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Shqipëria dhe Kosova, krahas shteteve
fitimtare në Luftën e Dytë Botërore

KOMENT...

“Të gjithë lumenjtë
rrjedhin”

P

Nga Rrahman PARLLAKU*

K

nga Halil RAMA

am nderin dhe privilegjin të çel
vitin e 70-vjetorit të çlirimit të
atdheut nga okupatori nazifashist me
këtë sesion jubilar, kushtuar 70-vjetorit
të Konferencës së Bujanit. Që në fillim,
shpreh bindjen se me referimet tuaja do

rotestuesit e vërtetë, dibranët në dy
anët e kufirit, përpara spekulimeve
të qeveritarëve (shqiptarë) të Shkupit e
Tiranës), thirrjeve patriotike dhe dumdumeve
nacionaliste, kërkojnë zgjidhjen e çështjes, me urti dhe maturi
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OBVL dhe Shoqata e Veteranëve të LANÇ të Kosovës, Sesion Jubilar kushtuar 70- vjetorit të Konferencës së Bujanit

META: Atdhetarët dhe antifashistët,
gur themeli për çështjen shqiptare
Konferenca e
Bujanit,
një analizë e
rivlerësuar

Parllaku:

U deshën sakrifica të mëdha të tre
brezave, për të arritur këtu ku jemi sot:
Kosova e lirë – shtet Sovran e demokratik,
populli shqiptar kudo që jeton në trojet e
veta etnike i ka fituar të drejtat nacionale e
po shkon drejt konsolidimit të tyre. Unë sot,
në moshën 95-vjeçare e brezi i veteranëve
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare,
ndjehemi krenarë e të privilegjuar që
arritëm ta shohim kombin tonë të lirë e
të ringjallur në Ballkan; faktor paqeje e
stabiliteti në rajon

Prof. Dr. ANA LALAJ

K

onferenca e Bujanit mbushi
70 vjet e megjithatë diskutimet rreth saj nuk kanë sosur. Studiues
dhe pjesëmarrës të asaj konference,
publicistë etj., me prirje politike dhe
me përkatësi etnike të ndryshme....
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Konferenca e Bujanit
dhe përmasa
gjithëkombëtare
e saj
Prof. Dr. Pajazit Nushi,
Prishtinë

S

esioni jubilar kushtuar Konferencës së
Bujanit në Tiranë mbahet në prag të jubileut
të madh – 70 vjetorit të çlirimit nga pushtuesit
nazifashistë. Megjithë kakterin jubilar të këtij
sesioni tema “Konferenca e Bujanit dhe përmasa
gjithëkombëtare e saj” nuk ka vetëm qasje
përkujtimore, sepse është e përqendruar më tepër
në argumentimin analitik të kushteve, rrethamave
dhe raporteve politike...
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Kuvendi i
Bujanit hodhi
themelet
e shtetësisë së
Kosovës
Nga Vehap Shita
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Konferenca e
Çështja shqiptare
Bujanit - mesazh
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i bashkimit
momente
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Nga Skënder Malindi*
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KOMENT

“Të gjithë lumenjtë rrjedhin”
nga Halil RAMA
Protestuesit e vërtetë, dibranët në dy anët e kufirit, përpara spekulimeve
të qeveritarëve (shqiptarë) të Shkupit e Tiranës), thirrjeve patriotike dhe
dumdumeve nacionaliste, kërkojnë zgjidhjen e çështjes, me urti dhe maturi

P

ara 27 vitesh, kur shkroi romanin me
titullin sinjifikativ “Të gjithë lumenjtë
rrjedhin”, shkrimtari i mirënjohur Teodor
Laço as që e kishte çuar ndërmend tentativën
e ndokujt për të ndryshuar dhunshëm rrjedhën
e lumit Radika. Sot, ashtu si edhe pjesa më
elitare e shoqërisë shqiptare, Laço i bashkohet
protestës së banorëve të dy Dibrave dhe të
shoqatave mjedisore kundër devijimit të lumit
të Radikës në lumin Vardar. Gjatë dy javëve
të fundit, protestuesit e shumtë, në Tiranë, por
edhe në Peshkopi, i kërkuan qeverisë shqiptare
të mos pranojë projektin e qeverisë maqedonase
për të ndryshuar rrjedhën e lumit Radika, pasi
kjo ndërhyrje do të ishte me pasoja katastrofike
për ekosistemin dhe burimet ujore të zonës.
Protestuesit, në vijimësi i kanë bërë thirrje
qeverisë të bëjë transparente marrveshjen për
devijimin e lumit. Ata kanë paralajmëruar se
do ta përshkallëzojnë protestën e tyre në rast
se dy qeveritë nuk do të marrin parasysh
shqetësimin e banorëve të Peshkopisë dhe
Dibrës së Madhe.
Në Tiranë, protestuesve iu është bashkuar
edhe deputetja demokrate Mesila Doda.
Dhe nëse ky zë i spikatur i politikës dhe
publicistikë shqiptare iu është kundërvënë me
kurajo qytetare si askush tjetër segmenteve të
errëta matanë e brenda kufirit tonë shtetëror,
duke konfirmuar financimin nga BB të
studimit të fizibilitetit për projektin makabër
të devijimit të Radikës, qeveritarë (shqiptarë)
të Shkupit e Tiranës) vazhdojnë të spekulojnë
e të manipulojnë opinionin, sikur s’po ndodh
asgjë.
Protestat qytetare kundër devijimit të
lumit Radika janë mbështetur edhe nga
OBVL (Organizata e Bashkuar e Veteranëve
të Luftës Nacionalçlirimtare të popullit
shqiptar).
Nëpërmjet deputetëve Përparim Spahiu e
Roland Keta, LSI dhe PD kanë konsideruar
të dënueshme heshtjen e qeverisë shqiptare
për këtë shqetësim që është bërë tashmë
shqetësim kombëtar. Këtë qëndrim mbajti edhe
kreu i PD Lulzim Basha në takimin festiv me
demokratëte Dibrës në 23-vjetorin e krijimit
të degës së PD Dibër. Sipas PD, devijimi sjell
dëme të pallogaritshme për territorin dhe jetën
e më shumë se 20 mijë banorëve të Dibrës së
Madhe. Po ashtu, deputetja Jorida Tabaku ka

publikuar detaje të projektit të Bankës Botërore,
duke vënë në dukje se me një kërkim të thjeshtë
mund të gjesh që ekzistojnë dy projekte të tilla
dhe për njërin prej tyre, Lukovo, kanë nisur dhe
procedurat e tenderimit.
Duke iu bashkuar pjesës së elitës
intelektuale shqiptare që ka reaguar kundër
vendimit të pritshëm të qeverisë për devijimin
e lumenjve në favor të projekteve energjetike të
Maqedonisë, profesori i mirënjohur Artan Fuga
ka protestuar përmes një komenti në profilin
e tij në rrjetin social Facebbok ku ka theksuar
se: “Për ujërat e lumenjve kombet hidhen në
zjarr. Ai ka argumentuar se “Nuk duhet të lejojë
as Kuvendi, as qeveria, as shteti, as shoqatat
joqeveritare, as bashkitë e pushtetit lokal,
as qytetarët shqiptarë, as shqiptarët në zonat
kufitare kudo janë, as diplomacia ne shtetet
fqinje, për çfarëdo nevojash a pretendimesh që
të kenë të prekin ujra lumenjsh që në shtratin
natyror e kanë kalimin ose derdhjen në territorin
shqiptar”.
Edhe grupet parlamentare të LSI e PDIU
kërkuan me urgjencë interpelancë me Ministrin
e Jashtëm, Ditmir Bushati. Këtë reagim
të ashpër e diktoi mospasja e asnjë sinjali
të ndryshimit të qëndrimit nga autoritetet
maqedonase lidhur me këtë çështje, si edhe
mungesa e shpjegimeve dhe informacioneve
nga qeveria shqiptare lidhur me ndjekjen që ajo
i ka bërë problemit apo me planin që ajo ka për
ta ndjekur çështjen deri në fund.
Nën trysninë e peshës së revoltës qytetare,
por dhe të zërave kritikë brenda legjislativit
shqiptar, erdhi më në fund edhe reagimi i kreut
të ekzekutivit shqiptar, si garanci se nuk do të
lejohet që të preket interesi i Shqipërisë. Lidhur
me mundësinë e devijimit të lumit Radika,
projekt i cili nxiti edhe protesta qytetare në
Tiranë dhe në Dibër, kryeministri Edi Rama
u shpreh në një reagim në Tëitter, se nuk ka
projekt, dhe s’ka gjasë që të ketë një fillim të
këtij procesi në mënyrë të njëanshme. Por, nëse
për kryeministrin shqiptar lumi Radika është
“shumë zhurmë për asgjë”, revolta qytetare
për këtë çështje nuk ka gjasa të venitet, sa
kohë nuk ka transparencë të plotë nga pala
maqedonase. Tashmë që për opinionin e
gjerë publik është zbardhur raporti sekret dhe
janë bërë të ditura pasojat e
realizimit të këtij projekti,
dy qeveritë respektive, ajo
shqiptare dhe ajo maqedonase
duhet të dëgjojnë zërin e
banorëve të Dibrës së Madhe
dhe Dibrës së Vogël, të mbarë
trevës historike shqiptare, që
kërkon të ndalohet loja mbi
devijimin e lumit Radika.
Kjo për faktin se devijimi i
këtij lumi do të sillte dëme
të mëdha në ekosistem, do të
dëmtonte rëndë ekonominë
e shqiptarëve të krahinës
historike të Dibrës dhe do
të dobësonte edhe burimet
energjetike të Shqipërisë.
Në asnjë këndvështrim, një
akt i tillë nuk është në dobi

as të Shqipërisë, e as të shqiptarëve në trojet
tona kombëtare. Për këtë opinioni publik
ështësensibilizuar më së miri nga gazeta
rajonale “Rruga e Arbërit”, e cila prej kohësh
ka dhënë një panoramë të çështjes dhe skenat
dhe prapaskenat mes qeverisë së Maqedonisë
dhe Shqipërisë.
Që nga mesi i vitit 2013 e në vazhdim,
disa organizata joqeveritare në Dibër të Madhe
kërkuan reagimin publik në lidhje me devijimin
e ujërave. Qeveria maqedonase nuk jepte
informacion lidhur me çështjen dhe po ashtu
as kompania energjetike ELEM. Gjithashtu,
edhe zyrtarët lokalë nuk kishin informacione
mbi projektin. Këshilli i Komunës në Dibër
të Madhe, në një mbledhje të saj gjatë muajit
Gusht mori në analizë problemin dhe vendosi të
marrë përgjegjësi lidhur me atë që po ndodhte.
Duke parë se projekti nuk sjell të mira për
Dibrën, pushteti vendor vendosi ti shfrytëzojnë
të gjitha mekanizmat ligjorë në mënyrë që
qeveria maqedonase të heqë dorë nga grabitja
e paligjshme e ujërave të Radikës. Për ndryshe
dibranët do të jenë të detyruar ti drejtohen
Gjykatës Ndërkombëtare në Strasburg. Kryetari
i Komunës së Dibrës së Madhe, Rruzhdi Lata,
ka bërë të ditur se në takimin me një grup prej
20 personash nga ELEM, Banka Botërore dhe
një shoqatë ndërkombëtare ekologjike, mes
të cilëve asnjë shqiptar, ka argumentuar se
kjo sasi e ujit që do të devijohet për Vardar
për prodhimin e energjisë elektrike, po
përdoret edhe tani për prodhimin e energjisë
elektrike duke u derdhur në Liqenin e HC
të Spiles. Qytetari i parë i Dibrës së Madhe
u ka shprehur atyre qëndrimin zyrtar se
“historikisht Radika është e Dibrës dhe duhet
të derdhet në Drinin e Zi dhe të vazhdojë
rrugën e mëtejshme për në Detin Adriatik”. Po
ashtu, Bashkim Mashkulli, kryetar i Këshillit
Komunal në Dibër të Madhe, prej disa muajsh
ka kërkuar ndërhyrjen e qeverisë shqiptare në
lidhje me këtë problem. “Ne shpresojmë se
Qeveria e Shqipërisë do të ndalojë realizimin
e këtij projekti, sepse edhe me konventat
ndërkombëtare rrjedhjet natyrore të lumenjve
nuk mund të ndryshohen... Shpresojmë se
edhe Bashkia e Peshkopisë do të ndikojë te
qeveria e Shqipërisë që ky projekt i dëmshëm i
Maqedonisë të mos realizohet”, është shprehur
kryetar i Këshillit Komunal në Dibër të Madhe.
Gjatë muajit nëntor disa shoqata në qytetin e
Dibrës së Madhe bënë thirrje për një protestë
publike në sheshin kryesor të qytetit dhe me
këtë rast iniciuan një peticion drejtuar qeverisë
maqedonase. Shumë shpejt u mblodhën rreth
7 mijë firma dhe disa media në Shkup dhe
Tiranë e përcollën lajmin. Po ashtu, protesta
janë zhvilluar në mjedise publike, shkolla etj.
Ndërsa dibranët e Amerikës organizuan një
protestë përpara OKB më 20 Dhjetor 2013 dhe
kërkuan ndihmën e organizatës për të mbrojtur
ujërat e Radikës. Një faqe në ËEB është

ndërtuar me këtë rast dhe informacioni për
mbrojten e Radikës duket se po kryen fuqishëm
ndikimin e vet. Kjo për faktin se Projekti
ogurrzi “Fusha e Llukovës” parasheh devijim të
një sasie të ujit që shkon përmes Lumit Radikë
dhe Pellgut të Detit të Zi në Detin Adriatik dhe
kthimin e tyre drejt Lumit Vardar dhe Detit
Egje. Meqë sipas ligjit për ujëra edhe në bazë
të konventave të ndryshme ndërkombëtare,
devijimi i rrjedhave lumore ndalohet në rastet
kur ka ndikim në rrjedhën ndërkufitare të
lumenjve, qeveria maqedonase, kurrësesi
nuk duhet të marrë vendime pa konsultimin
e vendeve që tangohen nga ky projekt. Dhe
nëse protestave mbarëqytetare u prijnë emra të
zëshëm, si avokat Altin Goxhaj e Zirkon Disha
në Tiranë dhe Dritan Lleshi në Dibër të Madhe,
tashmë intensiteti i tyre sa vjen e rritet si
rrjedhojë e mungesës së transparencës. Njësoj
si edhe në rastin e mungesës së transparencës
për vendimin për çështjen e armëve kimike të
Sirise në Shqipëri, kur i gjithë vendi u mbërthye
nga protestat masive.
Këtë karakter kanë edhe këto protesta kundër
devijimit tërrjedhës së lumenjve. Dhe ashtu si
rrjedha natyrore e tyre, si fryrjet e shtretërve
nga prurjet e reshjeve që rrisin intensitetin e
vërshimeve, edhe protestat qytetare marrin
këto dimensione, kur nuk konsiderohet zëri
i tyre. Një referencë nga historiku i tyre na
çon te protestat e Shoqërisë Civile të viteve
’98-99, kundër genocidit serb në Kosovë, të
cilat shumë shpejt morën karakterin e lëvizjes
mbarëkombëtare “Një komb-një qëndrim”. Të
mirëkoordinuara asokohe nga kreu i OBVL,
gjeneral-lejtnant Rrahman Parllaku, këto
protesta rezultuan si treguesi më sinjikativ që
inspiroi dhe mbështeti UÇK, duke ndikuar në
ndëkombëtarizimin e çështjes sonë kombëtare
dhe në ndërhyrjen e NATO-s kundër diktatorit
serb Millosheviç.
Nëse nuk konsiderohen, këtë karakter
mund të marrin edhe protestat aktuale kundër
devijimit të rrjedhjes së lumenjve.
Me të drejtë zëdhësi i PDIU ngre shqetësimi
edhe për propozime të njëjta që vijnë nga Greqia
në lidhje me devijim të burimeve të Vjosës çka
do të sillte një katastrofë të papërshkrueshme
në vendin tonë. Ai argumenton se Shqipëria
ka të drejtën absolute, të padiskutueshme
dhe të patjetërsueshme, sipas konventave
ndërkombëtare që t’i thotë jo njëakti të tillë.
Në këtë aspekt është gjithashtu evident roli i
gazetës rajonale "Rruga e Arbërit" në nxitjen
e reagimeve mbi ujërat e Radikës, duke i
bërë njerëzit aktiv në rrjetet sociale, pse jo
dhe nostalgjikë. Siç shkruhet në nr e fundit
të saj, protestuesit e vërtetë, dibranët në dy
anët e kufirit, përpara thirrjeve patriotike dhe
dumdumeve nacionaliste, kërkojnë zgjidhjen e
çështjes, me urti dhe maturi.
(Botuar në “Gazeta Shqiptare” më 23
janar dhe në “KOHA JONE” (24 janar 2014)
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JUBILARE
OBVL dhe Shoqata e Veteranëve të LANÇ të Kosovës, Sesion Jubilar kushtuar 70- vjetorit të Konferencës së Bujanit

Konferencë historike që i njohu Kosovës
të drejtën e vetëvendosjes
Nga Lindita BUSHGJOKAJ

• Nën kujdesin e veçantë të Kryetari të
Kuvendit, z. Ilir Meta u mbajt më 24 janar
2014 Sesioni Jubilar kushtuar 70-vjetorit
të Konferencës së   Bujanit. Në këtë sesion të
organizuar nga OBVL dhe Shoqata e Veteranëve
të LANÇ të Kosovës merrnin pjesë studiues,
akademikë, profesorë, historianë etj. Ishte i
pranishëm gjitashtu Kryetari i Akademisë së
Shkencave të RSH, Prof.Dr.Muzafer Kërkuti.

7

0 vjet më parë më 31 dhjetor 1943 dhe
1-2 janar 1944 në fshatin Bujanë të
Malësisë së Gjakovës është mbajtur konferenca themeluese e Këshillit Nacional Çlirimtar të Kosovës. Kjo konferencë historike dhe
rezoluta e saj i njohën Kosovës të drejtën e
vetëvendosjes deri në shkëputje, dhe shqiptarëve realizimin e dëshirës së tyre shekullore
për bashkim me Shqipërinë, me njohje kombëtarë dhe ndërkombëtare.

Me këtë rast konferencën e përshëndeti dhe Kryetari i Kuvendit , z. Ilir
Meta i cili tha se “përkujtojmë një nga
ato ditë të zjarrta të historisë moderne
shqiptare, që përfshin Shqipërinë dhe
Kosovën dhe ata gra e burra, komunistë
e nacionalistë, atdhetarë e demokratë,
përfaqësues të forcave të armatosura
dhe të rinj antifashistë, që shënjuan një
gur themeli në të nesërmen dhe vizionin

Beogradi dhe gjithë
hapësira Juglindore e
Evropës tentojnë Brukselin si kryeqytet të
përbashkët dhe evropianizmin e demokracinë, si vlera gjithashtu të
përbashkëta.
Në këtë aktivitet, kanë folur edhe
personalitete të tjera të shkencës. Gjeneral z. Rrahman Parllaku, kryetar i Organizatës së Bashkuar të veteranëve
të LANÇ të Popullit Shqiptar tha se
në Konferencën e Bujanit, u projektua
rruga që duhej ndjekur në vazhdimin
e Luftës Nacional Shqiptare për zgjidhjen e çështjes kombëtare shqiptare, e
cila nuk gjeti zgjidhje deri në mbarim

për të ardhmen e çështjes shqiptare”.
Në përfundim të fjalës së tij, z. Meta
u shpreh se Tirana e Prishtina, por edhe

të Luftës së Dytë Botërore, por platforma dhe programi i kësaj konference
mbetën udhërrëfyes për zgjidhjen e

problemit shqiptar në Ballkan.
Kryetari i Shoqatës së Veteranë të
LANÇ të Kosovës, z. Vehap Shita vuri
në dukje rëndësinë e Kuvendit të Bujanit, i cili ka vënë themelet e shtetësisë së Kosovës, si subjekt konstitutiv i
shtetit të lirë dhe të pavarur.
Në emër të Organizatës të Bashkuar
të Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar, përshëndeti
z.Skëndet Malindi, nënkryetar i kësaj
organizate.
Veterarnët e Luftës
Nacionalçlirimtare, dhe
gjithë pjsëmarrësit e
shumtë në këtë sesion
jubilar i shprehën mirënjohjen e thellë kryeparlamentarit shqiptar, Ilir
Meta për nisma të tilla
për kremtuar përvjetorët
jubilarë të ngjarjeve historike të kombit tonë.
Rezoluta e Konferencës së Bujanit – ishte
platformë dhe fitore e
madhe e LANÇ, e cila
nuk mund të tjetërsohet,
as të shlyhet me kurrfarë
mjetesh institucionale,
as jashtë institucionale,
edhe për faktin se është
arritur në Luftën e Dytë
Botërore.
Pa dyshim, që në
këtë sesion jubilar, të gjithë mirëpritën
dhe ndoqën me vëmendje e mendimin
shkencor të akademikëve dhe historianëvenga Tirana e Prishtina.

