksandër Rankoviçit. Të bëmat e regjimit rankoviçian u ndoqën me
shumë kujdes nga Shqipëria. Por, intensiteti i ngjarjeve pas diskutimeve
publike për ngritjen e statusit të Kosovës në Republikë gjatë vitit 1968
shtetin shqiptar e nxiti të rrisë tempon e politikës ndaj Kosovës. Fjalimet e
kryetarit të Komisionit, Fadil Hoxha, pastaj juristëve, si: Gazmend Zajmi,
Syrja Pupovci, Rrezak Shala e Ramadan Vraniqi, ngjallën shpresa të
mëdha në popull për kërkesën e Republikës në kuadër të RSFJ-së.
Pas dështimit të idesë për Republikën e Kosovës, autori nxjerrë
interpretime të ndryshme lidhur me qëndrimet e shtetit shqiptar,
konkretisht të Enver Hoxhës. Sipas autorit Shqipëria ishte e gatshme të
kishte vetëm një shtet shqiptar në Ballkan. Në Prishtinë, gjatë muajit maj
të vitit 1968, u mbajt evenimenti kryesor që i bashkoi shqiptarët.
Simpoziumi për 500-vjetorin e Skënderbeut, një solemnitet shkencor e
kulturor u shndërrua në festë kombëtare. Shqipëria në këtë aktivitet
shkencor nuk dërgoi asnjë mision diplomatik, por vetëm pedagogë
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universitarë dhe shkencëtarë të shquar. Nga delegacioni shqiptar në këtë
solemnitet morën pjesë: prof. Aleks Buda, prof. Bujar Hoxha, prof.
Mediha Shuteriqi etj. Dokumentet arkivore, shpalosin pikëpamjet e
delegacionit shqiptar për shumë figura të ndryshme të Kosovës, si Fadil
Hoxha, pastaj shkencëtarëve si prof. Ali Hadri, prof. Idriz Ajeti etj. Në
takimet bilaterale ndërmjet shkencëtarëve që u zhvilluan në Prishtinë,
shihet qartë mesazhi i delegacionit shqiptar i cili kishte kujdes të mos binte
pre e bisedave politike nga ana e kosovarëve. Pak muaj më vonë, në
nëntor, shpërthyen Demonstratat e vitit 1968, ku Kosova u vëzhgua nga
shumë eksponentë të Sigurimit të shtetit shqiptar të dërguar enkas që të
shohin rezultatet e këtyre demonstratave.
Në rrugë diplomatike, Shqipëria doli me udhëzim kontradiktor për
ambasadat shqiptare. Autori zbulon letrën e ministrit të Jashtëm, Nesti
Nase, ku thuhet: “Interesi i Shqipërisë është që situata mos të
ashpërsohet”. Themelimi i Universitetit të Prishtinës, në vitin 1970, i rriti
zhvillimet brenda marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës.
Shumë protokolle mësimore dhe shkencore të nënshkruara ndërmjet dy
universiteteve, patën efekte tejet pozitive. Në këtë libër, autori trajton edhe
elemente të rëndësishme të kontakteve ndërmjet studiuesve të Shqipërisë
dhe Kosovës, veçanërisht pedagogëve eminentë nga të dy vendet, si:
Dervish Rozhaja, Musa Haxhiu, Fehmi Agani, Rexhep Qosja etj., si dhe
Eqrem Çabej, Aleks Buda, Kolë Popa etj. Autori Myftari, paraqet takimet
e Fadil Hoxhës me të ngarkuarin e Shqipërisë në Beograd, Lik Sehiti, me
të cilin bisedojnë për shumë çështje të rëndësishme politike. Enver Hoxha
përmes të ngarkuarit shqiptar në Beograd, donte të dinte mendimet e
Fadilit lidhur me zhvillimet politike në Kosovë dhe qëndrimin e tij ndaj
Shqipërisë. Në dritën e burimeve arkivore ndriçohet periudha e
zhvillimeve politike në Kosovës pas vdekjes së Titos, ku Tirana zyrtare në
masë të madhe e vëzhgoi situatën politike. Kjo fazë përkon edhe me
Demonstratat e vitit 1981 në Kosovë, ku Enver Hoxha mbajti anën e
demonstruesve dhe doli hapur me fjalimet e tij, që Kosova duhet të ishte
Republikë në kuadër të Jugosllavisë.
Pjesë tejet interesante në libër gjejmë edhe për figurën e Jusuf
Gërvallës. Jusuf Gërvalla figurë emblematike e ilegales kosovare shfaqet
në dokumentet e MPJ-së në vitin 1978. Menjëherë pas formimit të grupit
