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Nënshtrimi i njeriut prej njeriut 
 ma prish gjakun. 

 
Betoven 

 
Jemi të bindur se një akt drejtësie në favorin  
tonë do të ishte me përfitim, jo vetëm për ne, 

 por edhe për ata  që kërkuan zmadhimin 
e tyre në shkatërrimin  tonë. 

 
Ismail Qemal Vlora 

 
Politika e dorëzimit, e pritjes apo kundërshtimit  

të aksionit kurrë nuk çon në fitore. Kush ka frikë, ka 
 me vete humbjen, kush qëndron i patundur,  

ka me vete fitoren. Liri pa gjak nuk ka. 
 

Hasan Prishtina 
 

Një popull që nderon burrat e vet, një popull  
që pavdekëson kujtimin e tyre, jo vetëm ndër faqet 

e historisë, por edhe mbi rrasa e në monumente, ai popull 
 tregon se ka ndërgjegje, se ka ndjesi të holla, se njeh 

 miradijen e ka dëshirë me u sjellë e me u drejtuem 
 mbas shembullit të të Mëdhajvet të vet. 

 
Luigj Gurakuqi 

 
E konsideroja Esad Pashën si aktorin kryesor 

 të mjerimit të vendit tim dhe kam ushqyer 
ndaj tij një urrejtje të thellë. 

 
Avni Rustemi 

 
Shqipëria na kërkon ndihma. Le t’i apim pa numëruar. 
Shqipëria kërkon luftëtarë. Le të rendim te thirrja e saj. 

 Le të sulemi nën flamurin e kuq në flagë të luftës, 
 që të na drithësohet trupi nga dehja e barutit, 

 që të na dridhësohet trupi i shenjtë i Lirisë 
 dhe të vdesim duke thirrur: 

 Rroftë Shqipëria! 
 

Fan S. Noli 
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NË VEND TË PARATHËNIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“SHQIPËRIA MË VETE, E LIRË 
DHE E MOSVARME”1 

 
 

Sapo përfunduam me të kremtet e fundvitit që iku, 
me ato të fillimvitit që nisi dhe as që mund të merret me 
mend një uverturë më e favorshme për hapjen zyrtare të 
festës jubilare të 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipë-
risë, të shtetit shqiptar që nisi rrugëtimin e tij në një 
kohë të pakohë. Në një kohë të mbarsur më shumë rre-
ziqe e të papritura për Shqipërinë e shqiptarët. Në këto 
rrethana të papritura dhe me rreziqe të shumta, populli 
ynë shpalosi identitetin dhe integritetin e tij si komb i 
veçantë me gjuhë, me histori, me kulturë e tradita të 
vjetra dhe me atdhe të banuar denbabaden edhe atëherë, 
siç thotë poeti: “kur s’kish njeri, / kur s’kish kufi, / as 
fqinjëri, / as shkja të zi”2 në atdheun e tij. 

                                                            
1 Fjalë e mbajtur më 17 janar 2012 në Kuvendin e Shqipërisë në 

ditën e hapjes zyrtare të 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Këtu 
botohet me ca ndryshime. 

2 Mitrush Kuteli: Poem kosovar dhe Poemi i Shëndaumit, SHB 
“Mitrush Kuteli”, Tiranë 2009, f. 38. 
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Përvjetorët e këtillë, aq më tepër kur shtrihen në 
përmasë shekulli me aspirata e ideale të brezave, pa-
dyshim që në sfondin e vet përmbajnë shkaqe, shkase e 
motive për kujtesë e kujtime, për reflekse e reflektime, 
krahas mbushjes së shpirtit me ndjenjë atdhedashurie, 
krenarie, shprese e besimi të patundur për ditë më të 
mira për kombin. Sa në mbamendje kombëtare, po aq 
edhe në dokumentet e historisë, në arkiva e biblioteka, 
në muze historikë e etnografikë, aty ku dokumenti e 
eksponati u flet brezave shqip. Një lindje që përthekon 
në vete Rilindje e Përlindje kombëtare me rënie e ngri-
tje të dhimbshme e të lavdishme, por që në themel ka 
ecjen e sigurt e të pandalshme përpara.  