Me interesim të veçantë u ndoq referati me teme: “Rivlerësim për Konferencën e Bujanit”, që mbajti Prof. dr.
Ana Lalaj.
Një nga zërat më të spikatur të botës
akademike, në Shqiperi, Kosove dhe
hapësirën mbareshqiptare është akademiku nga Prishtina, Pajazit Nushi.
Në këtë sesion jubilar ai mbajti referatin: Konferenca e Bujanit dhe përmasa
komëtare e saj”.
Ndërsa Prof. Dr. Nevila Nika mbajti
referatin me temë “E drejta e vetëvendossjes, një utopi apo një e drejtë reale”
.
Për “Tiparet dhe objektivat e LANÇ
të Kosovës” referoi juristi Kosovar
-Zija Mulhaxha.
Prof. dr. Jusuf Bajraktarin, një personalitet tjetër i botës akademike e
shkencore në Prishtinë dhe në hapësirën mbarë shqiptare, mbajti referatin
“Konferenca e Bujanit dhe mohimi i saj
në Kuvendin e Prizrenit”.
Ndërkohë historiani i mirënjohur
nga Puka, Xhemal Meçi mbajti referatin “Konferenca e Bujanit - mesazh i
bashkimit kombëtar shqiptar”.
Qindra pjesëmarrësit në këtë sesion
jubilar vlerësuan mendimin teorik e
shkencor të referuesve në këtë session
jubilar, të bindur se do të arrihet njohja
ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës
nga të gjitha shtetet demokratike të
botës dhe se Kosova do të zërë vendin e
vet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara e në organizatat e tjera ndërkombëtare” si shtet Sovran dhe i pavarur.

FAQE 4

Shkurt 2014

FJALA

Atdhetarët dhe antifashistët, gur
themeli për çështjen shqiptare
Nga ILIR META*
I nderuar Gjeneral z. Rrahman Parllaku.
Të nderuar veteranë,
Miq e të ftuar,
Jam i lumtur që ndodhem sot këtu mes jush,
mes më të motçmit të veteranëve të Luftës së
Dytë Botërore, nga Shqipëria dhe Kosova, por
edhe më të rinjve, brezit të tretë të atyre etërve
që luftuan nazifashizmin shtatë dekada më parë.

Për shqiptarët në Kosovë, makthi i pushtimit
nazifashist ishte vetëm një pjesë e të keqes; veç
detyrimit të çlirimit të vendit, problem thelbësor
ishte dhe zgjidhja e çështjes kombëtare.
Nga largësia e kaq viteve gjithçka duket e
thjeshtë sot. Por mendoni vetëm për një çast, në
ato kushte të rënda, të pushtimit dhe të izolimit,
çfarë kanë bërë ato gra e burra të mbledhur në
konferencën e Bujanit.

Shqipëria dhe Kosova, krahas
shteteve fitimtare në Luftën
e Dytë Botërore
Nga Rrahman PARLLAKU*
Kryetar i OBVL

Jemi këtu për të përkujtuar një nga ato ditë
të zjarrta të historisë moderne shqiptare, që
përfshin Shqipërinë dhe Kosovën dhe ata gra
e burra, komunistë e nacionalistë, atdhetarë
e demokratë, përfaqësues të forcave të
armatosura dhe të rinj antifashistë, që shënjuan
një gur themeli në të nesërmen dhe vizionin për
të ardhmen e çështjes shqiptare.
Të respektosh dhe të kujtosh të shkuarën
do të thotë të kuptosh më mirë të ardhmen dhe
të projektosh më mirë atë. Dhe duke i bërë sot
homazh të shkuarës, në fakt ne nderojmë të
ardhmen tonë.
Në dimrin e egër të vitit 1943-1944, lufta
kishte bërë atë që bëri paqja mbas luftës së
Kosovës në vitin 1999: kufiri ishte një vijë
imagjinare, me shqiptarë andej dhe këndej
kufirit. Rreziku nazifashist që kërcënonte
atëherë këtej dhe andej kufirit kombin
tonë, njëlloj si kërcënimi nacionalfashist i
Milosheviçit në vigjilje të mijëvjeçarit të ri, i
detyroi shqiptarët të bëjnë zgjedhjen e duhur.
Ata u rreshtuan në radhët e koalicionit
antifashist herën e parë dhe u bënë pjesë e
koalicionit të madh demokratik herën e dytë, në
atë përpjekje gjigante dhe sprovë historike që
kërkon koha.
Ne shqiptarët kemi demonstruar shumë
shpesh se na bën bashkë e keqja e përbashkët
dhe ndeshja me të; Konferenca e Pezës dhe më
pas, Konferenca e Bujanit në Kosovë dhanë
përgjigjen e duhur në ato kohë të turbullta.
Në Ballkan, siç thuhej dikur dhe në
Evropën Juglindore siç thuhet më shumë sot,
historia e prodhuar me tepri shpesh ka ndarë
popujt me lumenj gjaku, mërie dhe urrejtjeje.
Shpesh, si rregull, ata kanë qëndruar matanë
gardheve të armiqësisë. Por urrejtja, edhe kur
është e tejzgjatur në kohë, është e përkohshme.
Të jetuarit bashkë është i përjetshëm.
Popujt i bëjnë bashkë vetëm qëllimet e
mëdha dhe fisnike.
Lufta e përbashkët kundër pushtuesit
është një nga këto qëllime të mëdha.

Në rezolutën dhe proklamatën e tyre ata
citojnë se “Kosova dhe Rafshi i Dukagjinit
është krahinë e banuar me shumicë nga populli
shqiptar, i cili si gjithmonë, ashtu edhe sot,
dëshiron me u bashkue me Shqipërinë”. E po
kështu, përcaktonin luftën e përbashkët me
popujt e tjerë të Jugosllavisë kundër pushtuesit
të huaj: “Si të vetmen rrugë për me fitue lirinë,
në të cilën të gjithë popujt…, pra dhe populli
shqiptar, do të kenë mundësi me vetëvendosë
për fatin e tyre, me të drejtën e vetëvendosjes
deri në shkëputje”.
Ky parim bazë i Kartës së Atlantikut, i
shpallur solemnisht nga aleatët e mëdhenj
antifashistë, pati jehonë dhe në malësinë e
Bujanit dhe shqiptarët dëshmuan zgjedhjen e
tyre.
Denoncimi që ju bë Konferencës së Bujanit
nga titistët, cilësimi si shqiptaromadhe dhe
anashkalimi i saj, ishte një aksident që do të
zgjidhej vetëm shumë dekada më pas. Vijat e
hequra në harta nuk janë asgjë përpara të drejtës
universale të popujve për vetëvendosje.
Sot, Evropa Juglindore është një realitet
krejt i ri. Urrejtjet historike i kanë lënë vend
nevojës historike për bashkëjetesë dhe integrim
në hapësirën e madhe evropiane. Tirana e
Prishtina, por edhe Beogradi dhe gjithë hapësira
Juglindore e Evropës tentojnë Brukselin si
kryeqytet të përbashkët dhe evropianizmin e
demokracinë, si vlera gjithashtu të përbashkëta.
Ky është një proces i pakthyeshëm, në
të cilën, edhe Konferenca e Bujanit dhe
frymëzimi i saj ka vendin e vet të paçmuar. E
kam të vështirë të flas si historian për historinë,
sepse këtu kemi historian dhe historian shumë
të nderuar, por si politikan që i beson historisë
së të ardhmes, nuk kam asnjë dyshim: se e
nesërmja do të jetë e përbashkët.
Ju faleminderit!
*Fjala e Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë,
në Sesionin Jubilar kushtuar 70- vjetorit të
Konferencës së Bujanit

I nderuar Z.Ilir Meta, Kryetar i Kuvendit të Shqipërisë;
I nderuar Z.Muzafer Kërkuti, Kryetar i
Akademisë së Shkencave të RSH
I nderuar Z.Vehap Shita, Kryetar i
Shoqatës të Veteranëve të Luftës Nacionalçlirimtare të Kosovës;
Të nderuar miq nga Kosova;
Të nderuar pjesëmarrës;
Zonja e zotërinj akademikë, profesorë e
historianë që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj ;
Kam nderin dhe privilegjin të çel vitin e
70-vjetorit të çlirimit të atdheut nga okupatori
nazifashist me këtë sesion jubilar, kushtuar
70-vjetorit të Konferencës së Bujanit. Që në
fillim, shpreh bindjen se me referimet tuaja
do të ndihmoni në ndriçimin e mëtejshëm të
njërës nga ngjarjet madhore të historisë sonë
kombëtare, siç është Konferenca e Bujanit, në
të cilën u projektua rruga që duhej ndjekur në
vazhdimin e Luftës Nacionalçlirimtare për
zgjidhjen e çështjes kombëtare të shqiptarëve.
Për fat të keq çështja kombëtare shqiptare nuk gjeti zgjidhje në mbarim të Luftës
së Dytë Botërore. Por platforma dhe programi i Konferencës së Bujanit, mbetën udhërrëfyes për zgjidhjen e problemit shqiptar
në Ballkan.
U deshën sakrifica të mëdha të tre
brezave, për të arritur këtu ku jemi sot:
Kosova e lirë – shtet Sovran e demokratik,
populli shqiptar kudo që jeton në trojet e
veta etnike i ka fituar të drejtat nacionale
e po shkon drejt konsolidimit të tyre. Unë
sot, në moshën 95-vjeçare e brezi i veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, ndjehemi krenarë e të privilegjuar që
arritëm ta shohim kombin tonë të lirë e të
ringjallur në Ballkan; faktor paqeje e stabiliteti në rajon.
Ndihemi krenarë që jemi pjestarë të
Luftës së lavdishme Nacionalçlirimtare dhe
që kemi dhënë kontributin tonë për çlirimin
e Shqipërisë nga pushtuesit nazifashistë dhe
që kemi ndihmuar edhe popullin vëlla të
Kosovës, që me pjesëmarrjen në të Luftës
Antifashiste Nacionalçlirimtare, u shkëput
nga boshti nazifashist, dhe u bë i mundur
që i tërë kombi ynë t’i bashkohet Luftës së
Aleancës Antifashiste të popujve të botës,
që kryesohej nga Anglia, ish BS e SHBA.
Në këtë mënyrë bëmë që flamuri ynë kombëtar të valëvitet krahas flamujve të shteteve
fitimtare në Luftën e Dytë Botërore.
Me këtë rast, edhe këtu dua t’u drejtoj
falenderime atyre burrave të Kuvendit të

Bujanit, që me aq përkushtim, vendosmëri
e largpamësi morën ato vendime historike.
Më vjen shumë mirë dhe përgëzoj
Kryesinë e Shoqatës të Veteranëve të
LANÇ të Kosovës, që do e përkujtoj këtë
ngjarje madhore edhe në kullën e patriotit
Sali Mani, ku u mbajt ky kuvend historik.
Tryeza shkencore që u mbajt në Prishtinë më 13 dhjetor, Ky Sesion Jubilar këtu
në Tiranë, prezenca dhe përshëndetjet e
kryetarëve të Kuvendeve të dy shteteve
tona, Ilir Meta e Jakup Krasniqi, si dhe
veprimtaritë e fundit të janarit në Tropojë,
janë gjithashtu një vlerësim për popullin e
Malësisë së Gjakovës, që u bë vatër e strehë
në mbështetje të Luftës Nacionalçlirimtare
të Kosovës.
Falenderim e respekt për brezat e
luftëtarëve, veçanërisht për ata të UÇKsë që bënë sakrifica mbinjerëzore, deri
sa arritën fitoren më të madhe historike
pas shpalljes së pavarësisë, çlirimin e pavarësinë e Kosovës, dhe krijimin e shtetit
të saj të pavarur, si dhe fitoren e të drejtave
nacionale e demokratike të shqiptarëve,
kudo që jetojnë në trojet e tyre etnike, në
ish Federatën Jugosllave. Por çështja jonë
kombëtare ende lëngon sa kohë kemi të
pazgjidhur çeshtjen came.
Mirënjohje të veçantë SHBA e vendeve
anëtare të NATO-s që mbështetën luftën
e drejtë të UÇK-së dhe bënë realitet këtë
ëndërr shekullore të shqiptareve, ashtu si
edhe luftëtarëve të UÇK të Maqedonisë, që
imponuan kancelaritë perëndimore dhe autoritetet maqedonase të inicionin dhe pranonin Marrëveshjen e Ohrit. Shpreh bindjen
se akademikët, profesorët e historianët tanë
të nderuar do të shpalosin më së miri vlerat
e kësaj ngjarjeje madhore.
Duke përfunduar, i uroj punë të mbarë
këtij sesioni jubilar kushtuar 70-vjetorit të
Konferencës së Bujanit.
Ju faleminderit!
*FJALA E HAPJES SË SESIONIT
JUBILAR kushtuar 70-vjetorit të Konferencës
së Bujanit
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Nga Vehap Shita
Shkrimtar, Veteran i LANÇ të
Kosovës
Të nderuar
Z Kryetar i Parlamentit të Shqipërisë Ilir
Meta,
Gjeneral-lëjtenant Rrahman Parllaku, Kryetar i OBVLANÇ të PSH.
Akademik Myzafer Korkuti, Kryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë,
Të nderuar akademikë, profesorë, doktorë,
studiues, studentë e të pranishëm të tjerë,
Të dashur veteranë të LANÇ të Shqipërisë,
Ju përshëndes në emër të Shoqatës së Veteranëve të Lufës Antifashiste Nacionalçlirimtare të
Kosovës dhe ju falënderoj për pjesëmarrje,
Më vjen keq që as në Tryezën Shkencore
kushtuar 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit në Prishtinë as në Sesionin Jubilar kushtuar kësaj date madhore të historisë sonë
kombëtare këtu në Tiranë nuk pashë as nuk
po shoh ndonjë përfaqësues të vëllezërve tanë
nga Çamëria, nga Maqedonia, Lugina e Preshevës e Mali i Zi. Prezenca e tyre do të ishte
një sihariq për bashkimin tonë kombëtar me
integrimin tonë në Unionin Evropian dhe në
botën demokratike.
Të nderuar të pranishëm,
Këto ditë janë bërë 70 vjet nga dita kur
më 31 dhjetor 1943 dhe 1 e 2 janar 1944, në
fshatin Bujan të Malësisë së Gjakovës, është
mbajtur Konferenca Themeluese e Këshillit
Nacionalçlirimtar për Kosovë e Rrash të Dukagjinit. Në këtë Konferencë, të mbajtur në kohën e Luftës së Dytë Botërore dhe në territor
të çliruar, është miratuar Rezoluta me të cilën
popullit të Kosovës - në bazë të pjesëmarrjes
aktive në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare në anën e Bllokut Antifashist të Aleancës
Veriatlantike – Anglisë, Shteteve të Bashkuara
të Amerikës e Bashkimit Sovjetik - i njihet e
drejta e vetëvendosjes deri në shkëputje e shqiptarëve edhe e drejta për realizimin e dëshirës
së vet shekullore për bashkim me Shqipërinë
e bashkim kombëtar...
Shoqata e Veteranëve të Luftës Antifashiste
Nacionalçlirimtare të Kosovës tërë aktivitetin
e vet gjatë vitit 2013 e ka zhvilluar në shenjë
të këtij përvjetori dhe 5 vjetorit të shpalljes së
Kosovës Republikë e pavarur dhe shtet sovran
e demokratik. Në këtë kuadër, më 13 dhjetor
2013, në hapësirat e Kuvendit të Republikës
së Kosovës, Shoqata e Veteranëve të LANÇ
të Kosovës ka mbajtur Tryezën Shkencore të
kushtuar 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit
nën patronatin e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, prof. dr. Jakup Krasniqit,
i cili edhe i ka përshëndetur pjesëmarrësit.
Në punimet rreth tryezës kanë marrë pjesë
akademikë, studiues, profesorë, publicistë e
intelektualë dhe veteranë të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare ose familjarë të tyre.
Pjesëmarrësit i ka përshëndetur edhe Heroi i
Popullit i Shtetit Shqiptar, gjeneral-lejtëntant
në pension Rrahman Parllaku, kryetar i Organizatës së Bashkuar të LANÇ të Popullit Shqiptar. Referate, abstrakte e rezyme ose pjesë të
referateve në Tryezë kanë prezantuar 16 punëtorë të shkencës e të kulturës nga Kosova
dhe Shqipëria.
Po këtë vit Shoqata jonë, në kuadër të këtyre përvjetorëve dhe 100-vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar, ka botuar edhe një libër
vëllimor më se 700 faqesh mbi veprimtarinë e
pjesëmarrësve të LANÇ të Kosovës si “Krah
i luftës për çlirim, pavarësi, vetëvendosje e
shtetësi të Kosovës në vitet 1990-2012”, në të
cilin jemi përpjekur të prezantojmë identitetin
e Lëvizjes Antifashiste Nacionalçlirimtare në
Kosovë në periudhën më të re dhe që nga fillet
e saj. Kemi publikuar ose bashkëpunuar për
botimin e publikimeve për figurat e shquara
të LANÇ të Kosovës dhe të pjesëmarrësve të
Konferencës së Bujanit, Zekeria Rexha, Hajdar Dushi, Fadil Hoxha, Xheladin Hana, Emin
Duraku, Ramadan Vraniqi e të tjerë...

Kuvendi i Bujanit hodhi themelet
e shtetësisë së Kosovës

Janë bërë disa vjet që Shoqata jonë është
duke vazhduar një bashkëpunim të frytshëm
me Organizatën e Bashkuar të Veteranëve të
LANÇ të Popullit Shqiptar në Tiranë. Me ftesën e saj dhe me përkrahjen e Ministrisë së
Mbrojtjes të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, disa herë kemi qenë mysafirë të këtyre dy institucioneve të larta e përfaqësuesit
e Organizatës së Veteranëve të LANÇ të Shqipërisë kanë qenë mysafirë tanë në Prishtinë,
Gjakove e qytete të tjera të Kosovës dhe kanë
përcjellje thuaja të gjitha evenimentet tona
në Kosovë. E përdyjavshmja e Organizatës
së Veteranëve të Shqipërisë “Veterani” u ka
dhënë vend shkrimeve tona për organizatën
tonë e manifestimet që ka organizuar ajo duke
ia prezantuar opinionit të gjerë shqiptar këto e
ngjarjet dhe figurat e shquara të Lëvizjes dhe
të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të
Kosovës.
Në vazhdën e këtij bashkëpunimi është
edhe ky Sesion Jubilar këtu, në Tiranë, me disa
referate e fjalë nga Tryeza në Prishtinë. Për
këtë paraqitje këtu falënderojmë Organizatën

e Bshkuar të Veteranëve të LANÇ e kryetarin e
saj, gjeneral Rrahman Parllakun, e në mënyrë
të veçantë dhe me shumë respekt kryetarin e
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë zotin Ilir
Meta, i cili po na nderon me pjesëmarrjen e
fjalën e tij në këtë kuvend tonë të përbashkët.
Kemi falënderuar edhe kryetarin e Kuvendit të
Republikës së Kosovë, prof. dr. Jakup Krasniqin, i cili, si padron i këtij evenimenti, është
përkujdesur me tërë stafin e tij për Tryezën
tonë kushtuar 70-vjetorit të Konferencës së
Bujanit në Prishtinë dhe na ka ndihmuar për
mbajtjen e saj,
Falënderojmë me këtë rast edhe Akademinë e Shkencave të Shqipërisë që na ka pritur
në këtë shtëpi të mendjes shqiptare e ambient
të bukur të saj që të ndërrojmë ca fjalë për këtë
ngjarje madhore të historisë sonë kombëtare.
Më duhet të falënderoj edhe sineastin nga Tirana, zotin Ilir Buçpapaj, dhe tërë ekipin e tij
që kanë realizuar një dokumentar për Kuvendin e Bujanit dhe Televizionin Publik Shqiptar që e ka emetuar këtë dokumentar në tërë
rrjetin e tij.