ilegal, Jusufi me shokë paraqitet në Ambasadën shqiptare në Sofie, ku e
njoftojnë Ambasadën që duhej t’i jepej sinjal Enver Hoxhës për veprimet e
organizatës. Idealet e Jusuf Gërvallës për Shqipërinë do ta shtynin atë t’i
dërgonte dy letra Enver Hoxhës. Në letrën e parë do të kërkonte strehim në
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Shqipëri për shkak të ndjekjes së vazhdueshme nga organet e UDB-së në
Kosovë dhe Gjermani. Letra e dytë kishte sinjale më të forta për realizimin
e aspiratave shekullore e të drejta, për bashkimin e tokave dhe të popullit
shqiptar. Organizata e Jusufit, LNÇLVSHK mbante korrespodencë me
Sabri Novosellën në Stamboll, ku ai ishte i afërt me Bujar Hoxhën
ambasadorin e Shqipërisë atje. Po ashtu, Kadri Zeka, si anëtar i
organizatës, mbajti në Austri kontakte me Engjëll Kolanecin, ambasadorin
shqiptar në Vjenë. Por, të gjitha lëvizjet e ideuara nga Jusufi me
organizatën e tij nga shteti shqiptar, nuk u përkrahën në praktikë.
Sipas autorit Myftari, Shqipëria kishte një qëndrim tejet interesant
për figurën kryesore të politikës në Kosovë gjatë një dhjetëvjeçari (19711981), Mahmut Bakallin. Tirana zyrtare Bakallin e cilësonte ndryshe nga
udhëheqësit tjerë të Kosovës, ai konsiderohej si më inteligjent dhe më
vizionar. Në të gjitha këto materiale, autori evidencon dokumente
interesante, ku Bakalli, përmes Bujar Hoxhës (ambasadorit shqiptar në
Ankara) kishte dërguar mesazhe drejtuar Enver Hoxhës, se Shqipëria nuk
duhej të bëjë politikë klasore, por politikë që t’i përgjigjej interesave
kombëtare. Një kapitull tejet interesant dhe tërheqës, autori i veprës, i
kushton pjesës së kulturës. Në kuadër të kësaj pjese trajtohet, çështja e
shkrimtarëve kosovarë në raport me shkrimtarët e Shqipërisë. Në këtë
kontekst, përmes dokumenteve arkivore, shihet qartë se Shqipëria
përkrahu një pjesë të këtyre shkrimtarëve të cilët shkonin në pajtim me
vijën e shtetit shqiptar, si: Rexhep Qosja, Agim Vinca etj., kurse një pjesë
tjetër e kryesuar nga Ibrahim Rugova, Mensur Raifi etj., u cilësuan jo fortë
të dëshiruar. Në pjesën e fundit të librit, trajtohet personaliteti i Rexhep
Qosjës vështruar në optikën e shtetit shqiptar. Portretin e parë të Qosjës,
për strukturat e shtetit shqiptar, e bëri Dhimiter Shuteriqi, shkrimtar i
njohur nga Shqipëria. Në vitin 1970 pas kthimit nga Simpoziumi, me
rastin e 70-vjetorit të vdekjes së poetit Naim Frashëri, mbajtur në
Prishtinë, ndër të tjera ai e cilësoi Qosjën si “ndër njerëzit më me kulturë,
që ka talent për kritikën letrare dhe punëtor të madh”.
Ndër pikat e ngjitjes së Qosjës me Shqipërinë, ishte mbrojtja e
doktoratës së tij, në vitin 1971, ku mentor iu caktua prof. Androkli
Konstallari, pedagog i Universitetit të Tiranës. Por, ngjarja që do ta bënte
Qosjën përfundimisht të pazëvendësueshëm për politikën kulturore të
Shqipërisë, do të ishte viti 1972, viti i Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës
Shqipe. Pra, personaliteti i Rexhep Qosjës u respektua shumë në qarqet
diplomatike dhe kulturore të Shqipërisë dhe kështu ishte njeriu kryesor
nga Kosova që kishte ndikim atje. Libri i Esat Myftarit, paraqet një
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kontribut të vlefshëm për historiografinë tonë, sidomos për llojin
interpretimit të ngjarjeve dhe personaliteteve të kohës. Ky studim do
ishte më i plotë nëse do të përdoreshin edhe burimet arkivore
proviniencës jugosllave si dhe dokumentet e Sekretariatit Krahinor
Kosovës me botën e jashtme.