Është në logjikën e gjërave që njeriu i kësobotshëm, 
ditardhjen e tij në jetë ta shënojë duke kujtuar prindërit, 
pastaj fëmijët, nipërit e mbesat. Ndryshe nga ligjësitë 
biologjike për rendin e brezave njerëzorë që njohin për 
atdhe – shtet të parë shtëpinë, pastaj lagjen e fshatin a 
qytetin; ligjësitë shoqërore sikur përmbysin këtë rend: 
bijtë e bijat bëjnë ritin e lindjes së shtetit – atdhe. Dhe 
shteti - atdhe apo shteti - komb, kurdo e kudo ka dalë 
nga luftërat çlirimtare a revolucionet shoqërore. Tog-
fjalëshi atdhe-shtet ose shtet-atdhe sintetizon një lindje 
të vështirë e të përgjakshme, një lindje të pavdekshme 
që stampon qenësinë si shenjë ekzistence. Nuk më 
duket rastësi që, pikërisht në historikun e dokumenteve 
më të vjetra të shkruara të shqipes, zë vend Formula e 
pagëzimit: “Unte paghesont premenit Atit et birit et 
spertit senit” (Unë të pagëzoj në emër të Atit e të birit e 
të shpirtit të shenjtë).3 Duke u përvijuar nëpër mani-
festin e parë politik shqiptar, “Shqipëria ç’ka qenë, 

                                                            
3 ASHSH, IH: Historia e popullit shqiptar I, Toena, Tiranë 2002, 

f. 355. 
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ç’është e ç’do të bëhet” të Sami Frashërit, nëpër organin 
e parë politik – Lidhjen Shqiptare të Prizrenit ajo vjen 
e riformulohet pikërisht më 28 Nëntor të vitit 1912: 
“...Shqipëria me sot të bâhet në vehte, e lirë e e mos-
varme”.4  

Ky pagëzim mëvetësie e mosvarshmërie, kjo shpa-
llje, ky kumt, le më një anë plagët, gjymtimet e vurratat, 
u bë streha fizike, shpirtërore e mendore e gjithë 
shqiptarëve anekënd rruzullit për një shekull të tërë të 
mbushur me lavdi e krenari, me dhimbje e pakuptim-
shmëri njerëzore. Prandaj ata, kudo në Evropë, në 
Australi, në Azi e Amerikë, si në një kor madhështor do 
të këndojnë: Mbahu nëno, mos kij frikë!  

Formula e pagëzimit, si për të përligjur ritin e mo-
çëm, erdhi e u shfaq sërish pa u mbushur shekulli: “Ne, 
udhëheqësit e popullit, të zgjedhur në mënyrë demo-
kratike, nëpërmjet kësaj Deklarate shpallim Kosovën 
shtet të pavarur, sovran dhe demokratik”.5 Kjo formulë 
do të shqiptohet gati pas një shekulli, pikërisht më 17 
Shkurt 2008 në Kuvendin e Republikës së Kosovës. 
Derisa të parën e shqipton i dituri Pal Engjëlli, bashkë-
punëtori i ngushtë i Gjergj Kastriotit - Skënderbeut, më 
1462; të dytën, i mençuri plak i Vlorës, Ismail Qemali, 
me bashkëpunëtor trimin Isa Boletini; të tretën kuve-
ndarët e Kosovës, dalë nga supet e dalzotësit Adem 
Jashari – Legjendari modern i shqiptarëve. E gjithë kjo 
histori e dhimbjeve të mëdha rezultoi me lindje të 
mëdha, me lindjen e dy shteteve shqiptare në Evropën 
Juglindore. 