Kuvendi i Bujanit i ka vënë themelet e
shtetësisë së Kosovës si subjekt konstitutiv i shtetit të lirë e të pavarur – Republikës
së Kosovës që me prerogativa kombëtare
shtetërore e njohje ndërkombëtare mund të
vendosë për fatin e mëtejshëm të Kosovës e të
popullit së saj. Pa dyshim, Kosova është sot
shtet i pavarur e sovran mu pse më se 90 për
qind e popullsisë së saj janë shqiptarë dhe
ata kanë të drejtë e detyrë të vetëvendosin për
fatin e vet si subjekt i lirë dhe i barabartë në
bashkësinë evropiane dhe ndërkombëtare.
Kjo e drejtë, e fituar – me njohje kombëtare
e ndërkombëtare - ishte platformë dhe fitore
e madhe e LANÇ e cila nuk mund të tjetërsohet as të shlyhet me kurrfarë mjetesh institucionale as jashtë institucionale edhe për
faktin se është arritur në luftë dhe me luftë në
anën e Bllokut Antifashist gjatë Luftës së Dytë
Botërore. Ajo ishte, është dhe do të mbetet e
këtillë. Në mbështetje të saj ishte edhe Kushtetuta e Kosovës e vitit 1974, edhe Deklarata
Kushtetuese e Kushtetuta e Kaçanikut e vitit
1990, edhe Referendumi i vitit 1991. Në bazë
të kësaj të drejte të vetëvendosjes, të fituar e të
njohur nga aleatët e Bllokut Antifashist në kohën e luftës, jemi të bindur se duhet dhe mund
të arrihet njohja ndërkombëtare e pavarësisë
së Kosovës e me këtë edhe zgjidhja e drejtë
e çështjes së Kosovës. Mbi këtë bazë dhe me
luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës e ndihmën e NATO-s u dëbuan nga Kosova forcat
okupuese ushtarako-policore serbe në qershor
të vitit 1999 dhe në shkurt të vitit 2008 u shpall
pavarësia e Kosovës Republikë - shtet i lirë
sovran e demokratik.
Ju falem nderit
(U lexua në Sesionin Jubilar të kushtuar
70-vjetorit të Konferencës së Bujanit të organizuar nga Organizata e Bashkuar e Veteranëve të LANÇ të Shqipërisë, Shoqata e
Veteranëve të LANÇ të Kosovës dhe redaksia
e gazetes ‘Veterani” në hapësirat e Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë në Tiranë, më 24
janar 2014).

alisht, çeshtja shqiptare po përjeton momente
historike, por do të ishte naivitet, të besonim që
tashmë ky proces ka përfunduar.
Pa dyshim, një nga momentet më të ndritura
në historinë moderne të kombit, është dhe Konferenca e Bujanit. Ajo, ashtu si edhe Konferenca
e Mukjes, kishin për qëllim çlirimin e Kosovës
dhe bashkimin e gjithë trojeve shqiptare.
Organizatoret e Konferencës së Bujanit, me
iniciativën që moren, treguan një kurajo madhështore, largpamësi dhe vizion patriotik, për
të formuar atë unifikim kombëtar aq të domosdoshëm për realizimin e shtetit shqiptar.
Në vendimet përfundimtare, ata patën
parasysh, historinë unike të kombit tonë, flamurin ndërshqiptar kuq e zi, si dhe simbolin
mbarëkombëtar, heroin legjendar, Skënderbeun, monumenti i të cilit, sot, ngrihet në Tirane, Prishtinë dhe Shkup. Paten parasysh Lidhjen e Prizrenit, e cila ishte një kuvend historik i
gjithë popullit shqiptar. Gjithashtu, edhe shpalljen e Pavarësisë, momentit lapidar të formimit
të shtetit, ku të gjitha trevat shqiptare kishin
përfaqësuesit e tyre. Misioni për të cilin u mbajt
kjo konferencë, që nderon ideatorët e saj, për
pjekurinë prej burrash shteti të rilindjes, përpos
të tjerave, afirmon mospranimin e masakrave
ndaj trojeve shqiptare dhe vendosmërinë për të
mos u pajtuar kurrë me padrejtesitë historike në

dëm të popullit më të vjetër të gadishullit.
Nga ana tjetër, nuk mund të mos theksohet, që një nga pikat më të errëta, ku interesat
e shqiptarëve u injoruan, apo u trajtuan sipas
oreksit të fqinjëve dashakeqas, ku Bujani dhe
Mukja u konsideruan si tradhëti ndaj kombit,
fatkeqësisht, ishte kur kjo, përbënte platformën
e politikës së shtetit mëmë shqiptar. Jo rrallë, e
keqja na ka ardhur nga brenda, shpesh tragjedia
e këtij kombi kanë qenë politikanët e tij.
Por atë që s’e arriti Konferenca e Bujanit
si dhe lufta çlirimtare partizane, e cila u ideologjizua sipas interesave sllave, e realizuan
demonstratat e vazhdueshme, të vendosura
të studenteve, rinisë si dhe gjithë popullit të
Kosovës në luftë me pushtuesin serb. Nga
këto përpjekje lindi dhe Ushtria Çlirimtare e
Kosoves, kontributi i së cilës ishte vendimtar
në luftën për pavarësi. Historia tregoi që për
këto aspiratanduhej paguar një çmim shumë i
madh. U deshën shumë sakrifica dhe gjakderdhje. Një rol të veçantë luajti kontributi i popullit
shqiptar, si dhe mbështetja deçizive e Shteteve
të Bashkuara të Amerikës, bashkë me NATO-n.
Aspirata e Bujanit për bashkimin e të gjithë
kombit tonë, tashmë si rrugë ka atë të integrimit
në familjen europiane, vendit natyral në të cilin
na takon të jemi.
Lavdi të përjetshme organizatoreve të Konferencës së Bujanit!
Lavdi dëshmorëve të kombit dhe atyre të
luftës partizane!
Lavdi dëshmorëve te Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës!
*Përshëndetja e Nënkryetarit të OBVL-së
në Sesionin Jubilar kushtuar 70-vjetorit të Konferencës së Bujanit

Çështja shqiptare po
përjeton momente historike
Nga Skënder Malindi*

I nderuari z. Ilir Meta, Kryetar i Parlamentit
të Shqipërisë;
I nderuari z. Vehap Shita, Kryetar i Shoqatës së Veteranëve të Luftes NÇl të Kosovës;
Të nderuar zonja dhe zotërinj!
Në emër të Organizatës së Bashkuar të
Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar (OBVL), falenderoj
Kryesinë e Shoqatës të Veteranëve të LANÇ
të Kosovës, qe mori inisiativën për të kremtuar 70 vjetorin e Konferencës së Bujanit, jo
vetëm në Kosovë, por dhe në Shqipëri. Kjo
është një kënaqësi e madhe për të gjithë ne, veteranët e luftës në Shqipëri, si dhe për të gjithë
popullin tonë. Një sy i shpejtë në historinë e
njerëzimit, na tregon që shumë popuj të mëdhenj e të lavdishëm, u asimiluan në rrjedhën
e kohës. Në këtë kuptim, mbijetesa e popullit
tonë, megjithëse i vogël, tregon një vitalitet të
mrekullueshëm, që ashtu si dhe gjuha shqipe,
nuk u tretën në luftën për ekzistencë.
Kjo luftë është një përpjekje e vazhdueshme, ku çdo epokë ka betejat dhe sfidat e
saj. Në këtë përballje me historinë, për të realizuar identitetin, formimin e plotë si komb dhe
si shtet, kemi dritat dhe hijet, sukseset, por dhe
dilemat tona. Pa frike, mund të themi që aktu-
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Prof. Dr. ANA LALAJ
Konferenca e Bujanit mbushi 70 vjet e
megjithatë diskutimet rreth saj nuk kanë
sosur. Studiues dhe pjesëmarrës të asaj
konference, publicistë etj., me prirje politike dhe me përkatësi etnike të ndryshme,
sipas rastit, pohojnë, mohojnë, sulmojnë
apo mbrojnë vlerat e Bujanit. Për fat të
mirë, prurjet e tyre përmbajnë kujtime,
dokumente të papublikuara që na mundë-

sojnë komentet dhe interpretimet. Konferenca e Bujanit është një ngjarje, për të
cilën vlerësimet kanë ardhur valë-valë.
Herë-herë është folur dhe shkruar shumë,
ashtu siç edhe është heshtur shumë. Historiografia shqiptare ka folur kur i është
kërkuar të flasë dhe ka heshtur, kur i është
kërkuar të heshtë. Ndërsa historiografia
jugosllave këtë ngjarje e ka cilësuar dhe
pastaj arkivuar si përpjekje irredentiste
kundër tërësisë federative.
Ajo çka e mendoj si të nevojshme
është se mbledhja e mbajtur në Bujan,
ashtu si e gjithë lufta antifashiste në Shqipëri dhe në Kosovë, kërkon shqyrtime
larg pasioneve, pra mendje të ftohtë dhe,
kuptohet, njohuri të mjaftueshme. Kjo do
t’i shërbente shumë historiografisë sonë,
ku, me të drejtë, opinioni mbetet ende
pretendues. Në këto rrethana, e pashë të
udhës t’i rikthehem kësaj ngjarjeje, sidomos disa momenteve të diskutueshme.
Konferenca e Bujanit me vendimet
e saj dëshmoi se megjithëse komunistët
shqiptarë të Kosovës kishin pranuar udhëheqjen e PKJ, ata nuk ishin bashkudhëtarë të harmonizuar. Në luftën kundër
pushtuesve nazifashistë rruga e tyre ishte
e përbashkët, ndërsa për çështjen nacionale rrugët e tyre ndaheshin. Udhëheqja
e PKJ synonte ruajtjen e Jugosllavisë
kurse komunistët shqiptarë të Kosovës,
synonin shkëputjen e Kosovës nga Jugosllavia. Në Konferencën e Bujanit,
delegatët shqiptarë e shfrytëzuan momentin. Për herë të parë ata u ndodhën
shumicë në një forum drejtues krahinor
dhe morën vendime në pajtim me aspiratat e tyre dhe të popullsisë shqiptare të
Kosovës. Kjo u sanksionua në Rezolutën
e Bujanit: se rruga e vetme e bashkimit
me Shqipërinë “... asht lufta e përbashkët
me popujt e tjerë të Jugosllavisë kundër
okupatorit nazist gjakësor e rrogëtarëve
të tij”, dhe se “... populli shqiptar do të
ketë mundësi me vetëvendosë mbi fatin
e tij me të drejtën e vetëvendosjes deri në

Konferenca e Bujanit,
31 dhjetor 1943-2 janar 1944
- një analizë e rivlerësuar
shkëputje”. Kësisoj, Konferenca e Bujanit me vendimet e saj i shkau nga duart
udhëheqjes së PKJ duke u
kthyer në një aksident për të.
Po përdor termin aksident,
sepse vendimet e Bujanit
nuk ishin në përputhje me
vendimet e marra në Konferencën e Dytë të AVNOJt, mbajtur një muaj më parë,
më 29 nëntor 1943, në Jajcë
të Bosnjës. Gjithashtu fakti
që vendimet e Konferencës
së Bujanit nuk u morën nga
nacionalistët shqiptarë, siç
mund të pritej, dhe as nga
Komanda gjermane e Luftës
për demagogji, por nga komunistët; kjo e bënte ngjarjen edhe më të papëlqyer për
PKJ.
Pra, mënjanë kemi AVNOJ-in e fundit
të nëntorit dhe në anën tjetër Bujanin e
pas një muaji. Por a ishin në dijeni organizatorët komunistë të Konferencës së Bujanit për vendimet e Mbledhjes së Dytë
të KANCJ? Në literaturën historike shqiptare ekziston mendimi se pjesëmarrësit
e Konferencës së Bujanit ishin plotësisht
të informuar për vendimet e Mbledhjes së
Dytë të AVNOJ-t. Personalisht e kam të
vështirë ta pranoj këtë tezë, dhe po aq të
vlerësoj me saktësi se në ç’shkallë ishin
të informuar për vendimet e AVNOJ-t
drejtuesit krahinorë të Kosovës dhe vetë
pjesëmarrësit e Konferencës. Megjithatë
do përpiqem të ndjek zhvillimin e ngjarjeve nëpërmjet disa dokumenteve
të kohës:
Së pari, në Konferencën e Dytë të
AVNOJ-t nuk morën pjesë përfaqësues nga Kosova. Në raportin e Todor
Vujasinoviçit (Todor Vujasinović), i
paraqitur në emër të Këshillit verifikues, flitet për praninë në mbledhje
të delegatëve nga Kroacia, BosnjëHercegovina, Vojvodina, Serbia,
Mali i Zi e Boka, si dhe nga Sllovenia. Sqarohet po ashtu se nuk kishin
mundur të mbërrinin delegacioni nga
Maqedonia dhe Sanxhaku, ndërsa për
përfaqësuesit e Kosovës nuk u tha
asnjë fjalë. Ekziston edhe një variant
tjetër se “përfaqësuesit nga Kosova
nuk e ndoqën Konferencën e Dytë
të AVNOJ, për shkak se nuk kishin
komunikim të rregullt me Komitetin
Qendror dhe Komandën e Shtabit NÇ
të Jugosllavisë. Sipas një interviste të
Mita Milkovic, atëherë Komisar politik i Brigadës shqiptare-maqedonase,
emrat e delegatëve nga Maqedonia dhe
Kosovë Metohija do të duhej të jepeshin
me anën e radios së Shtabit të Përgjithshëm për Maqedoninë. Por radio u prish
gjatë transmetimit dhe vetëm 3 emra

u transmetuan (Dimitar Vlahov, Vlado
Poptomov, Mihajlo Apostolski)”. Lidhur
me praninë e delegatëve nga Kosova në
AVNOJ, nga hulumtimet në Arkivin Nacional të Beogradit më rezulton se Tempo
i ka propozuar Titos që përfaqësues nga
Kosova të vendosen si anëtarë të Presidiumit të AVNOJ-t, por edhe si anëtarë të
Većes (Këshillit) të AVNOJ. Në listë ishin
vënë emrat e Fadil Hoxhës, Qamil Brovinës, Milan Zeçarit, (Predrag Ajticit, Milutin Miljkovicit) etj. Përgjigja pëlqyese
e Titos ka ardhur më 17 dhjetor 1943,
nëpërmjet një telegrami dërguar Shtabit
të Korpusit II të UNÇJ.
Së dyti, radiostacioni “Jugosllavia e
Lirë”, me qendër në Moskë, në dhjetor
1943 e kishte dhënë lajmin për Konferencën e Dytë të AVNOJ-t, por vendimet
për krijimin e Federatës Jugosllave dhe të
Qeverisë jugosllave të Frontit Nacionalçlirimtar u censuruan me porosi të Stalinit. Në zemërim e sipër, Stalini i kishte
konsideruar ato vendime “një thikë në
shpinë të BS dhe vendimeve të Teheranit”, ku tre të Mëdhenjtë ishin shprehur
në një zë kundër bashkimeve federative
gjatë viteve të LIIB. Ndërsa vetë Tito,
vendimet për përfshirjen brenda Jugosllavisë federative të bregdetit slloven, të
Sllovenisë beneshke, të Istries dhe të ishujve kroatë të Adriatikut, nuk ia bëri të njohur Stalinit, pasi ato vendime mbaheshin
sekret si ndaj tij ashtu dhe ndaj Aleatëve
të tjerë të Mëdhenj. “Vendimet e sakta që
duhej të merrte AVNOJ, i fshihnim nga
rusët, i fshihnim nga Bota”, është shpre-

vetëm nga mesi i pranverës të vitit 1944.
Edhe referati i plotë i J.B.Titos i mbajtur
në këtë mbledhje u bë publik vetëm në
vitin 1953.
Po kështu, në prag të Konferencës
së Bujanit, vendimet e Konferencës së
Dytë të AVNOJ-t nuk u ishin dërguar as
Komitetit Krahinor dhe as Shtabit Ushtarak të Kosovës. Nga dokumentet del se,
asnjë nga drejtuesit krahinorë nuk ishte
informuar plotësisht mbi Konferencën
e Dytë të AVNOJ-t, madje as Pavle Joviçeviçi, i cili ishte i vetmi që mbante lidhjet e Komitetit Krahinor me KQ të PKJ.
Kështu, në një letër drejtuar KQ të PKJ
në fund të janarit 1944, Pavle Joviçeviçi
shkruan: “Nuk i kishim materialet dhe
nuk dinim për konferencat në Sanxhak,
Bosnje Hercegovinë dhe Mal të Zi. Po
ashtu nuk kishim as materialet ndihmëse
ose materiale të tjera të ngjashme. Morëm
parasysh marrëveshjen kuadër të Këshillit
Nacional Çlirimtar të Jugosllavisë, sepse
çështjen e Këshillit, ku e si u formua nuk
e dinim”. Është kjo arsyeja që në diskutimet e delegatëve të Konferencës së Bujanit, në Rezolutën e miratuar prej saj dhe
në Thirrjen drejtuar popullit të Kosovës
dhe të Rrafshit të Dukagjinit, kur përmendet Konferenca e Dytë e AVNOJ-t nuk jepen detaje për vendimet e AVNOJ-t.
Dihet se Rezolutën e Konferencës
Themeluese të Këshillit Nacional Çlirimtar të Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit
e firmosën të gjithë pjesëmarrësit, që
në mbledhje ishin kthyer në anëtarë të

hur vite më vonë Vladimir Bakariç, një
nga drejtuesit kryesorë të Luftës në Kroaci. Për përmbajtjen e plotë të vendimeve
të mbledhjes Dytë të AVNOJ-t u mësua

Këshillit të ri. Pra, me vullnet të lirë, të
gjithë i pranuan të gjitha vendimet. Në
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një letër që Pavle Joviçeviç ia dërgon
Tempos më 12 janar 1944, shkruan: “Pas
përgatitjeve dhe një pune të gjatë arritëm
të organizojmë dhe të mbajmë me sukses
Konferencën [e Bujanit]. Punimet e Konferencës, vendimet dhe diskutimet ishin
të mira, madje më të mira se ne i prisnim.
Në Konferencë është marrë vendim që të
dërgojmë dy delegatë në Komitetin Nacional të Këshillit Antifashist [të Jugosllavisë], si dhe një delegat në Këshillin
Nacional-çlirimtar të Shqipërisë. Këto
vendime i morëm për efekt politik. Duhet
përpjekur që në Shqipëri të shkruhet sa
më shumë për konferencën tonë”.
Por, pikërisht në janar diçka ndryshoi
te Pavle Joviçeviçi. Ai sapo ka marrë dy
letra të Tempos, të shkruara më herët,
njëra më 2 tetor dhe tjetra më 25 nëntor
1943. Në to, Tempo kritikon drejtuesit
e Komitetit Krahinor të Kosovës se ata
“kanë rënë nën ndikimin e klikës shqiptaromadhe lidhur me kufijtë e ardhshëm
ndërmjet Jugosllavisë dhe Shqipërisë”
dhe se “duket qartë se ju në Kosmet i trajtoni gjërat në linjën shqiptaromadhe”. Nisur nga fakti se në hierarkinë komuniste
disiplina në zbatimin e urdhrave është
shumë e rreptë dhe qëndrimi ndryshe penalizohet rëndë, madje në kohën e luftës
edhe më shumë, ka arsye të mendojmë
se këto kritika të Tempos kanë ndikuar
te Pavle Joviçeviç për të rivlerësuar vendimet e Bujanit. Më 31 janar 1944, ai i
shkruan një letër KQ PKJ, ku pasi informon për situatën politike, ushtarake dhe
organizative në Kosovë, lajmëron për
krijimin e Këshillit Nacional çlirimtar
të Kosovës e Rrafshit të Dukagjinit, organizimin dhe vendimet e tij. Pavle Joviçeviç pohon se, në to “kanë kaluar disa
lëshime dhe të meta, por në situatën në të
cilën ishim nuk mund të bëhej ndryshe”.
Prandaj P. Joviçeviç e quan të nevojshme
që “Këshilli Antifashist NÇ i Jugosllavisë ose Komiteti Kombëtar i Jugosllavisë
t’i shkruajë Këshillit tonë e t’i tregojë të
gjitha gabimet, mungesat dhe dobësitë”.
Pra kthesa kundër Bujanit filloi pa u tharë
ende boja mbi letrën ku kishin nënshkruar
me plot vullnet edhe ata që iu kundërvunë
vendimeve të tij.
Pas Konferencës së Dytë të AVNOJ-t,
ku u vendosën kufijtë e Jugosllavisë dhe
Kosova mbetej në kuadër të federatës jugosllave, Tito dhe udhëheqësit e tjerë jugosllavë nuk ishin më të shqetësuar përse
shqiptarët e Kosovës ishin të ftohtë dhe
hezitues për të marrë pjesë masivisht në
luftë. Kjo alternativë tanimë ishte tejkaluar. Madje, Tito në këto momente “mund
të ishte i interesuar që të mos kishte kurrfarë rezistence (kundër pushtuesit- A.L.)
në Kosovë”, me qëllim që shqiptarëve t’u
mbyllej goja në fund të Luftës. Shqetësimi i tij më kryesor ishte si të viheshin
në zbatim vendimet e AVNOJ-t, të cilat
kënaqnin nacionalistët e komunistët jugosllavë, duke dhunuar parimin e vetëvendosjes që ai vetë kishte deklaruar. Kartën
e Atlantikut Tito e shfrytëzoi për aq sa
pati nevojë. Në fillim të Luftës ai bëri
premtime për vetëvendosjen edhe të shqiptarëve, kurse në nëntor 1943, në mbledhjen e Jajcës, kur fitorja mbi Boshtin
dukej e sigurt, Tito ngriti pushtetin revo-

lucionar komunist, i ndaloi Mbretit Pavle
Karagjorgjeviç (Pavel Karađorđević) kthimin në Jugosllavi dhe shpalli federatën,
veprime këto që ishin në kundërshtim me
vendimet e të Mëdhenjve të Aleancës Antifashiste në vitet e Luftës. Tito e parashikonte rebelimin e shqiptarëve të Kosovës
kur ata do të ndodheshin përpara faktit të
kryer, por për të, më mirë të kishte kundër
Prishtinën se Beogradin. Dhe për këtë
ai bëri presion jo vetëm te komunistët e
Kosovës, por edhe tek ata të Shqipërisë.
Nuk është e rastit që nga shtabi i Titos, në të njëjtën kohë u dërguan dy letra:
njëra në Shqipëri, më 26 mars dhe tjetra
në Kosovë, më 28 mars 1944. Letra e
parë, e 26 marsit 1944, iu dërgua Shtabit
të Përgjithshëm të UNÇSH nga Peko
Dapçeviç (Peko Dapčević), komandant
dhe Mitar Bakiç (Mitar Bakić), komisar i
Korpusit II të Ushtrisë jugosllave. Që në
krye letra bën me dije se kufijtë e Jugosllavisë nuk do të ndryshojnë pas luftës: “Ju
e dini se ne mbetemi në qëndrimin se asnjë
pëllambë e tokës sonë, për lirinë e së cilës
luftojmë qysh tre vjet dhe japim bijtë më të
mirë të vendit tonë nuk do t’ia lamë kurkujt,
e aq më shumë atyne që kanë mujtë me grabitë krahinat tona në mbështetje të grupeve
të okupatorit”. Më tej, duke vënë theksin te
“reaksioni shqiptar në Veri të Shqipërisë”,
ku njësive të Korpusit të Dytë UNÇJ i është
dashur “gjysëm viti të mbajnë front kundrejt kufirit të ri [të Shqipërisë në Kosovë]”,
letërshkruesit kërkojnë që formacionet e
UNÇSH të kalojnë në Shqipërinë e Veriut
dhe të bashkëpunojnë me forcat jugosllave
në frontin e Kosovës. Sipas tyre, “kjo do të
kishte rezultate politike si në luftë kundra
okupatorit ashtu edhe kundra reaksionit, si
sot ashtu edhe në të ardhmen”. Këtë detyrë
u ftuan ta përballonin njësitet e ushtrisë shqiptare dhe pas tyre do të vinin formacionet
jugosllave. Duket se jugosllavët ndjeheshin
mjaft të sigurt për ta përdorur udhëheqjen
shqiptare të luftës aty ku ata kishin nevojë,
pra për ta vënë përballë edhe kundër atij
që ata e quanin “reaksion shqiptar”. Marrëveshja ishte bërë: jugosllavët ishin të vetmit që kishin marrë përsipër sjelljen e komunistëve shqiptarë në pushtet.
Kurse letra e dytë, ajo e 28 marsit 1944,
i dërgohet Komitetit Krahinor të Kosovës
dhe Metohisë nga KQ i PKJ, ku anulohen prerogativat legjislative të Këshillit
Nacionalçlirimtar të Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit dhe goditet Rezoluta e
Konferencës së Bujanit në pikën e saj më
nevralgjike, siç shprehet profesor zakeria