e
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Sabit Syla, Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 1939-1981, Instituti i
Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë, 2017, fq. 518
Historiani Sabit Syla, kohë më parë botoi për herë të dytë
monografinë e tij “Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 1939-1981”.
Libri në fjalë është një plotësim i variantit të parë, i cili u botua në vitin
2012. Të theksojmë se studimi në fjalë për herë të parë u mbrojt si
disertacion doktorate në Tiranë gjatë vitit 2012. Autori për të finalizuar
këtë libër hulumtoi dokumentacion arkivor në Arkivin Qendror të
Shqipërisë, Arkivin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, Arkivin e
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Arkivin e Kosovës, shtypin e kohës
në Shqipëri dhe Kosovë si dhe literaturë relevante historiografike. Lënda
burimore që parashtrohet në këtë studim ofron të dhëna të larmishme mbi
qëndrimet e shtetit shqiptar ndaj Kosovës gjatë viteve 1939-1981. Për
dallim nga botimi i parë, autori ka plotësuar me fakte të reja
dokumentuese rreth 100 faqe tekst mbi aspekte të ndryshme në rrafshim e
politikës, pastaj në sferën e kulturës etj.
Monografia e autorit Sabit Syla është e ndarë në pesë kapituj dhe
në fund të librit janë vënë edhe faksimile të materialeve arkivore të cilat
dokumentojnë qartë punën e zellshme të autorit. Fillimi i Luftës së Dytë
Botërore, sipas autorit, e riaktualizoi çështjen e Kosovës në optikën e
politikës së Shqipërisë. Këtu analizohen qëndrimet e Shqipërisë ndaj
forcave politike në Kosovë dhe ushtarake si dhe ndaj Konferencës së
Bujanit më 1943-1944. Kosova pas Luftës së Dytë Botërore mbeti nën
Jugosllavi dhe kështu autori trajton ngritjen e zërit të Enver Hoxhës në
Beograd më 1946, ku i kërkoi Titos përfshirjen e Kosovës në traktatet e
ardhshme ndërmjet Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Pas viteve 1948-1953 kur
marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave u prishën, PPSH-ja doli hapur për
Kosovën duke kërkuar edhe mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Autori
përmend fjalimet e Enver Hoxhës në mbrojtje të popullatës së shtypur të
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Kosovës në Jugosllavi. Përmirësimi i ngadalshëm i marrëdhënieve
shqiptaro-jugosllave 1953-1956 qe përjashtuar nga agjenda politike e
Enver Hoxhës, kjo për shkak të ndikimit edhe të Bashkimit Sovjetik në
politikën shqiptare. Informacion burimor për shqiptarët në Kosovë ishte
Legata Shqiptare në Beograd, e cila me kujdes vjelte informacione mbi
gjendjen dhe pozitën e popullsisë shqiptare në Kosovë. Në kontinuitet të
ngjarjeve, autori trajton vitet 1953-1956 ku Tirana zyrtare adresoi kritika
ndaj Titos, për diskriminimin e shqiptarëve, aksionin e armëve,
shpërnguljet e shqiptarëve në Turqi etj.
Në vitet ‘60 të shek. XX, udhëheqja politike e Shqipërisë ishte
shumë më aktive në artikulimin e qëndrimeve ndaj Kosovës. Në këto vite
u ngrit zëri nga Shqipëria nëpër tubime, manifestime, mitingje e kongrese
të ndryshme. Autori Sabit Syla, përmes analizave shpalos qëndrimin e
Shqipërisë ndaj Demonstratave të vitit 1968 në Kosovë. Sipas autorit në
fjalë, Tirana nuk e mbështeti opsionin “Kosova Republikë”, por u shpreh
për ruajtjen e Jugosllavisë Federative dhe qëndrimit të Kosovës brenda saj.
Pjesë me rëndësi të veçantë autori i kushton viteve ‘70 të shek. XX ku
preken problemet e kulturës dhe arsimit. Kjo kohë përkon me
përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Jugosllavisë dhe Shqipërisë.
Shteti shqiptar aprovoi një plan përmes aparatit të KQ të PPSH për
zbatimin e masave në rrafshin e kulturës dhe arsimit në Kosovë. Po
theksojmë së dokumentacioni relevant arkivor i vjelur nga autori Sabit
Syla, na jep një pasqyrë të bollshme mbi bashkëpunimin e të gjitha
institucioneve arsimore, shkencore dhe kulturore ndërmjet Kosovës dhe
Shqipërisë gjatë viteve 1968-1981.
Me kujdes në monografi trajtohen aktivitetet shkencore duke
filluar nga viti 1968 siç ishte Konferenca II albanologjike, Simpoziumi
shkencor mbi 500-vjetorin e Skënderbeut, Kuvendi II i Studimeve Ilire,
Konferenca për 100-vjetorin e vdekjes së Naim Frashërit, 100-vjetori i
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit etj. Autori trajton nënshkrimin e
protokolleve ndërmjet Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të
Tiranës që kishin qëllim të ndihmojnë në ngritjen e nivelit të kuadrove në
UP, duke shkuar për specializim pranë katedrave të USHT, pastaj për të
zhvilluar ligjërata reciproke etj. Edhe dy akademitë e shkencave
nënshkruan protokoll mbi: shkëmbimin e përvojës, kërkime arkivore,
ekspedita shkencore ligjërata etj. Në sferën e kulturës ndërmjet të dy
vendeve u shkëmbyen vizita të ansambleve të ndryshme, pastaj aktorët
nga teatrot dhanë shfaqje të ndryshme në dy vendet. Po ashtu edhe Lidhja
e Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë dhe Shoqata e Kompozitorëve
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të Kosovës, nënshkruan protokollin me qëllim që të vendosnin e forconin
më tej marrëdhëniet ndërmjet tyre. Edhe Radiotelevizioni i Tiranës dhe ai i
Prishtinës, nënshkruan protokolle të rëndësishme me të cilët
parashikoheshin të jepeshin koncerte nga dy vendet. Në fushën e sportit u
zhvilluan shumë ndeshjeve të futbollit, basketbollit, hendbollit nga dy
vendet. Këto marrëdhënie në fushën e kulturës dhe arsimit do të jenë të
begatshme deri më 1981 kur pas shpërthimit të demonstratave,
bashkëpunimi në fjalë do të ndërpritet.
Autori Sabit Syla, tregon përmes faktografisë qëndrimin e
Shqipërisë ndaj Jugosllavisë edhe pas vitit 1974 kur u miratua kushtetuta e
vitit 1974 e cila për shqiptarët e Kosovës solli një ngritje në nivelit të
ingerencave politike. Shteti shqiptar përmes shkrimeve në shtypin e kohës
dënoi burgosjet e shqiptarëve të cilët kërkonin Republikën e Kosovës. Risi
në këtë studim është trajtimi i planit sekret “Shpërthimi” i hartuar nga
Shqipëria për ndërhyrje në Kosovë në vitin 1979. Meritë e autorit është
zbërthimi i këtij plani përmes dokumenteve arkivore dhe kujtimeve të
njerëzve të gjallë të cilët ishin pjesë e ushtrisë shqiptare. Sipas planit në
fjalë, Kosova duhej të çlirohej me ndihmën e Shqipërisë brenda 20 ditëve.
Në libër trajtohet edhe qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj shumë figurave të
ilegales shqiptare, si: Jusuf Gërvalla, Kadri Zeka, Mehmet Hajrizi etj.
Pjesa më e rëndësishme për autorin e veprës është qëndrimi i
shtetit shqiptar ndaj Demonstratave të vitit 1981 në Kosovë. Këtu raportet
shqiptaro-jugosllave tensionohen shumë, dhe Shqipëria del hapur në krah
të demonstruesve për Kosovën Republikë. Në këtë libër shihet qartë roli i
politikës shqiptare ndaj qëndrimit të Jugosllavisë. Shqipëria përmes
gazetës “Zëri i popullit”, në kongrese, në fjalimet e Enver Hoxhës në KQ,
dënon ashpër qëndrimin e Jugosllavisë në raport më situatën politike në
Kosovë. Edhe në arenën ndërkombëtare shteti shqiptar afirmoi çështjen e
Kosovës duke argumentuar të drejtat e demonstruesve kosovarë.
Përfaqësitë diplomatike të Shqipërisë në botë, shpërndan 15 000 broshura
të cilat përmbanin artikuj të gazetës “Zëri i popullit”. Ambasadorët
shqiptarë ekspozuan qëndrimet e shtetit shqiptar në botë në mënyrë që të
influencohej qëndrimi i shteteve perëndimore ndaj çështjes së Kosovës.
Udhëheqja kosovare i denoncoi këto demonstrata si kundërrevolucionare
etj. Kundër personaliteteve të kohës si Fadil Hoxha, Xhavit Nimani doli që
Shqipëria e cila kritikoi sjelljen e politikanëve në këto ngjarje. Sipas
autorit të monografisë Sabit Syla, Tirana zyrtare në vitet ‘70 të shek. XX,
kishte parashikuar se pas vdekjes së Titos mund të ndodhnin trazira në
Kosovë. Edhe për shkak të dokumentacionit të bollshëm arkivor, autori
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nuk jep një version përfundimtar nëse Shqipëria kishte dorë apo jo në këto
demonstrata. Monografia e studiuesit Sabit Syla, paraqet një kontribut me
vlerë për historiografinë shqiptare, meqë hap shtigje të reja për studimin
dhe thellimin e këtyre marrëdhënieve tejet komplekse gjatë periudhës
1939-1981.