Dukagjinit u mor në një forum komunist,
Komiteti Krahinor i PKJ për Kosmetin.
Ky hap hynte në strategjinë e PKJ për krijimin e Frontit të Bashkuar Nacional Antifashist. Ata që u ftuan për të ardhur në
konferencë ishin luftëtarë në vijën e parë
të zjarrit, veprimtarë të vendosur dhe simpatizantë të linjës së Luftës Antifashiste.
Konferenca nuk ishte pluraliste në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, por shtresëzimi
shoqëror dhe politik i pjesëmarrësve të saj
ishte i shumëllojshëm: prefektë, partizanë, komunistë, mësues, punëtorë, fshatarë
etj.
E përbashkëta ishte se, të gjithë ata
kundërshtonin pushtimin e Kosovës nga
Gjermania naziste. Kjo ishte themelore.
Pra, Këshilli NÇ i Kosovës dhe Rrafshit
të Dukagjinit ishte një front antifashist. Si
i tillë, ai do të përfaqësonte një potencial
të fuqishëm në luftë. A mund të veprohej
ndryshe në Kosovën e pushtuar dhe ku
nuk kishte territore të lira? Akoma më tej,
a ka ndonjë organizatë, lidhje, besëlidhje,
qoftë edhe ato të shpallura nacionaliste,
të krijuara gjatë viteve të pushtimit nazifashist në Shqipëri, ku anëtarët e tyre
të kenë marrë mandatin përfaqësues me
anë të zgjedhjeve të lira? Pa folur pastaj
për qeveritë apo asambletë kombëtare të
krijuara në këta vite. Sigurisht, komunistët i përdorën frontet nacionalçlirimtare edhe për të kapur pushtetin, por në
vitet e rezistencës antifashiste asnjë parti
apo grup politik nuk mund të mbijetonte,
nëse nuk merrte pjesë aktive në këtë rezistencë, e aq më pak nëse bashkëpunonte
me pushtuesin. Përndryshe, ata do të
shuheshin së bashku me pushtuesin, ashtu
siç edhe ndodhi në fakt.

Cana, aspiratën kombëtare të popullsisë
shqiptare të Kosovës për bashkim me
Shqipërinë, të shprehur hapur dhe qartë si
kurrë më parë në një dokument politik të
PKJ në Kosovë. Pas dy muajve, drejtuesit
e Komitetit Krahinor të Kosovës ua bënë
me dije letrën e Gjilasit të 28 marsit 1944
komiteteve vartëse të rretheve.
Ishte pikërisht kjo atmosferë politike,
kur më 24 mars 1944, Enver Hoxha i
dërgonte letër Fadil Hoxhës, ku e uronte
për krijimin e Këshillit NÇ të Kosovës
dhe Rrafshit të Dukagjinit me këto fjalë:
“Formimi i Këshillit NÇ për Kosovë
e Dukagjin është një hap i madh drejt
vëllazërimit të popujve të Kosovës dhe
zmadhimit të Luftës Nacionalçlirimtare”.
Asnjë fjalë për vetëvendosjen dhe aspiratën kombëtare të popullit shqiptar të
Kosovës! Dhe nuk mund të bëhej ndryshe kur vetë Hoxha gjashtë muaj më parë,
në Labinot kishte hedhur poshtë Konferencën e Mukjes ku lufta për
krijimin e Shqipërisë etnike,
Koha tregoi se Konferenca e Bujanit dhe
ishte një nga vendimet e saj.
statusi
i Kosovës do të kishin një lidhje organike
Pra, Tito kishte arritur që në
me njëri tjetrin: Sa herë evoluonte statusi i
Kosovë të heshtej për Bujanin, kurse në Shqipëri të
Kosovës, Konferenca e Bujanit do të merrej si
heshtej për Kosovën. Poro- referenca kryesore e mëvetësisë së saj, e sa herë
sia e tij në letrën e 6 dhjeto- minimizohej statusi i Kosovës, do të goditej dhe
rit 1943 se “Nuk ka nevojë
Konferenca e Bujanit. Në Konferencën e Bujanit,
me proklamue që midis nesh
dhe Shqipërisë demokratike vetëvendosja u shpreh në formën e aspiratës dhe
antimperialiste kjo çështje të së drejtës natyrore për bashkimin e Kosovës me
[Kosova] mund të jetë prob- Shqipërinë nëpërmjet luftës së armatosur kundër
lem”, ishte plotësuar.
pushtuesit, por nuk u realizua. Në këtë vështrim,
Heshtja ndaj Konferencës
ajo ka qenë një ngjarje djegëse për pushtetin e
së Bujanit ishte sinjali i parë
djeshëm serb, dhe delikate për regjimin komunist
i tronditjeve që do të përjenë Shqipëri. Prandaj u preferua heshtja.
tonte Kosova pas Luftës. Në
Konferenca e Bujanit dhe vendimet e saj nuk
vitet që vijuan, pjesëmarrësit
janë as vepër e Titos e as e Enver Hoxhës, siç
e Konferencës së Bujanit u
akuzuan se “nuk ishin manaludohet jo rrallë. Konferenca e Bujanit është
datuar nga populli i Kosovës, vepër e komunistëve të Kosovës dhe mbështetësve
por ishin caktuar nga Komitetë tyre, të cilët siç shkruan prof. Arshi Pipa e
ti Krahinor i PKJ për Kosovë
“kishin shumë të hollë membranën ideologjike
Metohinë, ata nuk ishin
nën të cilën ndodhej një lëvozhgë e fortë
zgjedhur, nuk përfaqësonin
nacionaliste”.
Pavarësisht se ç’ndodhi më pas,
zona të caktuara, por ishin të
përzgjedhur”, se në të “nuk
shqiptarët vazhduan të besojnë te vetëvendosja
u përfaqësuan të gjitha shdhe nuk i ndërprenë përpjekjet për ta bërë atë
tresat dhe grupimet politike
realitet në një kohë tjetër. Kësisoj, e parë në
të Kosovës, por vetëm ithtarët
dy kohë, gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe në
e të ashtuquajturës Lëvizje
Rendin e Ri Botëror të vendosur pas Luftës së
Nacional Çlirimtare, gjegjësisht komuniste” etj. Është e Ftohtë, Konferenca e Bujanit mbetet referencë
e pashmangshme, madje me impakt progresiv,
vërtetë që vendimi për formimin e Këshillit Krahinor
në përpjekjet e popullit të Kosovës për liri dhe
NÇ të Kosovës e Rrafshit të
vetëvendosje.
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KONFERENCA E BUJANIT DHE PËRMASA
GJITHËKOMBËTARE E SAJ
Prof. Dr. Pajazit Nushi,
Prishtinë
Konferenca e Bujanit –
pjesë e historisë bashkëkohore e shqiptarëve
Sesioni jubilar kushtuar Konferencës së Bujanit në Tiranë mbahet në
prag të jubileut të madh – 70 vjetorit
të çlirimit nga pushtuesit nazifashistë. Megjithë kakterin jubilar të këtij
sesioni tema “Konferenca e Bujanit
dhe përmasa gjithëkombëtare e saj”
nuk ka vetëm qasje përkujtimore,
sepse është e përqendruar më tepër
në argumentimin analitik të kushteve,
rrethamave dhe raporteve politike,
ekonomike, sociale dhe ushtarake të
organizimit të Konferencës së Parë
të Këshillit Antifashist Nacional –
çLirimtar për Kosovë dhe Rrafsh të
Dukagjinit. Kjo qasje imponohet për
shkak se Konferenca e Bujanit ka
qenë objekt vlerësimesh të ndryshme,
si edhe për faktin e pasojave të saja
për zhvillimet e mëvonshme në historinë më të re jo vetëm të Kosovës, por
të gjithë kombit shqiptar.
Sot pas shtatëdhjetë vjetësh kur
bëhët fjalë për Konferencën e Bujanit, bëhët fjalë për shndërrimin ose
transponimin e kësaj ngjarjeje politike të Bujanit të fundit të vitit 1943
e fillimit të vitit 1944 në argumentim
historik të kërkesës së shqiptarëve për
vetëvendosje. Ka bazë në mbështetje
të fortë kombëtare, sepse shqiptarët
e Kosovës, madje jio vetëm këta, në
Konferencën e Bujanit shprehën unanimisht subjektivitetin politik për të
drejtën e vetëvendosjes duke luftuar
kundër okupuesit nazifashst për të jetuar në shtetin e përbashkët - në shtetin
shqiptar.
Vlera dhe rëndësia e këtij qëndrimi
të përbashkët sot ka karakter jubilar
ngase Konferenca e Bujanit është
eveniment i posaçëm kombëtar duke
e konsideruar këtë vazhdimësi e aspiratave shekullore të konsoliduara
të shqiptarëve për liri dhe pavarësi
që nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit.
Karakteri burimor i Konferencës së
Bujanit dhe i vendimeve të saja, raporti miratues i saj gjatë më se katër
dekadave dhe reflektimi i vendimeve
të saj në shtetformimin dhe shtetndërtimin e Kosovës, si edhe në zhvillimiet politike të kombit shqiptar do të
thosha se përbëjnë boshtin dialektik të

shqyrtimit të mendimit autentik historik të këtij sesioni jubilar në kuadrin e
historisë më të re të shqiptarëve. Për
këtë shkak do të thosha se historia e
njëmendët e Konferencës së Bujanit
është pjesë e historisë bashkëkohore
të të të gjithë shqiptarëve.
Konferenca e Bujanit
dhe subjektiviteti politik
i shqiptarëve
Ideja e mbajtjes së Konferencës së
Bujanit ka dalë nga Emin Duraku në
Konferencën e Vitomiricës. Emin Duraku, Hajdar Dushi, Xheladin Hana,
Fadil Hoxha, etj. kanë qenë nxënës
të Gjimnazit të Shkodrës, qendër e
rëndësishme e zhvillimeve politike
komuniste jo vetëm për Shqipëri, por
edhe për Kosovë e më gjerë. Këtu ka
qenë organizata, ku kanë marrë pjesë
Sadik Bekteshi, Tuk Jakova, Qemal
Stafa, Nazmi Rushitit, Vojo Kushi,
Hajdar Dushi, Ymer Pula, Xheladin
Hana, Fadil Hoxha, Emin Duraku,
Xhevdet Hamza, etj. Konsideroj se
të përmendurit në Gjimnazin e Shkodrës janë brumosur me angazhim të
drejtpërdrejtë për çlirimin social e
kombëtar të shqiptarëve.
Këtu, siç ka theksuar shkrimtari
Skënder Drini, i cili edhe vetë ka
qenë nxënës i këtij kësaj shkolle dhe
konviktor i “Maleve tona” janë sintetizuar vuajtjet e shiptarëve jo vetëm
nga Kosova me porositë e dala nga
përmbajtja e “Poemës së Mjerimit” të
Migjenit, por edhe me përpunimin e
librave të asaj kohe, siç ishte “Nëna”
e Maksim Gorkit, “Lahuta e Malësisë” e At Gjergj Fishtës, etj. Në këtë
pikëpamje roli i Gjimnazit të Shkodrës dhe i Normales së Elbasanit në
shkrimet tona përgjithësisht, sidomos
për organizmin e Konferencës së Bujanit duhet të theksohet posaçërisht.
Nga kuadrot e dy institucioneve të
përmendura u caktuan përpiluesit e
dokumenteve të Konferencës së Bujanit Hajdar Dushi, Xhevdet Doda,
Xheladin Hana së bashku me Zekeria
Rexhën.
Nga këta u argumentuan bindshëm
dhe u miratuan unanimisht qëndrimet e Rezolutës dhe të Proklamatës
për bashkim kombëtar të shqiptarëve
duke marrë pjesë në Luftën Nacional
Çlirimtare. Por, këto qëndrime duket
nuk kanë kaluar lehtë. Për këtë ka
argumentuar i ndjeri Qamil Luzha,
njëri nga pjesëmarësit në Konferencën e Bujanit, të cilit autori i kë-

tyre rreshtave i ka bërë pyetje “Përse
nuk u shkrua asnjë fjalë për shkollën shqipe dhe kulturën kombëtare
të shqiptarëve”? Përgjigja e tij ishte:
“kjo çështje është zënë me gojë disa
herë, por nuk është shkruar për të,
sepse bashkimi me Shqipëri ishte
çështja kryesore dhe ky bashkim, sipas fjalëve të tij, siguronte zhvilimin
e shkollave në gjuhën shqipe dhe atë
që ti po i thue zhvillimi i kulturës shqiptare”.
Mbajtja e Konferencës, organizmi,
pjesëmarrja dhe përfundimet e miratuara në këtë konferencë kanë pasë
mbështetje të motivuar nga nevoja e
shtresuar shumë kohë për çlirim social dhe kombëtar nga pushtuesit
shumëvjeçarë. Kjo është njëmendësia
faktike e Konferencës së Bujanit, që
argumentohet me motive dhe me sjellje të qytetarëve liridashës të Kosovës
dhe më gjerë të viteve 1943/1944.
Konferenca nuk ka pasë karakter pluralist politik; në të morën pjesë vetëm
luftëtarët e organizuar në Luftën Nacional Çlirimtare antifashiste të viteve
të para të dekadës së katërt të shekullit të kaluar. Në këtë Konferencë
nuk mori pjesë Organizta politike e
ushtarako nacionaliste e Lidhjes së
Dytë të Prizrenit nën udhëheqjen e
Rexhep Mitovicës dhe të Bedri Pejanit, Lëvizja antifashiste e vëllezërve
Gani e Sait Kryeziu, dhe as Lëvizja
antifashiste irredentiste me drejtuesin
kryesor të saj Selman Rizën. Në këtë
Konferencë vërtet nuk morën pjesë
përfaqsuesit e organeve të Partisë
Komuniste të Shqipërisë dhe as ata të
Ushtrisë Antifashiste Nacional Çlir-

imtare të Shqipërisë, por Konferenca
e Bujanit me dokumentet e miratuara
kishte shtrirje gjithëkombëtare.
Raporti ndërmjet kësaj ngjarjeje
politike dhe shndërrimit ose transponimit të saj në argumentim historik është një prej relacioneve aktuale
edhe pas shtatëdhjet vjetëve të mbajtjes së Konferencës së Bujanit. E konsideroj relacion aktual, sepse në trajtimin e Konferencës së Bujanit gjatë
këtyre shtatëdhjetë vjetëve ka pasur
gjykime vlerësuese të ndryshme për
këtë Konferencë. Këto gjykime janë
shprehur më tepër në literaturën publicistike – politike, por edhe në disa
shkrime profesionale dhe shkencore.
Gjykimet vlerësuese të këtilla kanë
pasë kryesisht karakter gjykimesh
mohuese dhe adaptuese momenteve
politike të Kosovës dhe jo vetëm të
saj.. Ndër to kanë ngelë të njohura
gjykimet e mohimit të pikëpamjes
dhe synimit së përgjithshëm politik
të përcaktimit të qëndrimit themelor
të miratuar njëzërit në Konferencën
e Bujanit për Kosovën në kuadrin e
shtetit të përbashkët të shqiptarëve.
Pikërisht ky qëndrim dhe vendim i
Konferencë , siç është tashmë e njohur, u refuzua nga Komiteti Qendror i
Partisë Komuniste të Jugosllavisë, por
shenjar e refuzimit u shfaqën shumë
më herët. Autorit të këtyre rreshtave
pjesëmarrësi dhe njëri ndër referuesit
në Konferencën e Bujanit në tetorin e
vitit 1978 i ka terguar një të papritur:
“një pjesëmarrës serb i kësaj Konference nga Prizreni posa ka përfunduar
Konferenca në rrugëtim të një grupi
vijon në faqe 9
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pjesëmarës të Konferencës për në
Kosovë i ka thënë: “Sikur ta disha se
do të merren vendime të këtilla kurrë
nuk do të pranoja të marr pjesë në
këtë Konferencë”. Por, ky qëndrim i
tij dhe i atyre që ishin si ky nuk do
të thotë se ndryshon qenia konkrete e
kësaj Konference e argumentuar me
fakte kohore, hapësinore, me pjesëmarrës dhe me miratim të Rezolutës
dhe të Proklamatës së përbashkët.
Autenciteti i Konferencës së Bujanit dallohet edhe në një komponent
tjetër: të parët që u vranë, u likuiduan, u internuan, u burgosën dhe u
deportuan nga Kosova ishin disa nga
pjesëmarrësit: Hajdar Dushi, Xhevdet
Doda, Rifat Berisha, Xheladin Hana,
Hajro Shahmanoviqi, etj., si edhe
ata që e ndoqën besinikërisht rrugën
e vendimeve të saj. Ky sesion është
edhe homazh i veçantë i të gjithë
atyre që ranë në luftën për liri të shqiptarëve.
Për këto shkaqe karakteri historik
i kësaj Konference është fakt i qëndrueshëm, i cili nuk mund të pezullohet me vendim të askujt, madje edhe
me vendim për pezullimin e vendimeve të kësaj Konference nga ana e
Kuvendit të ish Federatës Jugosllave
më 28 nëntor 1988. Këtë e kanë theksuar shumë kohë para meje studiuesit
e tjerë, madje edhe studiuesit e huaj.
Kështu, ekonomisti kroat Branko Horvat në Librin e tij “Kosovsko pitanje”
– “Çështja e Kosovës” botuar në Zagreb më 1988, faqe 174, ka theksuar
se Konferenca e Bujanit ka ekzistuar,
kjo ka ngjarë dhe nuk mund të shlyhet me kurrfarë vendimi. “Cilësimin
e Konferencës së Bujanit fakt që nuk
mund ta shlyejnë vendimet politike e
hasim edhe te qëndrimet e botuara në
sllovenishte në Ljubjanë “Çasopis za
kritiko znanosti” – “Revista për kritikë shkencore” qysh në majin e vitit
1989, etj. Për këto shkaqe logjike universale janë të papranueshme vendimet politike për pezullim të vendimeve të marra në Konferencën e Bujanit.
Këtë pjesë të kumtesës dua ta përfundoj me konstatimin se vlerësimet
e shkencore të Branko Horvatit, të
intelektualëve sllovenë, të Radoshin
Rajoviqit nga Beogradi, të Dr. Neca
Jovanovit, etj. u thane vonë, madje
shumë vonë, sepse rinia studentore
e Kosovës dhe Ushtria Çlirimtare
e Kosovës në vitet e nëntëdhjeta
kërkonin me këmbëngulje të drejta kombëtare të tyre duke u shkëputur nga ish Federata Jugosllave.
Ndërkaq, ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës betoheshin për jetë
dhe vdekje për bashkim kombëtar.