Kosovar BASHA

AKTIVITETET E INSTITUTIT TË HISTORISË “ALI HADRI” PRISHTINË GJATË VITIT 2017
I.

Aktivitetet shkencore
1. Konferenca shkencore: “50 VJET TË INSTITUTIT TË
HISTORISË “ALI HADRI” – PRISHTINË”

Më 15 maj të vitit 2017, Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë
organizoi Konferencën shkencore: “50 vjet të Institutit të Historisë “Ali
Hadri” - Prishtinë”. Fjalën e hapjes e mbajti prof. asoc. dr. Sabit Syla,
drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”. Me fjalë rasti punimet e
Konferencës i përshëndetën: Hashim Thaçi - president i Republikës së
Kosovës, akademik Arsim Bajrami - ministër i Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, Akademik Marenglen Verli - drejtor i Qendrës së Studimeve
Albanologjike të Shqipërisë, mr. Lumi Hadri-Devine - vajza e Ali Hadrit,
si dhe Enver Hoxhaj - ministër i Punëve të Jashtme. Në këtë Konferencë u
lexuan këto kumtesa: Fehmi Rexhepi, Themelimi, veprimtaria dhe
funksionimi i Institutit të Historisë 1967-2000, Sabile Basha, Ali Hadri drejtor i parë i Institutit të Historisë, Beqir Meta, Bashkëpunimi midis
Institutit të Historisë-Tiranë dhe Institutit të Historisë-Prishtinë, gjatë
viteve 2008-2017 dhe perspektivat; Marenglen Verli, Një ekspoze e
shkurtër rreth kontributit të Institutit të Historisë-Tiranë për historinë e
Kosovës në vitet 1981-2007, Jusuf Bajraktari, Puna dhe vështirësitë e
Institutit të Historisë 2000-2012, Frashër Demaj, Bashkëpunimi
ndërkombëtar i Institutit të Historisë 2000-2016, Izber Hoti, Qasje
hulumtuese në Entin-Institutin e Historisë në Prishtinë, Haki Kasumi,
Projektet shkencore të Institutit të Historisë, Teuta Shala, Aktivitetet
shkencore të Institutit të Historisë gjatë viteve 1967-2016, Gjon Berisha,
Veprimtaria botuese e Institutit të Historisë. Fjalën e mbylljes në këtë
Konferencë e mbajti akademik Beqir Meta.
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2. Sesioni Shkencor: “SHOTË GALICA DHE LËVIZJA
ÇLIRIMTARE”
Më 30 qershor të vitit 2017, Instituti i Historisë “Ali Hadri” në
Prishtinë në bashkorganizim me Kuvendin Komunal të Vushtrrisë
realizuan në Vushtrri Sesionin shkencor kushtuar jetës dhe veprimtarisë së
heroinës Shotë Galica, me rastin e 90-vjetorit të vdekjes. Në këtë Sesion
me kumtesa u paraqitën këta studiues: Sabile Basha, Kontributi i Shotë
Galicës në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare (1915-1927); Marenglen Verli,
Shotë Galica përtej miteve dhe Tabuve; Ibrahim Gashi, Qëndrimi i shtetit
shqiptar ndaj lëvizjes së rezistencës në Kosovë 1918-1928; Fatmira
Musaj, Shotë Galica në panteonin e luftëtareve të shquara të kombit;
Liman Rushiti, Veprimtaria e Shotë Galicës në çetat luftarake; Lush