Konferenca e Bujanit
dhe konteksti politik
e ushtarak në kohën e
mbajtjes së saj
Punimet e saja Konferenca e Bujanit i zhvilloi në kuadrin e lëvizjeve
të ndërlikuara politike e ushtarake të
periudhës së zhvillimit të Luftëssë
Dytë Botërore. Populli i Kosovës,
sidomos shumica dërrmuese shqiptare e saj, synonte çlirimin nga
okupuesi dhe nga sundimi i egër
shumëvjeçar i regjimit të Mbretërisë
Serbe, përkatësisht të Mbretërisë Serbe – Kroate e Sllovene. Gjatë viteve
të sundimit të kësaj mbretërie shqiptarët ishin në gjendje jashtëzakonisht
të vështirë: pa të drejta kombëtare,
dhe me shumë forma të shkeljes së të
drejtave njerëzore, nuk kishin shkolla
në gjuhën e tyre, ishin pa mjete të informimit, me sistem gjyqësor të huaj
dhe pa personel profesional për mbrojtjen shëndetësore e sociale dhe, ajo
që është më e rëndësishme, shqiptarët
nuk e kishin të institucionalizuar jetën
dhe aktivitetin e tyre. Fshatarësia shqiptare ishte në gjendjen më të rëndë,
sepse reforma agrare i kishte sakatuar
shumë familje fshatare, që luftonin
për të siguruar kafshatën e gojës në
token e tyre. Ishte hapur zyrtarisht
rruga e shpërnguljes së shqiptarve në
Turqi, etj. Prandaj, sot edhe më qartë se dje duket me vend konstatimi i
pjesëmarrësve të Konferencës së Bujanit, ku është thënë e shkruar: “Populli shqiptar i Kosovës jo vetëm që
ka qenë i shtypur në pikëpamje politike, nacionale dhe ekonomike, por
edhe i destinuar për shfarosje”. Këtë
e ka cilësuar edhe Radoshin Rajoviq
në veprën e tij “Autonomija Kosova”
– “Autonomia e Kosovës” botur në
Beograd më 1986, fq. 433.
Me pëlcitjen e Luftës së Dytë
Botërore Kosova u nda në tri zona
pushtuese. Për këto shkaqe të
mbrendshme shqiptarët çlirimin e
Kosovës dhe përfundimin e Luftës
së Dytë Botërore e shihnin në pjesëmarrjen e përbashkët në luftë për
bashkim kombëtar. Kosova, sidomos
Shqipëria, më 1943 kishin formuar
çeta, batalione, brigada, madje edhe
divizione, që kishin hyrë në vitin e
tretë të luftës. Në Konferencë u arritë
marrëveshja e organizimit të domosdoshëm të luftës kundër okupatorit
dhe zgjerimi sa më i madh i levës së
kësaj lufte, që për pasojë do të kishte
bashkimin e tri zonave të ndara të
Kosovës dhe përcaktimin e qartë të
kufijve të Kosovës, që edhe kështu
ishin cunguar që nga koha e Vilajetit
të Kosovës nën Perandorinë Osmane.
Krahas kësaj, kjo luftë synonte zhvillimin dhe organizimin e institucionalizuar të jetës politike, ushtarake,

ekonomike e kulturore kombëtare të
shqiptarëve duke marrë qëndrim të
prerë politik të bashkimit të Kosovës
me Shqipërinë.
Në kuadrin e kontekstit gjithëpërfshirës të zhvillimeve politike të
atëherëshme rol të veçantë luante
faktori ndërkombëtar: krijimi i koalicionit antifashist botëror Shtetet
e Bashkuara të Ameriës, Bashkimi Sovjetik dhe Britania e Madhe,
Traktati i 27 shteteve nënshkruar në
Vashington, Traktati i Londrës, i Teheranit, i Moskës nxitën luftën antifashiste në mbarë Evropën. Çështja
e kufijve ndërshtetërorë, sipas këtyre
dokumenteve, ishte çështje që një
herë duhej ngelë në suazat e marrëveshjeve të kaluara.
Për atë kohë, për rrethanat, kushtet
dhe raportet ndërmjet tyre lufta për
bashkim kombëtar duke marrë pjesë
aktive në Luftën Nacional Çlirimtare ishte rruga më e besueshme që
shqiptarët u përcaktuan ta ndiqnin;
kjo u përcaktua me dokumentet e
miratuara në Konferencën e Bujanit.
Në rrjedha të përgjithshme të Luftës
Dytë Botërore dhe nën peshën e rëndë
të së kaluarës robëruese e asimiluese
dhe të okupimit të Kosovës së ndarë
në tri zona : gjermane, italiane dhe
bullgare, secila me regjime të ndryshme politike e ushtarake, Konferenca e Bujanit shtroi kërkesën jo
vetëm të bashkimit të këtyre zonave
në Kosovën e tërësishme me kufijtë e
saj, por, sikurse thamë, edhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë.
Fillet e shtetësisë së
Kosovës dhe Konferenca
e Bujanit
Gjeneza e shtetësisë së Kosovës
është e lidhur pjesërisht edhe me vendimet e Konferencës së Bujanit. Këtu
u formua Këshilli Nacional Çlirimtar
për Kosovë e Rrafsh të Dugagjinit
dhe u pëvetësuan qëndrimet për form-

imin e Këshillave Nacional Çlirimtare
anë e mbanë Kosovës, lidhjen e tyre
me Kuvendin e Konferencës dhe me
Kryesinë e saj dhe veprimin e ndërlidhur politik e ushtarak të tyre. Këto
organe të Konferencës kanë përmasën
e bërthamës dhe të plazmës jetësore të
zhvillimit të organeve shtetformuese të
Kosovës. Këtë e ka theksuar edhe teksti
enciklopedik i ish Jugosllavisë, madje
teksti i korrigjuar i Enciklopedisë Jugosllave, ku është shkruar “Në kuadrin e
raporteve të lëvizjes nacional çlirimtare
të Jugosllavisë dhe Shqipërisë ka qenë
me rëndësi të madhe bashkëpunimi i
këshillave nacional – çlirimtare si organe të pushtetit popullor në Kosovë
dhe në Shqipëri, për të cilët bën fjalë
Rezoluta e Konferencës I e Këshillit
Nacional – Çlirimtar të Kosovës dhe
Rrafshit të Dukagjinit e mbajtur nga 31
dhjetori 1943 deri më 2 janar 1944 në
territorin e lirë të Shqipërisë Veriore”.
Por, për këtë çështje nuk kanë munguar as tekste studiuesish individualë
për çështjen e Kosovës. Kështu, Dr.
Neca Jovanov ka shkruar: “. . . Viti 1981
është dashur të jetë finale që Kosova të
bëhët Republikë. Rrënjët e kësaj kërkese
janë në Konferencën e Bujanit dhe në
premtimin e Titos se kjo do të ndodhë”
(Dr. Neca Jovanov, “Delo” 25 mart
1989, fq. 22). Për këtë shkak konsideroj
se gjeneza e shtetformimit të Kosovës
është e lidhur me Konferencën e Bujanit, ku Këshilli i kësaj Konference ka
qenë bazë e formimit të parlamentit të
Kosovës, kurse Kryesia e Konferencës
së Bujanit mund të konsiderohet organi
ekzekutiv i shtetit të Kosovës. Mbi këtë
bazë dhe mbi përvojën shumëvjeçare
të shtetit të konsoliduar shqiptar është
ngritur sistemi i organeve dhe i institucioneve të Republikës së Shqipërisë
dhe Republikës së Kosovës si realitet
demokratik, po trasohet fortësisht rruga
e bashkëpunimit ndërmjet tyre si edhe
rruga e përbashkët drejt Familjes Evropiane.
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Konferenca e Bujanit - mesazh i bashkimit
kombëtar shqiptar
Nga Xhemal Meçi
“Mjeshtër i Madh”
* Konferenca e Bujanit, me nismën
dhe vullnetin e shqiptarëve, për aspiratat
kombëtare në kuadrin e luftës me aleatët
ANF;
* Malësia e Gjakovës, një prej krahinave me tradita të shquara atdhetare,
baza kryesore e LNÇANF për Kosovën;
* Bujani, mikpritës i pjesëmarrësve
të konferencëns historike ku u shpall vetvendosja dhe bashkimi Kosovë Shqipëri;
* Vetëdia kombëtare, përcaktuese e
vendimeve të Konferencës së Bujanit në
përpjekjet për Liri e Pavarësi;
* Vendimet e Konferencës së Bujanit,
31. 12. 1943 - 2. 01, 1944, ngjarje me
rëndësi historike Kombëtare Shqiptare;
* Konferenca e Prizrenit, 8-10. 07.
1945, kundër asaj të Bujanit, shprehje e
politikës ripushtuese serbe të Kosovës;
* Konferenca e Bujanit -mesazh historik për bashkimin në një shtet të kombit
shqiptar, të ndarë me dhunë.
Konferenca e Bujanit ndihmën e vërtetë e kishte nga
Shqipëria
Fronti Nacional Çlirimtar i LANZ i
Shqipërisë nxitjen e përkrahjen e LNÇANZ në Kosovë e shihte si të një
rëndësie të veçantë. Ky fakt vërtetohet
me emisarët e Qarkorit të Shkodrës që
shkonin herëpashere në Kosovë, sidomos
në Prizren e Gjakovë, të cilët shfrytëzonin udhën Shkodër-Kosovë e anasjelltas,
që ishte e vetmja udhë që lidhte gjithë
hapësirat që prej Durrësi e Tirane, si edhe
Ulqinin me bregdetin jugor Dalmatin për
Kosovë e kthim, nëpër të cilën kalonte një
trafik i pandërprerë ushtarak dhe tregtar
ditë e natë. Me ndihmën e tregtarëve të
mirënjohur shkodranë e tiranas shkonin e
vinin edhe mjaft politikanë të ideologjive
të ndryshme: si komunistë, ballistë e
nacionalistë të tjerë. Për këtë dëshmojnë
rastet si ai i SABRIJE VOKSHIT (18921984) e cila dërgohet prej njësiteve ilegale
të Tiranës në Kosovë për të ndihmuar për
LNÇANF, që më pas bëhet edhe pjesëmarrëse në Konferencën e Bujanit, si
përfaqësuese e organizatës së gruas kosovare (Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Tiranë, 2008, f. 2913). Po kështu HAJDAR
DUSHI, “Hero i Popullit” (1916-1944),
i dërguar prej Tirane më 1943, komisar i
batalionit “Perlat Rexhepi”, në vazhdim
përgjegjës i agjitacionit e i propogandës
në Komitetin Krahinor të Kosovës; pjesëmarrës edhe në Konferencën e Bujanit,
ku ndihmoi në përgatitjen e Rezolutës
dhe thirrjen drejtuar popujve të Kosovës
dhe të Rrafshit të Dukagjinit (FESH, Ti-

ranë, 2008, f. 558). Gjithashtu, FERIT
RAMADANI, “Hero i Popullit” (19201944), dërguar prej Qarkorit të Shkodrës
partizanë me cilësinë e agjitatorit e propogandistit në batalionin “Bajram Curri”,
ku kishte shumë partizanë nga Rrafshi i
Dukagjinit. (FESH, Tiranë 1985, f. 907
dhe kujtime veteranësh nga Gjakova,
Minir Canhasi, Tiranë, 1979). I tillë është
edhe rasti i EMIN DURAKUT (19181942) i cili formohet si revolucionar
në Shkodër, ku kishte shoqëri me Qemal Stafën, Hajdar Dushin etj., dënuar
me grupin komunist të Shkodrës 1939,
dënuar me internim në Itali më 1940. Si
lirohet më 1941, kthehet në Gjakovë,
ku zhvillon veprimtari të gjërë antifashiste e revolucionare, sekretar i Partisë
Komuniste për Gjakovën e Rahovecin
dhe sekretar i këshillit antinazifashist
të Gjakovës, anëtar i Komitetit Krahinor të Partisë për Kosovën e Rrafshin e
Dukagjinit. Punoi me vendosmëri për të
ngritur në luftë popullin e Kosovës për
t’u çliruar nga pushtuesit nazifashistë dhe
për të realizuar aspiratat e tij shekullore.
(FESH,Tiranë, 1985, f. 214).

tare e Kosovës, sepse prishte planin e një
ripushtimi serb me operacione gjakatare
ushtarake, siç i kryen në fund të vitit 1944
dhe gjat e vitit 1945.

i nënshtruem shfarosjes fizike…Kulmi i
shfrytëzimit ekonomik ka qenë reforma (
famkeqe) agrare që kishte për qëllim…
me i vorfnue shqiptarët në një shkallë të

Konferenca e Bujanit, si edhe më
parë, shtroi si rrugë kryesore të çlirimit
jo vetëm nga nazifashistët, por edhe nga
pushtuesit barbar shovinistë serb me
pjesëmarrjen sa më masive të shqiptarëve
në LNÇANF në kuadrin e popujve të Jugosllavisë, të cilët ishin përkrah Aleatëve
kundër Boshtit Rromë-Berlin-Tokio.
(REZOLUCION, “Veterani”, Tiranë,
janar 2014, f 6). Prandaj, populli shqiptar i Kosovës edhe pse me dyshim e pasiguri, por me një farë besimi te Aleatët,
kryesisht Anglo-Amerikanë, u radhitë në
UNÇ të Kosovës, aq sa nga fundi i Luftës
UNÇ e Kosovës numëronte “mbi 53
mijë partizanë … dhe prej tyre ranë 6200
dëshmorë.”(ASH, Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, Kosova - në vështrim enciklopedik, Tiranë, 1999, f.117). Kështu,
PKJ, KQ i saj u ndodhën para një fakti të
kryer: “ mbi 53 mijë partizanë shqiptarë të
Kosovës! Kur vetë Shqipëria ëmë kishte
kund 70-mijë partizanë.

tillë sa me u shpërngulë.” (REZOLUCION, “Veterani”, po aty). Ky qëndrim
i bujanistëve shpreh një akt historik kombëtar, për të cilin duhet t’u jemi mirënjohës.
2. Bujanistët, me Themelimin e
Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovën
dhe Rrafshin e Dukagjinit, themeluan organin më të lartë të Lëvizjes Nacionalçlirimtare dhe të pushtetit, që po ngrihej si
rezultat i luftës çlirimtare. Një organizëm
i tillë, sanksionoi pozitën e barabartë të
Kosovës me popujt e viseve të tjera të Jugosllavisë. (ASHSH,Qendra Enciklopedike Shqiptare –Kosova…po aty, f. 116).
3.Bujanistët shpallën njëzëri Vetvendosjen dhe Bashkimin Kosovë – Shqipëri
pas Luftës II Botërore bazuar në luftën e
përbashkët.
”Kosova e Rrafshi i Dukagjinit asht
një krahinë e banueme me shumicë nga
populli shqiptar, i cili , si gjithmon, ashtu
edhe sot, dëshiron me u bashkue me Shqipnin.” Pra , e thënë qart: “ si gjithmon,
ashtu edhe sot !” (Rezolucion, “Veterani” po aty). 4. Një meritë jo e vogël e
bujanistëve qe edhe fakti se ata nuk dolën
haptas në Rezolucion kundër LDP (Lidhjes së Dytë të Prizrenit). Kjo pati rëndësi
të dyanëshme: si p
Për Vetvendosjen deri në Shkëputje
dhe Bashkimin me Shqipërinë për bujanistët “rruga e vetme… asht lufta e

Përkrahja e azhdueshme
krahinës së Tropojës ndryshe nga PKJ
Bujani i Krasniqës nuk u zgjodh rastësisht për Konferencën Themeluese të
Këshillit Nacionalçlirimtar për Kosovën
dhe Rrafshin e Dukagjinit.
Së pari, siguronte garanci të plotë, se
ishte zonë e lirë , ku vepronin batalionet
partizane: “Bajram Curri”, “Rinia” dhe
“Perlat Rexhepi”.
Së dyti, ishte përkrahja e këtyre njësive partizane të Malësisë së Gjakovës së
bashku me përkrahjen pa rezervë të popullit të kësaj krahine me tradita të shquara
patriotike, që në thellësi të kësaj Malësie,
të vendoseshin: Shtabi Kryesor i UNÇ i
Kosovës, si dhe Komiteti Krahinor i PKJ
për Kosovën.
Të gjitha këto së bashku tregojnë se
Malësia e Gjakovës, ishte bazë e rëndësishme për LNÇANF për Kosovën. I
theksuam këto sepse nuk ishte PKJ, aq
më pak Serbia, që të nxiste e të përkrahte
LNÇANF të shqiptarëve të Kosovës, si
dhe Konferencën Themeluese të KNÇ
sepse donin që gjatë fundit të luftës të
kishin “të drejtën” ta ripushtonin ushtarakisht me dhunë Kosovën.
Në Konferencë kishte edhe nga
PKSH, sadoqë jo si përfaqësues i drejtpërdrejt. Për më tepër ishte edhe një i
misionit anglez, kurse nga KQPKJ nuk
kishte asnjë përfaqësues. Po ashtu as nga
PKJ e Serbisë. Prandaj, ky qëndrim i tyre,
përbënte faktin e pashprehur direkt, që për
to nuk ishte e dobishme UNÇANF shqip-

Bujanistët, ndonse me pasoja, kryen akte të rëndësishme atdhetarie
1.Konferenca e Bujanit me guxim dhe
qëndrim atdhetar dënoi ashpër qëndrimin
antishqiptar të Jugosllavisë Monarkiste
Serbe (1912-1941) , sepse “Populli Shqiptar i Kosovës e i Rrafshit të Dukagjinit,
jo vetëm që ka qenë i shtypun politikisht,
kombëtarisht dhe ekonomikisht, por edhe

vijon në faqe 11

FAQE 11

Shkurt 2014

fjala

vijon nga faqe 10
përbashkët me popujt e tjerë të Jugosllavisë…Garanci asht Ushtria NÇl e
Jugosllavisë dhe Ushtria NÇl e Shqipërisë.” Gjithashtu “garantojnë aleatët
tonë të mëdhaj: Bashkimi Sovjetik, Anglia e Amerika (Karta e Atlantikut… )”. (
REZOLUCION, “Veterani” po aty).
A duhen gjykuar Bujanistët
Po t’i shohim argumentat e fundit
me syrin e sotëm del se ky Rezolucion
mbështej mbi utopi dhe mashtrim, sepse
asnjëra prej këtyre ushtrive nuk mund t’
u shërbenin idealeve të vetvendosjes dhe
bashkimit kombëtar për tri arsye.
E para, hedhja poshtë e Mbledhjes së Mukjes nga PKSH, nuk premtonte mbështetje për Vetvendosje dhe
Shkëputje të Kosovës nga Jugosllavia.
E dyta, kundërshtimi i Rezolutës nga
PKJ që me 28 mars 1944, tregoi haptazi
se KQ i PKJ ishte kundër Vetvendosjes
dhe Shkëputjes, duke i hequr kështu
kryesoren Rezolucionit.
E treta, duke futur në Rezolucion si
”e vetmja rrugë” e LNÇANF në Kosovë
“për me fitue lirinë…asht lufta e përbashkët me popujt e tjerë të Jugosllavisë
kundër okupatorit nazist gjakësuer dhe
rrogëtarëve të tij,” u dha “të drejtë”
për “luftë klasash”, raciste brigadave
partizane serbe-malazeze-maqedone që
nga fundi i vitit 1944 e gjatë vitit 1945
të kryenin masakra në tërë Kosovën me
pretekstin e asgjësimit “ të rrogëtarëve”
të okupatorit e “të reaksionit” për shuarjen e “kundërrevolucionit” në Kosovë.
Ky qëndrim i bujanistëve nuk mund të
kalohet me “hosana!” pa u dënuar nga
historiografia shqiptare e Tiranës dhe e
Prishtinës, sepse edhe sot vazhdohet në
disa raste të shkruhet si në monizëm “o
bardh, o zi.”
Megjithë këtë, për momentin historik
që po kalonin kosovarët, “në disbalancin
historik” (V. Surroi, “Veterani” po aty,f.5),
rruga e vetme, si e keqja më e vogël, me
gjithëse me pasoja të mëdha, ishte UNÇl
e Kosovës në kuadrin e luftës së përbashkët ANF të popujve të viseve të Jugosl-

Serbia përgatitet për zgjedhje
të parakohshme
• Qeveria serbe kërkoi nga presidenti i Serbisë shpërbërjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të
parakohshme parlamentare
Serbia shkon në zgjedhje të
parakohshme. Qeveria e Serbisë, formalisht i kërkoi presidentit serb, Tomislav Nikoliç, që të
shpërbëjë parlamentin dhe të shpa
llë zgjedhjet e reja më 16 mars.
Për shkak të ligjeve në fuqi, presidenti serb pritet që të mërkurën në
mesditë të shpallë datën e zgjedhjeve.
Mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme është nxitur nga Partia
Përparimtare Serbe, kryetari i së
cilës, Aleksandër Vuçiç, mban aktualisht postin e zëvendëskryeministrit, ndërsa atë të kryeministrit,
shefi i Partisë Socialiste, Ivica Daçiç.
Studimet e kryera nga organizata
të ndryshme në Serbi flasin se Parlavisë me Aleatët, sepse Lidhja e Dytë
e Prizrenit, themeluar më 16-17 shtator
1943, ishte e destinuar të dështoi, siç
dështoi në të vërtetë. Qëllimi i lartë i kësaj
Lidhje, LDP, ishte atdhetar, sepse shpalli
mbrojtjen e Tokave Etnike, por që ishin
nën pushtimin gjerman. Pra, këto “Toka
të lirueme” nuk mund të kishin jetë më
të gjatë se vetë jeta e nazizmit gjerman që
po merrte goditje vdekjepruese prej Aleatëve.
Nga ana tjetër Aleatët ishin shprehur
prer se nuk njihnin kufijt e vendosur
prej nazifashistëve. Për më tepër, Aleatët
ishin në krah të popujve që po luftonin
kundër nazifashistëve, pra, krah Jugosllavisë që numëronte mbi një gjysmë mil-

tia Parparimtare gëzon mbështetjen e
45 për qind të votuesve, ndërsa partneri i saj aktual në qeveri, 10 për qind.
Qeveria serbe tha se kërkesa për zgje
dhje të parakohshme është në funksion të sigurimit të një mbështetjeje
sa më të gjerë publike për reformat e
kërkuara, pas hapjes së bisedimeve për
anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Serbia hapi këto negociata më 21
janar si shpërblim për përfshirjen e saj

në procesin e normalizimit të ma
rrëdhënieve me Kosovën, pavarësinë
e së cilës vazhdon ta kundërshtojë.
Të dyja palët pritet që të vazhdojnë
takimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian më 12 shkurt, por, pas tij
pritet një ndërprerje e bisedimeve deri
në përfundim të zgjedhjeve në Serbi
e mbase edhe deri në përfundim të
zgjedhjeve parlamentare në Kosovë,
që duhet të mbahen brenda këtij viti.