Culaj, Shotë Galica dhe Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës; Sabit
Syla, Trajtimi i Lëvizjes Çlirimtare (Kaçake) në historiografinë shqiptare;
Izet Miftari, Zona neutrale në Dumnicë-Zogaj dhe Shotë Galica; Fitim
Rifati, Shotë Galica gjatë Luftës së Parë Botërore (1914-1918). Fjalën e
mbylljes e mbajti prof. dr. Sabile Keçmezi-Basha, këshilltare shkencore në
Institutin e Historisë “Ali Hadri”.

II.

Promovimet:

Më 10 shkurt 2017, Instituti i Historisë “Ali Hadri” - Prishtinë,
organizoi promovimin e librit “Arkivi i luftës” (katër vëllime), të autorit
Berat Luzha. Në këtë promovim një fjalë përshëndetëse e mbajti ministri i
Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, akademik Arsim Bajrami, si edhe
drejtori i Agjencisë Telegrafike Shqiptare, Gëzim Podgorica. Rreth
përmbajtjes, vlerave dhe rëndësisë së librit folën, prof. dr. Sabile KeçmeziBasha, recensente e librit, dhe prof. asoc. dr. Sabit Syla, kryeredaktor i
librit. Në fund të promovimit, Berat Luzha, autori i librit, në fjalën e tij iu
falënderua të gjithë atyre të cilët kontribuan që libri “Arkivi i luftës” në
katër vëllime të shohë dritën e botimit.

AKTIVITETET E INSTITUTIT TË HISTORISË...

III.
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Ekspozita: “SHENJTORJA SHQIPTARE NGA SHKUPI KORRESPONDENCA”

Më 26 gusht të vitit 2017, Instituti i Historisë “Ali Hadri”Prishtinë, në bashkorganizim me Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve-Shkup dhe Ipeshkvin e Republikës së Kosovës,
organizuan në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
ekspozitën: “Shenjtorja shqiptare nga Shkupi - korrespondenca”, me rasti
e 107-vjetorit të lindjes, 20-vjetorit të vdekjes dhe 1-vjetorit të shenjtërimit
të Shën Nënë Terezës.
Në këtë ekspozitë fjalë rasti mbajtën: Skender Asani, drejtor i
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup,
i cili tha se hapja e kësaj ekspozite është përgjigje shumë e nevojshme
ndaj atyre që dëshirojnë të përvetësojnë figurat tona kombëtare. Po ashtu,
Gjon Berisha, sekretar shkencor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”Prishtinë, hapjen e kësaj ekspozite e cilësoi si ngjarje shumë të
rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për Nënë Terezën dhe letrat e saja,
duke e konsideruar si një nxitje për shkencëtarët për të hulumtuar në të
ardhmen. Ndërsa, Don Lush Gjergji tha se për t’i zbardhur këto letra dhe
fotografi është dashur mund dhe vite, prandaj nuk është ekspozitë që
vetëm duhet të kalohet, por të analizohet dhe të meditohet. Ekspozita
“Shenjtorja shqiptare nga Shkupi - korrespondenca”, qëndroi e hapur nga
data 26 gusht deri më 5 shtator 2017.