ioni partizanë në radhët e veta. A mund të
përballoheshin prej Kosovës me një popullësi shqiptare i madh e i vogë rreth një
gjysmë milioni krejt?! Mandej, përpjekja
e LDP për mbrojtjen e Trojeve Etnike me
divizione shqiptarësh të mobilizuar për
luftë mbrojtëse, a nuk dështoi që në mars
1944, me krijimin në Has e divizionit
“Skëndërbeu” i cili në tetor 1944 përfundoi në “grup luftarak” ?! ( FESH, Tiranë,
2009, f. 1508-1509 ).
Sidoqoftë LDP organizoi luftime të
ashpra mbrojtëse gusht-nëntor 1944, në
harkun: Ferizaj-Kaçanik-Gjilan, Prishtinë-Lipjan-Podujevë, Mitrovicë-Vushtri-Skënderaj. Por nga mesi i nëntorit
forcat e rezistencës së LDP u detyruan
të shpërndaheshin. Këto luftime forcat
serbe-malazeze-maqedone i shfrytësuan
për masakra masive kundër shqiptarëve
me pretekstin se po luftonin “reaksionin
kundërrevolucionar”. Sigurisht që edhe
për këto masakra nuk mund të fajësohen
bujanistët.
Po kështu nuk mund të fajsohen bujanistët, sidomos “ të gjithë bujanistët”
edhe “për të gjitha ato që ndodhën
pas Bujanit.”! Për anulimin e vendimeve të KB, sidomos për Vetvendosjen,
Shkëputjen e Bashkimin me Shqipërinë
në Mbledhjen e Prizreni, 8-10 korrik
1945. Dihet se KP u zhvillua një vit e
gjysëm pas KB, që të mund të detyronte
me presion bujanistët që të mohonin tri
pikat bazë. Ç’ tregoi pjesëmarrja në KP?!
Shqiptarët ishin në raport me serbo-

malazezët më pak se 1/4 dhe se votimi,
që hidhte posht Vetvendosjen, Shkëputjen
e Bashkimin me Shqipërinë u bë vetëm
me duartrokitje kryesisht prej serbëve
e malazezëve që përbënin më se ¾ e të
ashtuquajturve “delegatë”. Një vendim,
pra, krejt formal dhe i paturpshëm! Por
për të ardhur deri këtu, ishin marrë masa
të dhunëshme e masakra makabre! Si
ishte larguar UNÇ shqiptare e Kosovës
në Veri, si edhe Divizioni V-VI i UNÇSh
drejt Vishegradit, kishin filluar masakrat e
terrori në Kosovë, ishte vendosur administrim ushtarak, ishte kryer edhe masakra
e Tivarit. Në këto rrethana terrori, të ashtuquajtura “demokratike” serbe, organizohet KP! A nuk u desh UÇK-ja dhe
bombardimet për 79 ditë të Natos, fuqia
më e madhe ushtarake e Botës, që ta detyronte Serbinë të tërhiqej ushtarakisht prej
Kosove?! E theksojmë: ushtarakisht, se
Vetvendosjen, Shkëputjen dhe Shpalljen
e Kosovës Republikë e Pavaruar nuk e
njeh as sot e kësaj dite. Për më tepër Brukseli i BE-s i hedh dorën Serbisë për marrëveshje gjoja “të rëndësishme dypalëshe
Kosovë-Serbi”, që s’ janë gjë tjetër veçse
detyrime lëshimesh nga Kosova në dëm
të Kosovës, që mbahet si në karantinë që
prej 15 vjetësh nga BE-ja demokratike,
kur Serbia ka fituar me kohë lëvizjen e
lirë nëpër Europë! Edhe për këtë duhen
fajsuar bujanistët?!
Si pëfundim, Konferenca e Bujanit
në përgjithësi mbetet një mesazh i Bashkimit Kombëtar Shqiptar.
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Faqe të lavdishme nga lufta heroike e Ushtrisë Nacionalçlirimtare

Operacioni i madh armik i Dimrit 1943-1944
• Përballimi me sukses i Operacionit të egër Armik të Dimrit
‘1943-1944 ka qenë prova më e rëndë për UNÇL shqiptare dhe për
popullin shqiptar. Në luftime të ashpra në kushte të pabarabarta,
në një dimër jashtëzakonisht të vështirë humbjet e partizanëve ishin
mbi 1000 veta por radhët e UNÇL shqiptare u shtuan dhe u forcuan,
ndërkohë u rrit besimi i popullit në fitoren mbi pushtuesin.
• Gjermanët, kudo që shkuan dogjën, vranë dhe plaçkitën por
nuk ia arritën qëllimit për të shpartalluar Ushtrinë Nacionalçlirimtare
Shqiptare
• Veprimet luftarake të forcave partizane në operacionin e
Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës, si rrjedhojë i një vlerësimi jo të
drejtë të situatës nga Shtabi i Përgjithshëm me Enver Hoxhën në
krye, u shoqëruan nga një humbje e madhe e forcave partizane dhe
nga një imazh i keq
Ing. Myfit GUXHOLLI*

N

ë fundin e vitit 1943, Ushtria Nacionalçlirimtare ishte rritur e forcuar dhe
godiste pa pushim armikun. Në këtë kohë, e
favorizuar dhe nga kushtet e jashtme si fitoret
e Ushtrisë Sovjetike dhe të Aleatëve, Ushtria
Nacionalçlirimtare kishte çliruar edhe mjaftë
qytete si Dibra, Peshkopia, Kruja, Berati,
Gjirokastra dhe harta e teritoreve të çliruara po
shtrihej deri në Vlorë. Po rrezikoheshin rrugët
e Lëvizjes së Ushtrisë Naziste. Kjo gjendje
e shqetësonte shumë komandën gjermane.
Në këto kushte, kryekomandanti i forcave
naziste gjermane deklaronte : “Deri tani ne i
kemi besuar mikpritjes dhe besës shqiptare,
por nuk mundemi të durojmë më gjatë sulmet;
duhet të marrim masa për sigurinë tonë”. Në
të njejtën kohë, qeveria tradhtare e Tiranës, u
vu drejtpërdrejt në shërbim të okupatorit dhe
mobilizoi forcat e veta për të asgjësuar forcat
partizane. Gjermanët iu vunë punës për përgatitjen e një operacioni ushtarak të përgjithshëm në Shqipëri. Qëllimi i këtij operacioni
synonte asgjësimin e UNÇL dhe shkatërrimin
e këshillave Nacionalçlirimtare, për të vendosur pushtetin e bashkëpunëtorëve të tyre.
Forcat naziste gjermane që vepronin në
Shqipëri u përforcuan me forca të tjera të ardhura nga Greqia e Jugosllavia dhe që hynin
në përbërjen e katër divizioneve gjermane
(297, 181, 21, 104.) Efektivi i këtyre forcave
armike arrinte rreth 30.000 veta, përveç afro
12.000 forca të Ballit Kombëtar e Legalitetit.
Komandanti i Përgjithshëm i Operacionit ishte
gjenerali nazist Fehm.
Ndërsa forcat e UNÇL arrinin rreth 20.000
luftëtarë; shumica e tyre të inkuadruar në
batalione, grupe e brigade të rregullta (4 brigada, 9 grupe dhe 17 batalione). Armatimi i tyre
ishte i thjeshtë: pushkë automatike, mitralozë
të lehtë e të rëndë. Burimi kryesor i furnizimit
të forcave partizane me veshmbathje, ushqim
dhe municion ishte populli ndërkohë që llogaritej edhe furnizimi nga aleatët dhe kapja në
luftë e depove dhe materialeve të ndryshme të
armikut. Ajo kishte moral shumë ta lartë dhe
disiplinë të shëndoshë e të ndërgjegjëshme
sepse partizanët luftonin për një gjë të shenjtë,
çlirimin e atdheut.
Komanda gjermane, pasi kishte përpunuar
planin e operacionit dhe kishte bërë përgatitjet e nevojshme filloi nga zbatimi i tij qysh në
Nëntor 1943 duke sulmuar UNÇL në zonën
e Pezës dhe pastaj me radhë në zonat e Dibrës, Mallakastrës, Çermenikës, ShëngjergjMartanesh, Korçës, Beratit, Gjirokastrës dhe
Kurvelesh-Salari-Mesaplikut.
Pas disa goditjeve të vogla, komanda gjermane nazifashiste, kolaboracionistët e armatosur deri në dhëmbë goditjen kryesore e dhanë

kundër forcave të Brigadës së 3-të dhe Grupit
të Pezës. Forcat armike sulmuan nga drejtimet:
Tirana, Ndroqi, Shijaku, Kavaja, Rrogozhina e
Peqini me qëllim rrethimin dhe asgjësimin e
forcave partizane. Këto të fundit, megjithëse
të armatosura me armë të lehta, pa ushqime
dhe veshmbathje, në kondita dimri luftuan me
trimëri të rrallë.
Shtabi i Përgjithshëm, duke vlerësuar
rezistencën e armikut vendosi që Brigada e
3-të të kalonte në zonën e Çermenikës duke
manovruar për të çarë rrethimin. Në të njejtën
kohë, Grupi i Pezës u urdhërua të luftonte me
grupe të vogla kundër forcave armike të dislokuara në zonën e Pezës. Ushtria nazifashiste
mundi të përshkonte zonën e Pezës gjatë operacionit. Këtu ajo dogji, vrau e shkatërroi, por
partizanët e Pezës nuk mundi t’i asgjësonte.
Partizanët i zbatuan me përpikmëri detyrat
Pas operacionit të Pezës, okupatorët nazistë kryen sulme kundër forcave partizane të
Dibrës e Peshkopisë. Edhe këtu partizanët luftuan me trimëri, por në pamundësi manovrimi
në ato zona, detashmentet partizane në kondita
të disfavorshme karshi armikut marrin urdhër
për tu tërhequr dhe të kalonin në drejtim të
Shqipërisë së Mesme e të Jugut. Njëkohësisht
edhe zona e Tropojës nuk shpëtoi nga operacioni duke u sulmuar nga forcat gjermane dhe
ato të Xhaferr Devës të cilat pasi e shkelën,
e dogjën, plaçkitën popullin, arrestuan dhe
rrahën në gjithë zonën e Malësisë.
Operacioni në krahinën e Mallakastrës u
krye me forca të mëdha. U pushtua Berati dhe
u vazhdua për në drejtim të Mallakastrës ku
ishte përqëndruar njësia më e madhe luftarake
e UNÇL për atë kohë, Brigada e I-rë. Forcat
gjermane në bashkëpunim me ato kolaboracioniste sulmuan në drejtim të Fierit e Beratit.
Në Gllavë sulmuan forcat kolaboracioniste
sëbashku me ato naziste gjermane. Pra, forcat
partizane ishin të rrethuara nga të gjitha anët.
Mjaftonte një gabim i vogël dhe forcat partizane të asgjësoheshin.
Komanda e Brigadës së I-rë, nën drejtimin e shokut Mehmet Shehu e vlerësoi drejt
situatën dhe mori vendimin për të dalë nga
rrethimi që po i përgatiste armiku. Partizanët
zbatuan me përpikmëri detyrat dhe duke përdorur Lundrën e Vogël të Memaliajt kaluan
lumin Vjosë për në krahinën e Mesaplikut.
Në operacionin e krahinës së Mesaplikut e të
Kurveleshit të Poshtëm, forcat e Brigadës së
I-rë dhe ato të Zonës së I-rë Operative VlorëGjirokastër zhvilluan luftime të përgjakshme,
duke i shkaktuar humbje të mëdha armikut në
Vajzë, Gjorm e Qafa e Shëngjergjit.
Forcat partizane, duke mos dashur të angazhoheshin në luftime të gjata frontale përpa-

ra një armiku superior në forca e mjete, me një
manovrim të shpejtë u tërhoqën nga pozicionet
e para dhe zunë vijën Bolenë-Vranisht duke
zhvilluar luftime të rrepta. Njëkohësisht ato
kaluan në zonën e Kurveleshit të Sipërm. Më
vonë, forcat kryesore të Brigadës manovruan
në zonën e Zagorisë e Lunxhërisë. Një pjesë e
tyre u bashkuan me forcat partizane të Qarkut
të Vlorës duke kaluar prapa krahëve të armikut
për tu kthyer përsëri në Mesaplik e Kurvelesh
duke pastruar këto zona nga kolaboracionistët
dhe armiku nazist.
Çarja e rrethimit në malet e
Martaneshit e Çermenikës
Në 15 ditëshin e dytë të Dhjetorit 1943,
forca të shumta naziste gjermane dhe kolaboracioniste filluan operacionin kundër forcave
partizane që vepronin në zonën ÇermenikëShëngjergj-Martanesh. Para se të fillonin operacionin bënë disa goditje kundër partizanëve
dhe përforcuan pozitat e tyre gjatë rrugës automobilistike Qaf’ e Thanës-Elbasan-Tiranë.
Qëllimi i armikut ishte që forcat partizane të
Brigadës 2-të e 3-të, si dhe batalionet e Çermenikës e Martaneshit të mbeteshin të izoluara
dhe të asgjësoheshin. Me këto forca partizane
ndodhej edhe Shtabi i Përgjithshëm. Ishte rasti
që Shtabi i Përgjithshëm të tregonte më së miri
organizimin e këtyre luftimeve kundër forcave
të shumta armike të armatosura më së miri.. Ai
duhej të grumbullonte forcat e dy brigadave,
asaj të 2-të e të 3-të si dhe të batalioneve të
Martaneshit e Çermenikës në një komandë të
vetme dhe të luftonin duke sulmuar e mbrojtur që të mund të çanin rrethimin. Por Shtabi
i Përgjithshëm, sidomos Enver Hoxha vetë i
katërt vendosi të largohesh në Jug të vendit, në
zonën e Polisit. Ndërsa forcat partizane u lanë
në dorë të shtabeve të tyre duke rrezikuar edhe
shpërbërjen. Këto forca partizane luftuan me
trimëri dhe vetmohim për të çarë rrethimin dhe
me manovër të shpejtë arritën të shkëputeshin
nga forcat gjermane dhe ato kolaboracioniste.
Humbjet e këtyre forcave, sidomos të Brigadës
së 2-të ishin shumë të mëdha. Forcat e Brigadës
së 3-të kaluan në zonën e Matit e Lurës dhe më
vonë në atë të Pezës ndërsa forcat e Brigadës
së 2-të kaluan në zonën e Tiranës e Krujës. Veprimet luftarake të forcave partizane në operacionin e Shëngjergj-Martanesh-Çermenikës, si
rrjedhojë i një vlerësimi jo të drejtë të situatës
nga Shtabi i Përgjithshëm me Enver Hoxhën
në krye u shoqëruan nga një humbje e madhe
e forcave partizane dhe nga një imazh i keq.
Pas këtyre goditjeve të vogla në të gjitha
qarqet e vendit, më 7 janar 1944 filloi Operacioni Armik i Dimrit, njëherësh në zonën e
Korçës, Elbasanit e Beratit. Armiku synonte ti
shtynte forcat partizane sa më në Jug, ti rrethonte dhe ti asgjësonte ato.
Brigada e 4-të luftoi me trimëri e herioizëm
në vijën e frontit….- Voskopojë-Gjergjevicë

dhe nuk i lejoi forcat gjermane të përparonin.
Ndërsa në zonën e Beratit, në drejtim të Tomorricës dhe nga Elbasani armiku mundi të
përparojë dhe arriti në Mazrekë të Oparit. Kjo
dalje vuri në rrezik forcat e Brigadës së 4-të e
cila me një manovër të shpejtë çau rrethimin
duke kaluar në Qafën e Beçit (Mali Ostrovicë) dhe kaloi në Potom (Skrapar). Gjermanët pushtuan Tomorricën, Sulovën, Nahijën e
Beratit, Gorën dhe Oparin duke kryer një terror të paparë nëpër fshatra me synimin për të
shkëputur nga lufta masat e popullit. Tentativa
e armikut ishte që të dilte nga Çorovoda në
Tendën e Qypit për në Përmet.
Forcat partizane të Qarkut të Beratit dhe
sidomos forcat e Brigadës së I-rë luftuan
heroikisht në Tendën e Qypit duke arritur që
ti ndalojnë dhe ti detyrojnë të tërhiqen gjermanët. Një ndihmë të madhe dhanë dhe forcat
partizane të Brigadës së 6-të që sapo ishte formuar në Përmet.
Gjermanët kudo që shkuan dogjën, vranë
dhe plaçkitën por nuk ia arritën qëllimit për
të shpartalluar Ushtrinë Nacionalçlirimtare.
Armiku po të njejtin operacion bëri edhe në
Qarkun e Vlorës kundër Brigadës së 5-të e cila
u rrezikua seriozisht, por manovrimi i saj dhe
ndihma e popullsisë bëri që ajo, jo vetëm të
çante rrethimin, por ta godiste armikun në befasi.
Mësymja e përgjithshme e
UNÇL
Kur nazistët gjermanë dhe kolaboracionistët po i jepnin fund operacionit në pamundësi
të asgjësonin Ushtrinë Nacionalçlirimtare shqiptare, forcat e UNÇL u hodhën në mësymje:
Brigada e 5-të në Qarkun e Vlorës, Brigada e
4-të në Qarkun e Korçës, Brigada e I-rë në Qarkun e Beratit, Brigada e 6-të në zonën e Lunxhërisë e Zagorisë. Kështu ata i dhanë goditje të
fortë armikut dhe filluan të çlironin të gjitha
zonat që kishte pushtuar ai gjatë operacionit.
Përballimi me sukses i Operacionit të egër
Armik të Dimrit ‘1943-1944 ka qenë prova
më e rëndë për UNÇL shqiptare dhe për popullin shqiptar. Në luftime të ashpra në kushte
të pabarabarta, në një dimër jashtëzakonisht të
vështirë humbjet e partizanëve ishin mbi 1000
veta por radhët e UNÇL shqiptare u shtuan
dhe u forcuan, ndërkohë u rrit besimi i popullit
në fitoren mbi pushtuesin.
Gjatë Operacionit Armik të Dimrit u çimentua dashuria dhe besimi i patundur i
luftëtarëve të lirisë për detyrën e lartë të
çlirimit të Atdheut…, u rrit ndërgjegja dhe
përkushtimi i partizanëve për një organizim
të përsosur, manovër të shkëlqyer e displinë të
lartë të UNÇL. U rrit në shkallën më të lartë
besimi i popullit tek Ushtria Nacionalçlirimtare si e vetmja forcë që do ta çlironte vendin
nga pushtuesit gjermanë.
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70 VJETORI  

Beteja në Tendën e Qypit, nga më të
lavdishmet e luftës partizane
Nga Skënder Malindi

Ish kom. Bat. 2 të Grupit 3
Skrapar
-të

-të

B

eteja ne Tenden e Qypit, eshte nje
nga me ashprat, te pergjakshmet,
dhe per pasoje, nga me te lavdishmet e luftes
partizane. Kjo ishte perballja kryesore qe u
zhvillua ne operacionin e dimrit, ne Janar te
1944-es.