IV.

Veprimtaria botuese:

Gjatë vitit 2017 Instituti i Historisë “Ali Hadri”- Prishtinë, në
kuadër të veprimtarisë botuese, nxori këto botime:
1. Shkodran Imeraj, Masakrat në Lybeniq 1998-1999 (Botimi i dytë),
Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2017, 245 f.
2. Mark Palnikaj, Pulti: viti 743-10 mars 2005, Prishtinë: Instituti i
Historisë “Ali Hadri”, 2017, 317 f.
3. Sabile Keçmezi-Basha, Kosova 1945-1990 (vështrim historikopolitik), Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2017, 576 f.
4. Veprimtaria atdhetare e intelektuale e Adem Demaçit (në 80vjetorin e lindjes): 29 shkurt dhe 1 mars 2016, Prishtinë: Instituti i
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Historisë “Ali Hadri”, Instituti Albanologjik, Shoqata e të
Burgosurve Politikë e Kosovës, 2016, 405 f.
5. Sabit Syla & Hamit Kaba, 1981 Demonstratat e Kosovës në Arkivin
Kombëtar të Londrës, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali Hadri”,
2017, 498 f.
6. 50 vjet të Institutit të Historisë, Prishtinë: Instituti i Historisë “Ali
Hadri”, 2017, 264 f.
7. Alban Dobruna, Tarikati islam halveti te shqiptarët, Prishtinë:
Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2017, 420 f.
8. Emine Kalaja-Hajdari, Procese shndërrimesh ekonomike, socialpolitike dhe kulturore në Dardani në periudhën romake, Prishtinë:
Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2017, 350 f.
9. Sabit Syla, Shteti shqiptar dhe çështja e Kosovës 1939-1981
(Botimi i dytë), Prishtinë: Instituti i Historisë, 2017, 498 f.
10. Gjon Berisha, Arbërorët ndërmjet Kishës Perëndimore dhe asaj
Lindore gjatë shekujve XIXV (Botimi i dytë i plotësuar), Prishtinë:
Instituti i Historisë “Ali Hadri”, 2015, 700 f.
11. Frashër Demaj, Britania e Madhe dhe çështja shqiptare: 18751913 (Botimi i dytë), Prishtinë: Instituti i Historisë, 2017, 474 f.

Revista:
1. Revista shkencore “Kosova”, nr.42: organ i IH, Prishtinë 2017, 276 f.
V.

Ekspeditat kërkimore për projektin: “Historia e Kosovës”