Qeverija kukull, e mbeshtetur nga
okupatori dhe Balli Kombetar, duke
pare ritmet e shpejta te luftes partizane,
vendosi qe ne dimrin 1943-1944, te organizoje nje operacion te madh per asgjesimin e ketyre formacioneve. Per kete
– mendonin – nje aleat i madh, do te ishin
dhe kushtet e ashpra klimaterike te stines.
Per zbatimin e ketij projekti, ne Shqiperine e Jugut moren pjese dy divizione te
korpusit 21, forcat kryesore te divizionit
104, si dhe nje pjese e divizionit te 1-re
malor nga korpusit 22. Njekohesisht, u
angazhuan tre bataljone mercenaresh si
dhe te gjitha forcat e Ballit Kombetar.
Persa i perket Skraparit, armiku e
filloj mesymjen ne disa drejtime. Keto
niseshin nga Berati, Elbasani dhe Korca.
Grupi i trete partizan, qe sapo ishte
formuar, planifikoj qe per pengimin e
mesymjes armike, teatri i luftimeve te
zhvillohej ne drejtim te Tendes se Qypit.
Per realizimin e kesaj ideje, u vendos qe
bataljoni i pare te mbante rajonin Munushtir – Spathare – Qafa e Murrizit,
ndersa bataljoni i dyte, zonen Kodrat e
Veleshnjes – Nishices – Tenda e Qypit.
Me 19 Janar, rreth ores 15.00, trupat
naziste te perbera nga bataljoni i pare i
regjimentit 54, nje kompani e regjimentit
227, si dhe baterija e trete e regjimentit te
artilerise e divizionit 100, mbasi pershkuan Oparin dhe Tomorricen, duke pushkatuar 114 njerez nga fshatrat e Skraparit,
mbrriten ne Corovode. Po ate mbasdite,
ne oren 16.00, goditen me artileri pozicionet partizane te vendosura ne Kalane
e Skraparit, karshi Corovodes, por pa arritur te shkaktonin asnje dem.
Te nesermen, trupat gjermane filluan
marshimin perpjete drejt Veleshnjes dhe
rreth ores 12, u ndeshen me forcat partizane te bataljonit te dyte. Luftimet u zhvilluan te rrepta dhe me volum te madh
zjarri. Gjermanet, ne pamundesi te canin
mbrojtjen partizane, u detyruan te hapnin
te gjithe trupat ne formacion luftimi.
Ne kurrizin e kodrave te Nishices si
dhe tek kodra e Karakollit, u bene luftime
shume te ashpra, me sulme te njepasnjeshme nga ana e armikut, por kjo solli
nje avancim te vogel.
Vetem mbas tre ore perpjekjesh te forta, ata munden te perparonin ne drejtim te
Tendes se Qypit duke rrezikuar marrjen e
saj. Kjo dhe per arsyen se ne luftime ishte

angazhuar vetem nje bataljon partizan,
ai i dyti, ndersa bataljoni i pare, akoma
ishte jashte fushes se veprimit.
Nderkohe, nga fshatrat e krahines
se Dishnices, po vinin dy bataljone si
dhe nje kompani e bataljonit “Antonio
Gramshi”, nga brigata e pare. Komandanti i saj, Mehmet Shehu, me te degjuar
krismat e betejes, erdhi me shpejtesi
perpara formacioneve qe komandonte.
Menjehere mbas takimit me komanden e
grupit te trete te Skraparit, Zylyftar Veleshnjen dhe Iljaz Sevranin, mbasi u njoh
me situaten, u konkludua per krijimin e
nje shtabi te perbashket qe do te drejtonte
luftimet. Si drejtues i tij, u zgjodh Mehmeti.
Me mbrritjen e bataljonit te trete, u
planifikua qe se bashku me partizanet e
bataljonit te dyte te grupit te Skraparit,
te fillonte nje kundersulm i fuqishem.
Per efekt me te madh, u dha udhezimi,
qe cdo partizan perpara sulmit, te hidhte
nga dy granata dhe pastaj, nen tingujt
e bories se Haki Kapajt, nga Gjerbesi i
Mallakastres, te shperthente mesymja.
Ketu ndodhi dhe ajo, qe tashme ka hyre
ne histori. Hakiu mori nje plumb ne fyt
dhe borija e tij pushoj se “kenduari”. Komandanti i bataljonit, Gjeli Argjiri, tek
s’degjonte tingujt e saj, pa ditur arsyen,
urdheron qe Hakiu te vazhdonte “ahengun” e luftes. Mbasi vuri gishtin tek plaga, borizani vazhdoj per aq sa mundi, te
mbante “ritmin” e sulmit, xhest ky, mjaft
domethenes per sakrificen dhe ndjenjen
e detyres ne ato momente aq dramatike.
Pikerisht ne kete perleshje, komandanti i
kompanise Mefail Rozhani, nga Podgoria e Korces, vritet se bashku me nazistet,
ne nje luftim trup me trup.
Nderkohe, nje toge gjermane, e pa pikasur nga ne, levizi gjate perroit te Veleshnjes duke i’ju afruar Tendes se Qypit,
ku ndodhej dhe pika e vrojtimit e komandes se grupit. Pasojat e ketij veprimi qene
te renda. I pari mori plumbin ne kembe
Zylyftar Veleshnja. Tek u rrezua ky, ngrihet Iljaz Sevrani te shikoje se c’ndodhi.
Snajperi gjerman e goditi dhe kete, por
plumbi e zuri ne nofull. Atehere leviz
per te ndihmuar dhe Ali Zaimi, partizan
nga Dobrusha. Goditja, kesaj here ishte
vdekjeprurese. Keto fakte tregojne qe
ne lufte, cdo mungese pervoje, nje detaj
apo situate e pa vezhguar mire, kane nje
cmim te rende, qe paguhet me gjak apo
dhe jeten.
Me gjithe kundersulmet, situatata
kishte hyre ne nje faze te veshtire, gje qe
e detyroj Mehmet Shehun te aktivizonte
dhe forcat e bataljonit te pare. Kjo e ndezi
luftimin duke e bere me te pergjakshem
dhe kembengules. Kodra e Karakollit
mori flake dhe gjermanet u shternguan
te terhiqen per te organizuar mbrojtjen e

saj. Mitrolozet e tyre “Sharrez”, te vendosur ne llogoret e luftes italo-greke,
villnin zjarr te dendur dhe preciz ne drejtim te partizaneve. Ishte kaq i eger rrebeshi i plumbave, sa cdo levizje u gozhdua
pa mundur te behej asnje hap.
Ne te ngrysur ndodhi dicka qe se
harroj. Abaz Rogu, qe rrinte prane meje,
duke dashur te ndrronte pozicion, u godit nga nje bresheri plumbash mitralozi
ne te dyja kofshet. I rrezuar sic ishte, pa
mundur te levizte, filloj te therrase: “O
Skender Malindi, hajde me merr, se dhe
une per Shqiperine u plagosa”. Pikerisht
aty, tek pozicioni, vjen Mehmet Shehu.
Mbasi degjon te thirrurat e Abazit, informohet per ndodhine. Kur shikon qe une
po tentoja me dy partizane qe te veproja,
me ndaloj kategorikisht. “Ne asnje menyre – tha prere – gjermani kete pret, do
ju vrase juve dhe Abazin. Terhiqeni kur
te erret”. Dhe keshtu vepruam.
Ndersa erresira mbuloj gjithshka,
trupat gjermane per te evituar goditje te
tjera, u terhoqen dhe u grumbulluan perseri ne Corovode.
Ate nate, kur Tenda e Qypit ishte
e mbuluar me debore, partizanet bene
zjarre te medhenj per tu ngrohur. Me
kujtohet qe ndersa thaheshim dhe bisedonim, Mehmeti terhiqte vemendjen me
humorin dhe batutat e goditura. Flas per
Mehmetin e luftes, qe perpos te tjerave,
ishte dhe nje komunikues i zoti. Ne nje
moment, nje partizan skraparlli qe se njihte, pyet shokun ngjitur: “Kush eshte ky
more, qe flet capraz”.
Mirpo Mehmeti, pipez nga veshet, e
degjoj. Hazer xhevap sic ishte, i kthehet
fshatarit te befasuar, “Une jam nje qen e
bir qeni”. Plasi e qeshura e madhe. Ishte
usta Mehmeti per keto, dinte si sillej.
Ne betejen e Tendes se Qypit rane
trimerisht partizanet, nga brigata e trete,

Hilmi Xhaferri, Ali Zaimi, Njazi Nishica,
Fatushe Kadiu. Nga brigata e pare rane
mbi 10 deshmore, midis te cileve Pirro
Gazepi(djali i Osman Gazepit), Ago
Topulli(nga familja e Bajo e Cerciz Topullit).
U plagosen komandanti i grupit te
3-te te Skraparit, Zylyftar Veleshnja,
komisari Iljaz Sevrani etj..
Si konkluzion mund te themi qe beteja e Tendes se Qypit, eshte nje nga me te
lavdishmet e te gjithe epopese partizane.
Ndryshe nga tradita partizane e deriatehershme, ishte rasti i pare i nje lufte
frontale.
Kjo perballje masive, ishte nje goditje
serioze e trupave gjermane, gje qe detyroj
kete ushtri te organizuar ne menyre perfekte, te ndryshonte drejtimin e levizjes.
Kete e deshmon me se miri komandanti
i ketyre trupave ne kujtimet per ngjarjen. “Duke marshuar ne lartesine 1537m.
mbi niveline detit, 6km. ne perendim te
Corovodes, u ndeshem me partizanet, ku
u bene dhe luftime te ashpra. Kjo na pengoj – vazhdojne shenimet – te avancojme
perpara, duke na detyruar te ktheheshim
mbrapa ne Corovode, dhe per pasoje te
ndrronim drejtimin e levizjes”.
Komandanti i operacionit Mehmet
Shehu, u tregua nje ushtarak me aftesi
taktiko-operative. Gjykuar ne kuadrin e
rezultateve, mund te thuhet, qe mjeshterisht gjeti kohen e kunder sulmit si dhe
taktiken e betejes ne pergjithesi.
Operacioni i dimrit, rendoj kryesisht
mbi rrethin e Skraparit. Shtepite qe u
dogjen, njerezit qe u pushkatuan, 114 civile, perbejne nje rast unik ne historine e
luftes nacional-clirimtare.
Ne kete 70 vjetor, kujtojme me respektin me te madh, deshmoret dhe gjithe
ata qe moren pjese ne kete beteje.            
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Ngjarje me rëndësi historike në arsimin pukas
dhe atë kombëtar
• Shkolla e Iballës u hap më 1903me interesimin e vëllezërve patriot
Ndre MJEDA e Lazër MJEDA dhe të arsimdashësve iballas: Vocërr Prelë
MIRAKA e Frrok Kolë PEMATI;
• Shkolla e Iballës ka meritën se është e para shkollë shqipe në Alpet
Shqiptare dhe, e hapur më 1903, u parapriu të gjitha shkollave të Pukës;
• Shkolla e Iballës pati dy “Mësues Populli”: Ndue J. Pjetrin, Enver
Gjylbegun dhe një “Mësues i merituar” Ndue Dedën, si dhe dy “Dëshmorë
i Atdheut”: Lekë Berisha dhe Pjetër D. Alia; gjithashtu ish-nxënësi i saj
Vitor Maluta “Doktor i Shkencave”;
• Për arritje të larta mësimore edukative është nderuar nga rrethi i
Pukës me “Flet Nderi”, “Flamur” dhe dy Urdhra: “Naim Frashëri,” Klasi
III dhe II, 1967, 1974;
• Shkolla e Iballës si një shkollë e tillë pati rëndësi historike krahinore
e kombëtare.

Si u arrit hapja e shkollës
shqipe në Iballe, më 1903
Si në 70-vjetorin, si në 85-vjetorin
e Shkollës së Iballës, 1973 dhe 1988,
hapja e shkollës shqipe në Iballe paraqitej si dëshirë dhe përpjekje e “popullit
të varfër” të Iballës, duke fshehur realitetin historik të kohës, sepse ato që
kishin luajtur rol kryesor ishin vëllezërit
klerikë MJEDA: dom Lazër Mjeda dhe
dom Ndre Mjeda, që morën nismën për
hapjen e kësaj shkolle si shprehje e dashurisë për Pukën, vendlindjen e të parëve
të tyre, nëna e tyre ishte prej THAÇIT
të Iballës, kurse baba i tyre ishte bardhaj të fisit KABASH të Kryeziut. Prandaj për hapjen e kësaj shkolle zgjodhën
Iballen, këtë fshat të bukur me rëndësi
historike e klimaterike. Ja si e përshkruan HAHNI fshatin Iballe: “Kjo lugore…konsiderohet si zona më pjellore e
gjithë Dukagjinit ( Shtatë Bajrakëve të
Pukës)( J. G. von Hahn, Udhëtim nëpër
viset e Drinit e të Vardarit, 1863. Tiranë,
2001, f. 152). Ndërsa misionari italian,
DOMENIKO PASI , më 11 nëntor 1888
shprehet: “ Iballja është e vendosur në
pikën më të lartë të atij grupmalesh në
një pellg shumë të bukur me trajtë rrethi
që ka diametrin afro tre kilometër dhe
aty janë shpërndarë të 100 shtëpitë që
përbëjnë katundin…dhe vendi është me
shumë burime të bukura…Rreth e përqark janë kodrinat e malet me një trajtë
kaq të ndryshme sa është një kënaqësi
t’i shikosh.”( A. Fulv Cordignano, SHQIPËRIA …vëll. I. Romë 1933, përkthyer
prej I. Zamputit, Tiranë, 1972, me porosi
të Muzeut të Pukës).
Iballa ka qenë në shekuj një qendër
historike shtrirë mes malesh, rrethuar
me fshatra liridashës që, gjatë gjithë
sundimit osman, ruajtën autonominë e
maleve dhe mbijetuan krenar për traditat e tyre historike dhe përballjen me
dinjitet të vështirësive ekonomike dhe të
prapambetjes së vendit, si rezultat i për-

pjekjeve të sundimit osman për t’i mbajtë të izoluar në malet e tyre, si kudo në
male, ku malësorët mbronin me vendosmëri autonominë e tyre, traditat historike e kulturore popullore kombëtare.
“ Në malësi, edhe ndër myslimanë
kujdesi për të ruajtë lirinë dhe privilegjet e veta përballë cilitdo armik, veproi
po në atë drejtim si tek të krishterët“vërejti më 1888 edhe misionari D. PASI
gjatë vizitës së tij në malet e Pukës, në
Iballe. ( Po aty te A. F. Cordignano,
SHQIPËRIA…) Gjithashtu, Iballasit
ishin një komunitet që nuk e pranonin
mbetjen prapa fqinjëve, siç ishte rasti i
hapjes së shkollave në Mirditë: Orosh,
më 1900, Spaç -1902, Kashnjet -1903.
Prandaj vëllezërit MJEDA e zgjodhën
Iballën, fshatin ku do të ndërtonin shkollën e parë shqipe në Pukë edhe për këtë
vlerë arsimdashës e përparimi. Familjet e fuqishme të Iballës: Vocërr Prelë
MIRAKA dhe Frrok Kolë PEMATI i
premtuan dom Lazër Mjedës, arqipeshkëvi i Shkodrës dhe i mbarë Shqipërisë
Veriore, se do ta përkrahnin ndërtimin e
shkollës dhe hapjen e saj në Iballe, siç e
tregon edhe “Poeti i Maleve” , rapsodi
Prendush Gega, në këngën e tij kushtuar
kësaj shkolle:
“Vocerr Prela me Frrok Kolen, / Ja
kanë dhanë Ipeshkvit doren: N’ Fush’ t’
Iballes me ba shkollen,/ Me ba shkollë,
me ba saraj!
(Xh. Meçi, Poeti i Malësisë, Prendush Gega, Artist i Merituar, Tiranë, 2013,
f. 34) Edhe Mentor Quku, studiuesi me
përmasa akademike i Ndre MJEDËS,
shkruan:” Lazër Mjeda ndërtoi së bashku me dom Ndre Mjedën një shkollë dhe
një shtëpi për vete në Iballë, në vendlindjen e të parëve” ( Thaçi, fisi i nënës) ( M.
Quku, MJEDA I, Tiranë, 2004, f. 48).
Lazër Mjeda me detyrën e arqipeshkvit
të Shkodrës i paraqet kërkesën konsullit
Austro-Hungarezë në Shkodër dëshirën
për hapjen e një shkolle në Iballe. Konsulli pranoi ta bisedonte me autoritetet

osmane në Shkodër dhe premtoi se do të
paguante rregullisht rrogën e mësuesit.
Kolë Zezaj(1877-1948) mësuesi i parë i shkollës shqipe të Iballes
Për emërimin dhe pritjen e tij në
Iballe na tregon i biri, Gjovalin Zezaj:
“ Kola si mbaroi seminarin franceskan
në Shkodër kreu edhe dy vjet teologji në
Bosnje. Por Kola andronte të bëhej mësues, prandaj u largua prej franceskanëve. Për ma se dy vjet u end në punë të
vështira për te. Kumbara i tij dom Lazer
Nenshati, i përkrahur prej Lazër Mjedës
dhe me ndihmën e konsullit të AustroHungarisë, hapi shkollën shqipe të Dajçit të Zadrimës dhe arriti që mësuesi
i kësaj shkolle të caktohej Kolë Zezaj,
baba im. Gjithë gëzim, se do të ishte mësuesi i parë në fshatin e vendlindjes së
tij, më dy janar 1901 bani rregjistrimin
e 20 nxënësve të parë… Tre vjet mësimi në shkollën e Dajçit kjen nji provë e
madhe për mësuesin e ri. Vitin e tretë, në
provimet e nxënësve marrin pjesë klerik
si Lazer Mjeda dhe konsulli i AustroHungarisë. Si shpërblim për punë të
mirë i ngritën rrogën. Vëllezërit Mjeda
i kërkuan të hapte shkollën e lballës.
Mësuesi i ri Kolë Zezaj, tuj u nisë nga
misioni i lartë i mësuesit, pranoi. Gjatë
pushimeve verore u martue me Mariken.
Në vjeshtë u nis bashkë menusën për në
Iballen e largët. E pati të vështirë për t’u
ngjitë në male edhe për faktin se kishte
pasiguri. Kur arriti në fushë të Iballës i
dolën para rreth 100 vetë burra, gra e
fëmijë. Kola u prek nga kjo pritje dhe u
premtoi se do t’ua shpërblente me punën
që do të bante. Shkolla ishte ndërtue mbi
një kodrinë rrethuar me lisa të mëdhenj.
Kishte katër dhoma lart e katër posht,
ndërtuar prej Lazër Mjedës. Po në këtë
vend kishte ngul rrënjë injoranca dhe
fanatizmi. Përçamja ndërmjet myslimanëve dhe katolikëve kje e theksueme,
sidomos për shkollën. Kundërshtari ma

i madh ishte Niman Aga.”
Për të mos pasë problem me kajmekamin e Pukës lidhur me hapjen e një
shkolle shqipe, prifti i Iballës, Serreçi,
hapi fjalë se do të hapej një shkollë fetare katolike për “xhakoj”. Niman Aga
tha se nuk do të lejonte një shkollë të
tillë në Iballe. “Shkollë shqipe po,” ku
të mësonin edhe nxënës mysliman. I
dual krah edhe hoxha me tridhjetë shtëpi
myslimane. U ngritën Brigjet e Iballës
në përkrahje të shkollës dhe, si mbyllën Vaun e Fierzës, që të mos ndërhynte
Krasniqja, rrethuan shtëpitë myslimane.
Përballë këtij konflikti Niman Aga me
Hoxhën dhe shumicën e shtëpive myslimane u tërhoqën. Tri kullat që nuk
pranuan pajtim, u dogjën. Autoritetet
osmane të Vilajetit të Shkodrës, për të
mos lejuar acarimin e mëtejshëm të situates politike me përmasa kryengritjeje,
pranuan “pajtimin” e bërë mes palëve
në konflikt dhe premtuan ndihmë financiare për rindërtimin e tri kullave të
djegura. Kolë Zezaj, në këtë gjendje të
trazuar, filloi mësimin me 17 nxënësit e
parë. Me durim e shembullin e tij miqësor me të gjithë, arriti që një ditë edhe
Niman Aga të vinte në shkollë. Kola i
doli përpara dhe i uroi mirëseardhjen,
kurse Niman Aga iu përgjegj se po vinte
ta takonte e ta uronte për punën e mirë
si mësues në Iballe, sepse ishte “burrnia
e zemra fisnike e ytja.” Kështu Kolë
Zezaj me shumë vullnet dhe interesim
arriti të siguronte vazhdimin e përparimin e shkollës shqipe në Iballe; por
krahas mësimit përpiqej për ruajtjen e
forcimin e bashkimit të popullit: si në
mes komuniteteve katolik e mysliman,
si mes lagjeve e fiseve Koprat e Thaç,
që herë-herë humbnin ekuilibrin me
konflikte. Mbas afro katër muaj mësimi
( tetor-janar) Kolë Zezaj detyrohet ta
mbylli shkollën nga mungesat e shumta të nxënësve prej dimrit të ashpër të
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atij viti (1904), por e rihapi në fillim të
prillit. Kështu vazhdoi shkolla e Iballës
deri nga mesi i vitit 1906, kur forca të
errta për konflikte dogjën shkollën, duke
ndërprerë mësimet për afro 12 vjet. Kolë
Zeza qe mësuesi që la kujtime të mira
në Iballe , si edhe nusja e tij, e cila u
afrua me shumë gra e vajza të cilave u
fliste për mirëmbajtjen e shtëpisë, rëndësin e shkollës, edukimin e fëmijëve me
respektin për fqinjtë etj.
Shkolla e Iballës me arritje
e suksese në vazhdim
Në kushtet e kryengritjeve 19081912, të Luftës Ballkanike dhe të Luftës
I Botërore, as shkolla e Iballës nuk u
rihap, veçse më 1818 me ndihmën e
Austru-Hungarisë bashkë me shkollën
e Kabashit, Qerretit e të Kulumrisë. Në
Iballë filloi mësuesi vendas Kolë Bibë
Miraka, një i ri 18-vjeçar, që kishte
studiuar në Austri, që zotëronte italisht
e gjermanisht, intelegjent, i vullnetshëm
dhe energjik. Me largimin e austrohungarezëve, shkolla u mbyll. U rihap më
1921 në çelën e priftit, por për mungesë mësuesi, të emëruar enkas, dhe të
godinës shkollore, shkolla u mbyll dhe
u rihap disaherë, derisa mori zgjidhje
më 1927. Deri me ndërtimin e godinës
shkollore më 1934, mësimi jepej në
një dhomë në shtëpinë e arsimdashësit
Mark Mirashi. Në shkollën e re u rrit
numri i nxënësve deri në 55. Problem
mbetej tërheqja e vajzave në shkollë.
Në kuadrin e 25-vjetorit të Pavarësisë
u punua shumë edhe për arsimimin e
vajzave. Kështu, mësuesi shkodran Lin
ÇURÇIA arriti të tërhiqte në shkollë
9 vajza, që për kohën ishte një sukses.
Njëkohësisht me ndihmën e pleqve me
ndikim dhe të pushtetit vendor, për nder
të ngritjes së Flamurit në Vlorë 25 vjet më
parë u arrit edhe pajtimi i 11 familjeve
në gjakmarrje. Shkolla vazhdoi deri me
kapitullimin e Italisë fashiste, 1943, por
u rihap më 1945 me 40 nxënës, kurse
më 1946 numri i nxënësve arriti më
115. Më 1952 u hap shkolla 7-vjeçare,
klasa e pestë me mësuesin shkodran
Hamit Hebovia, me arsim të mesëm, i
pari mësues gjimnazist mbasçlirimit në
Iballe, kur të gjithë mësuesit e Iballes
edhe si zonë ishin me arsim fillor. Më
1953 emërohet mësuesi i dytë shkodran
me arsim të mesëm pedagogjik, Enver
Gjylbegu (“Mësues i Popullit”, mbas
vdekjes). Kurse më 1954 i pari mësues
me arsim të mesëm pedagogjik vendas,
Zezaj Pukë, u emërua drejtor i shkollës
7-vjeçare Iballe Beslim Hoxha. Në vazhdim mësuesit e tjerë vendas i kishte me
shkollë të mesme pedagogjike me bazë
fillore, që përgatiteshin në Durrës. Drejtori i dytë u emërua Ndue J. Pjetri ( “Mësues i Popullit “, mbas vdekjes, 1974).
Mbas tij u emërua drejtor Xhemal Meçi,
i pari me Institut Pedagogjik 2-vjeçar.

Në vazhdim: Ndrecë Vata, Zef Delia,
Ndue Deda ( “Mësues i merituar”) etj.
Të gjithë me moshë 20-22-vjeçare, por
me vullnet dhe përkushtim për rritjen e
nivelit mësimor të nxënësve.
Që nga viti 1946 e në vazhdim, si
u hapën edhe shollat 7-vjeçare: Pukë,
Fushë-Arës, Iballe e Gjegjan drejtorët
e këtyre shkollave duhej të kontrollonin
shkollat e zonës dhe të drejtonin rrethet
metodike. Kështu shkolla 7-vjeçare
Iballe kishte në varësi për kontroll
dhe organizimin e rrethit metodik për
shkollat fillore: Mëzi, Arst, Miliska,
Porav, Fierzë, Bugjon, Kokëdodë, Aprripë, Mertur, Berishë e Epër, Lëvoshë,
Brebulla. Të gjitha shtriheshin përgjatë
bregut të Drinit që nga lindja, veriu dhe
perëndimi. Kështu, ngarkesa e drejtorit
ishte e madhe dhe tepër e vështirë, kur
ai kishte edhe ngarkesë mësimore. Për
më tepër fshatrat ishin të varfëra dhe
pa rrugë makine të shtrira mbi një terren të vështirë. Rroga mujore e një mësuesi në fillore deri te drejtori i shkollës
7-vjeçare ishte baras me 35 deri në 50
kg drithë. Duket e pabesueshme, kur kohën e Zogut mësuesi i fillores me maturë
paguhej 6 napolona ar, kurse Migjeni në
Pukë paguhej 9 napolona ar (një napoloni ar sot është me kursin rreth 140 Ero).
Vështirësitë shtoheshin edhe më kur
mundësit e ushqimit ishin të pakta. Unë
e kisha më të lehtë se fleja në shtëpinë e
mikut, si edhe Xhemal Meçi më vonë.
Po Ndue Pjetri flente në një dhomë
fshati pa kurrfar kushtesh. Një herë e
shoh të zbehtë e të lodhur. Mezi e bëra
të më tregonte arsyen: kishte tri ditë pa
bukë. Ushqehej vetëm me mollë e çaj.
E mora për darkë te miku im, ku hëngrëm bashkë edhe mëngjesin. Mandej
bëmë diçka me pushtetin vendor për sigurimin e bukës. Po kështu më tregonte
Xhemal Meçi kur kishte qenë sekretar
i Gjykatës Pukë, 1952-1953. “ Kishin
arrestuar mësuesin e Fierzës se kishte
“ braktisë detyrën”. Aso kohe vepronte
“ligji për specialistin”i cili e dënonte
me burg “specialistin” e larguar nga
detyra. Gjatë gjykimit mësuesi tregonte
se kishte nevojë për punësim, për rrogë,
“po në Fierzë nuk më caktuan vend ku të

fleja. Më lanë të shkoja nëpër fshatarët
e varfër. Haja vetëm darkë më darkë.
Edhe ajo darkë ishte me groshë dhe
ndonjë turshi. Fjetja ishte mbi ndonjë
postahe dhije, kurse mbulesë një batani
e vjetër e kohës së Italisë.” E dënuan
me 6 muaj burg, por Xhemali e kishte
mbajtë proçesverbalin realisht, që në
fakt favorizonte mësuesin, i cili u lirua
menjëherë nga gjykata e apelit Shkodër.
Për këtë veprim Xhemali nuk u pa me
sy të mirë.
Mësuesit vendas, që mbulonin shkollat fillore ishin me mësues me arsim
fillor, në shumicën e fshatrave pa godina shkollore, me pak tekste e mjete
shkrimi. Mungesat e fëmijëve ishin
problem, sidomos në raste të mbjellash, prashitjesh, prerje dushqesh për
bagëtinë, ujitje misërash etj. Në këto
kushte shkollat kishin më tepër natyrë

dhe 82 në të mesmen), me 18 mësues e
mësuese, drejtor shkolle Pal N. Vukzaj.
Festimi i 70-vjetorit, 85-vjetorit dhe i
100-vjetorit të shkollës kanë qenë ngjarje me rëndësi historike në jetën e kësaj
shkolle. Me interesimin e prindërve,
trupit mësimor dhe të pushtetit vendor,
si edhe të organeve arsimore të rrethit:
Ndue Deda, Bardh Doda, Pal Vukzaj,
Demush Salihi, Rexhep Toska, Ramadan Hoxha, Xhemal Meçi, Sabah Sinani, Zef Delia, Lin Shahini, zv/ministri i
arsimit Hasan Duma etj. u arrit që përvjetorët e Iballës, si edhe ai i Kabashit,
që parapriu më 1971, të ishin model
në rreth.
Gjatë këtij 110-vjetorit, kur bëhet një
farë bilanci, do të shohim se në këtë shollë dhanë mësim mësues me përkushtim,
me përgatitje shkencore e metodike,si:
Prend Martini, Ndrecë Mustafa, Isuf

kursesh për zhdukjen e analfabetizmit,
se sa shkolla të vërteta; por edhe kështu
masivizimi i arsimit pati një rëndësi të
madhe se nga viti në vit me ndërtimin
e godinave shtesë e të reja, krahas përgatitjes së mësuesve me arsim përkatës,
erdhën dhe u bënë shkolla të vërteta me
një masivizim dhe kuadër arsimor të
pakrahasuar me periudhat e paraluftës.
Në rast se më 1938 në Pukë kishte 9
shkolla fillore me 11 arsimtarë me normale të Elbasanit më 1980 Puka kishte
83 shkolla fillore, si edhe 43 shkolla
8-vjeçare dhe 7 të mesme me gjithsejt
512 mësues, prej të cilëve vetëm 93 pa
arsim përkatës. Kurse shkolla e mesme
e Iballës me drejtor Bardh Dodën, në
kuadrin e 85-vjetorit të shkollës, më
1988, kishte 750 nxënës nga fillorja deri
në maturë me 35 mësues që, për arritje
të larta mësimore educative,i përgëzon
vetë ministri i arsimit prof. dr. Skënder
Gjinushi gjatë vizitës së tij në këtë
shkollë.
Me rastin e 100-vjetorit të kësaj
shkolle, 2003, filluan vështirësit e tranzicionit demokratik, sepse shumë familje
për kushte më të mira jetese zbritën nga
malet drejt qendrave të rëndësishme
urbane: Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës etj. Kështu numri i nxënësve zbriti
në 218 ( 76 në fillore, 60 në 8-vjeçare

Haxhia Xhemë Ibraj Nikollë Nika, Muhamet Cufaj, Ndue Rexhepi,Gjovalin
Alia, Beqir Arifaj, Dhimitër Doko, Zojë
Vata, D. Qerreti, Lin Gjini, Zef Shahini
etj. Tani më 2013 me drejtor shkolle Pllumb Vata, shkolla e mesme Iballe ka
rënë në 180 nxënës dhe vetëm me 22
nxënës në të mesmen. Gjithsejt ka 11 mësues e mësuese bashkë me edukatorën e
kopshtit’ por shkolla e Iballës ka fatin se
ende vazhdon të jetë hapur, kur mjaft të
tjera po shkojnë drejt mbylljes apo janë
mbyllë, sepse fshatrat janë braktisë prej
mijëra banorësh për kushte më të mira
në qendra urbane, të rinjtë në emigracion, sepse në zonat rurale ka mungesë
fronte pune, mungesë rrugësh makine,
ose që nuk mirëmbahen; në mjaft raste
pa dritë elektrike, ngaqë grabiten lindjet
dhe transformatorët elektrik, kur edhe
pasiguria e jetës është rritë. Bujqësia e
blegtoria në rënie shqetësuese, mbetë
kryesisht për të moshuarit. Kështu, në
këto 23 vjet, si fshatrat rurale, si shkollat
e tyre po kalojnë kohë të vështira edhe
për një politikë tepër të vonuar për zonat
rurale, duke harruar atë konkluzion profetik të DERADËS SË MADH: ”Malet
janë ekuilibër.”
Beslim E. HOXHA,
drejtori i parë i Shkollës Iballe
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Shqipëria dhe Kosova vende pjesërisht të lira
Nga Keida Kostreci
Organizata Freedom House nxorri
raportin e përvitshëm për gjendjen e lirisë
në botë, ku analizohen të drejtat politike dhe
liritë civile të 195 vendeve dhe 14 territoreve
të botës. Raporti mbulon ngjarjet e vitit të
kaluar. Shqipëria dhe Kosova vazhdojnë të
jenë në kategorinë e vendeve pjesërisht të
lira.
Zv/presidenti i Freedom House, Arch
Puddington i tha Zërit të Amerikës se arsyeja
që për vite me radhë vende si ato të Ballkanit
kanë mbetur në këtë kategori, është se ende
kanë probleme që kanë mbetur nga e kaluara
komuniste.   “Si në Shqipëri, edhe në Kosovë,
ka probleme serioze me shtetin ligjor dhe
korrupsionin. Korrupsioni është problem në
gjithë Ballkanin. Do të thoja që korrupsioni
është një pengesë madhore për anëtarësim
në BE për vendet e Ballkanit”, tha zotit
Puddington. Megjithatë zoti Puddington
thotë se viti që kaloi solli lajme të mira
për të dyja vendet. “Në Shqipëri, kishim
zgjedhje të mira dhe rotacion pushteti. Në
Kosovë, pati përparim të konsdiderueshëm
në negociatat me Serbinë. Për Kosovën, do të
thoja që duhet të punojë më shumë me luftën
kundër korrupsionit dhe gjithashtu ka pasur
probleme me sulmet kundër medias. Mendoj
se Kosova duhet ta zgjidhë këtë çështje”.
Megjithë vlerësimin pozitiv për zgjedhjet,
Shqipëria mbetet vend pjesërisht i lirë. Zoti
Puddington thotë se ka shumë vende në botë
që mbajnë zgjedhje të mira, por nga ana tjetër
ato mund të kenë probleme të vazhdueshme
me korrupsionin, lirinë e medias, shtetin ligjor
dhe çështjet e pakicave.“Për të pasur një
demokraci të qendrueshme, një demokraci të
plotë, duhet të ketë arritje përtej zgjedhjeve
duke përfshirë të gjitha institucionet e një
shoqërie demokratike dhe mendoj se disa nga
vendet e Ballkanit duhet të zgjidhin çështjet
e qeverisjes së mirë, të korrupsionit, lirisë
së medias, të drejtave të pakicave dhe shtetit
ligjor përndryshe ke vende me zgjedhje të
mira por demokraci të paplota”.
Gjendja e Lirisë në Shqipëri në
vitin 2013
Shqipëria vazhdon të ketë të njëjtën
shkallë vlerësimi, duke marrë 3 pikë për gjendjen e lirisë në përgjithësi. Freedom House
e jep vlerësimin me një shkallë nga 1 në 7,
ku 1-shi përfaqëson liritë më të mëdha dhe
7-ta mungesën më të madhe të lirive. Freedom House vlerëson pozitivisht zgjedhjet
dhe tranzicionin paqësor të pushtetit. Partia
Socialiste siguroi një fitore vendimtare duke
sjellë si rezultat largimin nga pushteti të Kryeministrit Sali Berisha i cili pranoi humbjen
dhe dha dorëheqjen si kryetar partie. Sipas
raportit, zhvillimi i zgjedhjeve dhe situata
pas zgjedhore, luajtën rol në vendimin e
Komisionit Evropian për të rekomanduar që
Shqipërisë t’i jepet statusi i vendit kandidat
në tetor. Në raport thuhet se problemi më serioz i procesit të zgjedhjeve, ishte paralizimi
i punës së Komisioni Qendror i Zgjedhjeve,
nga konfliktet politike. Megjithatë raporti
vlerëson fushatën konkurruese dhe relativisht të qetë, si edhe proceset e votimit dhe
numërimit të votave.

Freedom House si edhe më parë
thekson faktin se dy partitë kryesore
PD-ja dhe PS-ja, janë thellësisht të polarizuara dhe të mbërthyera në një rivalitet të përqendruar tek personalitetet.
Në raport thuhet se ish-kryeministri Sali Berisha dhe Partia Demokratike bënë përpjekje
për të konsoliduar kontrollin mbi institucionet shtetërore. “Megjithatë, thuhet në raport,
fitorja e qartë e socialistëve në vitin 2013
e riktheu besimin në aftësinë e forcave të
opozitës për të siguruar një rotacion pushteti
përmes zgjedhjeve”.
Në kategorinë për funksionimin e qeverisë,
raporti nënvizon faktin që korruspioni është
shumë i përhapur dhe se dënimi i zyrtarëve
të lartë dhe gjyqtarëve për korrupsion dhe
shpërdorim pushteti mbetet i rrallë.    .
Freedom House thotë se përzjerja e interesave të biznesit, atyre politike dhe mediatike, e pengon zhvillimin e shtypit të pavarur.
Në raport vlerësohet fakti se liria e besimit
respektohet dhe se qeveria në përgjithësi
nuk kufizon lirinë akademike, megjithatë
shtohet se “studentët dhe mësuesit janë përballur me presion politik para zgjedhjeve”.
Organizata thotë se liria e grumbullimit në
përgjithësi respektohet, por përmend lehtësimin e dënimit të dy komandantëve të Gardës,
lidhurmevrasjetgjatëprotestavetëjanarit2011.
Raporti thotë se organizatat joqeveritare
funksionojnë pa kufizime por kanë buxhet dhe ndikim politik të kufizuar. Freedom
House thotë se gjykatat që kanë një buxhet të
pamjaftueshëm janë subjekt i ndikimit politik. Si shembuj përmenden emërimi i gjashtë
gjykatësve që konsideroheshin si aleatë të
PD-së në Gjykatën e Apelit nga Këshilli i
Lartë i Drejtësisë, i drejtuar nga Presidenti
Nishani; bllokimi nga ana e zotit Nishani i
kërkesës së ish-Prokurores së Përgjithshme
për të rimarrë detyrën e gjykatëses së Apelit,
që asaj i takon sipas ligjit; dhe rihapjen e një
hetimi të mbyllur për zonjën Rama, për shpërdorim pushteti lidhur me një shkarkim në vitin 2009. Freedom House thotë se gjykatësit
përballen herë pas here me kërcënime dhe
dhunë fizike. Raporti thotë se në një përpjekje për të luftuar krimin dhe korrupsionin,
qeveria e re ristrukturoi forcën e policisë,
përfshirë atë të qarkullimit rrugor. Freedom
House vlerëson miratimin e ndryshimeve
në kodin penal që forcojnë dënimet për krimet e urretjes, si edhe ekzistencën e kuadrit
ligjor kundër diskriminimit përfshirë për
orientim seksual, por thotë se diskriminimi
ndaj homoseksualëve në praktikë vazhdon.
Raporti thotë se shumë raste për rikthimin e
pasurive mbeten të pazgjidhura dhe ndërtimet e paligjshme mbeten një problem madhor. Në raport thuhet se gratë nuk janë të
përfaqësuara në mënyrë të mjaftueshme në
politikë dhe biznes dhe pak parti politike respektojnë kuotat prej 30 për qind për gratë
në listat e kandidatëve. Në parlamentin e ri
janë zgjedhur vetëm 19 gra në kuvendin me
140 vende. Megjithatë raporti përmend faktin
se në kabinetin e ri është një numër rekord
prej gjashtë grash, përfshirë Ministren e parë
të Mbrojtjes të vendit. Po ashtu thuhet se
dhuna në familje është e përhapur por shtohet gjithashtu se një ndryshim në kodin penal e ka bërë dhunën në familje një shkelje
specifike të ligjit.

Gjendja e Lirisë në Kosovë në
vitin 2013
Vlerësimi i përgjithëshëm për Kosovën
është 4.5, i pandryshuar nga viti i kaluar. Të
drejtat politike kanë marrë notën 5 ndërsa
liritë civile 4. Në një vit kur Kosova festoi
pesë vjetorin e pavarësisë, raporti thotë se
pas disa raundeve, bisedimet mes Serbisë
dhe Kosovës nën drejtimin e BE-së, sollën
një marrëveshje që u konsiderua historike
mes kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica
Daçiç në prill 2013.
“Sipas marrëveshjes të arritur në Bruksel, Kosova efektivisht i dha pakicës serbe,
që përbën rreth 9 për qind të popullsisë, autonomi të zgjeruar në këmbim të njohjes nga
Beogradi të autoritetit të Prishtinës në zonat
më shumicë serbe, ku Serbia ka financuar
për një kohë të gjatë struktura paralele. Palët
ranë gjithashtu dakord të mos pengojnë njëratjetrën në përpjekjet për integrim në BE”,
thuhet në raport.
Në raport thuhet se megjithëse ka disa parti
që përfaqësojnë pakicën serbe, popullata vetë
nuk është krejtësisht e integruar në procesin
elektoral apo institucionet e Kosovës. Strukturat paralele janë dobësuar në jug dhe marrëveshja e Prillit thuhet në raport synonte t’i
dobësonte ato edhe në Veri. Raporti thotë se
banorët serbë të veriut nuk e kanë pranuar marrëveshjen dhe u zotuan të bojkotonin zgjedhjet
e nëntorit. Raporti nuk flet për këto zgjedhje.
Freedom House thotë se korrupsioni mbetet
një problem serioz në Kosovë, megjithëse
kuadri ligjor ekziston. Rryshfetet dhe shpërdorimi i detyrës mbetet shumë të përhapura
në fusha si rendi. Raporti përmend dënimin
në maj të ish-kreut të grupit të punës kundër
korrupsionit me pesë vjet në burg, pasi ishte
përpjekur të merrte para nga të dyshuarit që
kishte hetuar. Në qershor, tre zyrtarë të lartë u
shpallën fajtorë për akuza të lidhura me korrupsion nga EULEX-i, megjithëse më pas akuzat
ndaj ish-zv/kryeministrit Bujar Bukoshi u rrëzuan. Ndërsa nga tetori 2012 deri në prill 2013,
prokurori i posacëm i Kosovës ndërmori 6
hetime për korrupsion dhe gjashtë për krim
të organizuar, sipas Komisionit Evropian.
Kushtetuta e mbron lirinë e shprehjes dhe
medias përveç retorikës që ngjall urrejtje etnike. Megjithë, një numër mediash teknikisht të lira, thotë raporti, gazetarët njoftojnë
për shqtetësime dhe frikësime të shumta dhe
madje edhe sulme. Në prill 2013, Komisioni
Evropian u bëri thirrje autoriteteve të hetojnë

plotësisht sulmet ndaj gazetarëve. Kushtetuta
garanton lirinë fetare. Raporti thotë se sulmet
ndaj objekteve fetare ortodokse serbe janë
pakësuar që në vitin 2004, megjithatë Kosova dhe Serbia arritën në fund të vitit 2012 një
marrëveshje në kuadër të bisedimeve nën
drejtimin e BE-së, për të krijuar një forcë të
posacme policie shumëetnike për t’i mbrojtur
më mirë ato. Marrëveshja u zbatua në vitin
2013. Liria akademike nuk është zyrtarisht
e kufizuar, por emërimet në Universitetin e
Prishtinës janë të politizuara. Po ashtu raporti
thotë se sistemi arsimor i Kosovës është kryesisht i ndarë në vija etnike.
Përsa i takon shtetit ligjor, Freedom
House thotë se Kosova shënoi përparim në
reformat juridike gjatë vitit 2013. Një sistem i
ri gjykatash u prezantua në janar, që zëvendëson ish-rrjetin e gjykatave komunale dhe të
distrikteve, me shtatë gjykata bazë dhe një
gjykatë apeli. Kjo e fundit do të trajtojë rastet në komunat me shumicë serbe, përfshirë
veriun, ku prej kohësh ka munguar një sistem
juridik që të jetë në gjendje të gjykojë raste
civile dhe penale. Po në janar hyri në fuqi një
kod i ri penal që reformon sistemin juridik
dhe të drejtësisë penale dhe përmban klauzola për korrupsionin, krimin e organizuar,
trafikun njerëzor dhe cështje të tjera kyce.
Këshilli Evropian ka bërë thirrje për prova të
zbatimit të reformave duke përmirësuar pavarësinë, efektivitetin dhe paanësinë. Raporti
i referohet tetorit të vitit 2012, kur BE tha se
Kosova ishte pothuajse gati për të nënshkruar
marrëveshjen për Stabilzimin dhe Asociimin,
marrëveshje tashmë e nënshkruar.
Një çështje që përmendet në raport është
se zyrtarët shqiptarë rrallë ndjekin penalisht
raste të shqiptarvë kundër joshqiptarëve.
Në raport thuhet gjithashtu se pakicat
si Romët, Ashkalitë, Gorani dhe të tjera
përballen me diskriminim dhe kushte të
vështira socio-ekonomike.
Freedom House thotë se liria e lëvizjes për
pakicat etnike është problem i rëndësishëm
dhe të kthyerit në Kosovë ende përballen
me rezistencë dhe mungesë perspektive
ekonomike. Papunësia është rreth 40 për qind
dhe ekonomia informale shumë e përhapur.
Aftësitë e gruas për të ecur përpara, sipas
raportit janë të kufizuara për shkak të prirjeve
patriarkale, ndërsa dhuna në familje është
një problem serioz. Kosova është gjithashtu,
një burim, pikë tranziti dhe destinacion për
trafikun njerëzor.