Në bazë të marrëveshjeve për hulumtime kërkimore-shkencore në
arkiva dhe biblioteka, pas aprovimit të projektit “Historia e Kosovës”, ka
filluar puna në realizimin e fazave të projektit në fjalë. Bazuar në planin e
punës, fillimisht është përfunduar faza e parë, që konsiston në strukturimin
e kapitujve dhe temave që më pas është shoqëruar me përcaktimin e
shkruesve/autorëve për tema të caktuara dhe lidhjen e kontratave
përkatëse. Më pas, sipas prioriteteve dhe nevojave, nga anëtarët e projektit
janë organizuar ekspedita kërkimore në arkiva të ndryshme të vendeve të
Ballkanit dhe atyre evropiane. Nga këto ekspedita, është arritur që të
grumbullohet një sasi e konsiderueshme dokumentesh, që përfshijnë
periudhën nga mesjeta gjerë te lufta e fundit e UÇK-së.
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Nga ekspedita në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut, janë sjellë një
sasi e konsiderueshme e dokumenteve në formë digjitale, të cilat mbulojnë
një periudhë mesjetare prej më shumë se shtatëqindvjeçare. Një pjesë e
tyre janë përzgjedhur vetëm për ngjarjet që kanë të bëjnë me Kosovën,
kurse disa seri (Reformaciones, Acta Concili Minorum, Acta Concili
Rogatorum, Acta Mariae Maioris, Diversa Cancellariae, Diversa Notariae
etj.) janë vjelë në mënyrë sistematike për të gjithë shqiptarët dhe viset e
tyre në mesjetë.
Një vend tjetër me mjaft rëndësi për projektin tonë janë edhe
arkivat e Vjenës, në të cilat, dy studiues kanë marrë pjesë në Arkivin
Kombëtar, në Arkivin e Luftës, në Bibliotekën Kombëtare të Vjenës dhe
në disa arkiva tjerë, nga të cilët janë sjellë dokumente, kryesisht të shek.
XVI-XVIII. Nga këto arkiva, përveç të tjerave, na janë sjellë dokumente
që lidhen drejtpërsëdrejti me luftërat austro-osmane, operacionet ushtarake
të trupave perandorake habsburge në viset e Nishit, Prishtinës, Prizrenit,
Kaçanikut e Shkupit, gjatë viteve 1689-1690, dhe posaçërisht me
përfshirjen e popullsive shqiptare në ngjarjet e vrullshme të atyre viteve.
Përveç dokumenteve të lartpërmendura kemi edhe një sërë
materialesh nga botime të vjetra e të reja ku trajtohen probleme të historisë
mesjetare të Kosovës, Rashës e Malit te Zi (Zetës) si dhe marrëdhëniet
shqiptaro-sllave në shekujt VI-XIV. Po ashtu, dokumente të botuara lidhur
edhe me luftërat habsburgo-otomane të viteve 1737-1740. Hulumtime janë
kryer edhe në Bibliotekën e Kongresit të SHBA-së, në Arkivin e
Ministrisë se Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar, ku janë sjellë
me mijëra dokumente për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, Luftërat
Ballkanike, Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore, Demonstratat e vitit 1981
etj. Më tej, si rezultat i punës kërkimore, ekspedita shkencore janë kryer
edhe në Arkivin Politik të Ministrisë së Punëve të Jashtme në Berlin dhe
në Arkivin Ushtarak në Freiburg të Gjermanisë, me fokus historinë e
shqiptareve të shekullit XX. Në Arkivin Politik të Ministrisë së Punëve të
Jashtme, janë grumbulluar materiale për historinë e shqiptarëve duke
filluar që prej Shpalljes së Pavarësisë e gjerë te Demonstratat e Kosovës
në vitin 1981 e në vazhdim deri në vitin 1985. Ndërsa, në Arkivin
Ushtarak të Freiburgut kryesisht kemi dokumente nga historia e
shqiptareve gjatë LDB-së, si krijimi i Divizionit SS “Skënderbeu” në
Kosove, Lufta Nacionalçlirimtare etj.
Përveç arkivave të lartpërmendura, si rezultat i punës hulumtuese,
studiuesit kanë sjellë edhe një sërë dokumentesh nga Arkivi i Maqedonisë,
Arkivi i Sllovenisë, Bullgarisë, më pas dokumente nga Arkivi i Italisë,
Francës, arkivat e Perandorisë Osmane (Dokumente nga fondet me interes
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për historinë e Kosovës gjatë periudhës osmane duke përfshirë regjistrimet
e shekujve XV-XIX, defterë të popullsisë së kazave të ndryshme të fillim
shek. XIX, raportet e komisionit të Shkupit për shpërnguljet shqiptare etj.),
arkivat e Republikës së Re Turke, etj. Materiale dokumentare me rëndësi
janë sjellë edhe nga arkivat e Shqipërisë, e së fundmi edhe nga arkivat e
Beogradit, përkatësisht nga Arkivi i Jugosllavisë, fonde me interes për
problemin shqiptar midis dy luftërave botërore siç janë: shpërngulja e
shqiptareve, Komiteti i Kosovës dhe Lëvizja Kaçake, emigracioni politik
shqiptar në Jugosllavi midis dy luftërave botërore, dokumente për Bajram
Currin, Bedri Pejanin, Ferhat Dragën etj., si dhe raporte diplomatike për
marrëdhëniet jugosllave-shqiptare etj. Të gjitha, dokumentet janë të një
cilësie shumë të lartë dhe mund të riprodhohen, fotokopjohen etj.
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