                                                            
4 ASHSH, IH: Historia e popullit shqiptar II, Toena, Tiranë 2002, 

f. 511. 
5 Deklarata e Pavarësisë së Kosovës, e miratuar në Kuvendin e 

Kosovës më 17 shkurt 2008. 
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Në të tri rastet, si në vetë mrekullinë shfaqet atributi i 
simbiozës: mençuri-trimëri. Vepra që rezulton si amal-
gamë e mendjes, shpirtit dhe zemrës, nuk ka se si të mos 
marrë dorë nga aureola hyjnore. E thashë më herët se 
përvjetorët e këtillë janë doemos edhe bazamente për-
siatjeje e reflektimi. Në momente kyçe dilemash, Noli 
mendjendritur, siç është e ditur, shtronte konsulencën 
hipotetike: “Ç’do të bënte Skënderbeu në një rrethanë të 
këtillë?”6 Kjo pyetje hipotetike vazhdon ndër breza për 
personalitete që kombit guxuan t’i sjellin nder dhe lavdi. 

A nuk është koha dhe vendi që, duke marrë shkas 
nga ky përvjetor i lavdishëm dhe nga kjo plejadë nje-
rëzish të famshëm, burrështetasit, liderët dhe udhë-
heqësit e sotëm shqiptarë t’i thërrasin mendjes, rezo-
nancës së arsyes, harmonisë së veprimit? Sipas përvojës 
së të parëve, them se kjo është traseja unike e ardh-
mërisë. Ndjesa, pendesa dhe mirëkuptime le të na bëhen 
udhërrëfyes për tejkalimin e vetvetes, të egos dhe të 
veseve! Pa pretenduar të bëj historinë e ngjarjes ma-
dhore, zaten ngjarjet e mëdha të historisë së një populli 
e bëjnë vetiu historinë, nuk kam sesi të mos them se 28 
Nëntori i 1912-ës kapërcen atë që quhet kthesë, atë që 
quhet nyjë. Në jetën e shqiptarëve ajo është Epoka e 
Epokave, pika që ndan mileniumet dhe merr kthesën e 
duhur për t’i dhënë kuptim gjallimit të një kombi, në 
këtë rast kombit shqiptar. Ngjarjet që bëjnë Epokë apo 
edhe Kthesa të mëdha, që prodhojnë histori të lavdi-
shme për breza, nuk mund të nisin, të zhvillohen e 
kurorëzohen pa vulën idealiste të personaliteteve me 
integritet të lartë intelektual, politik e kombëtar. 

Që andej e këtej e tutje, mund të ndërrojnë rendet 
shoqërore, politike e ekonomike; mund të ndërrojnë 
                                                            

6 Fan S. Noli: Vepra 5, Rilindja, Prishtinë 1988, f. 115-116.  
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formacionet e administrimit, ritmet e zhvillimit, çalimet 
dhe hovëzimet kulturore; po Shqipëria, shteti i shqipta-
rëve, atdheu i shqiptarëve të shuar, të gjallë e të palindur 
do të rrojë për jetë të jetëve. Këtë e konfirmon më së 
miri historia jonë 100-vjeçare. Në këtë përvjetor jubilar, 
prandaj, s’kam arsye dhe s’dua ta fsheh për asnjë çast, 
për asnjë rrethanë dhe arsye ndjenjën e krenarisë, mbu-
shjen emocionale, kënaqësinë time shpirtërore e njerë-
zore. E kundërta do të më dukej pozë e çnatyruar që do 
të më tëhuajësonte. 

Për jetë të jetëve Shqipëria “...më vehte, e lirë dhe e 
mosvarme”!  
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DY PAVARËSITË SHQIPTARE 
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DY PAVARËSITË SHQIPTARE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hyrje 
 

Përvjetori i 100-të i shpalljes së pavarësisë së Shqi-
përisë, që identifikohet me ngritjen e Flamurit Kom-
bëtar në Vlorë, më 28 nëntor 1912, nga patriotët që 
përfaqësonin gjithë hapësirën etnike dhe territoriale të 
kombit shqiptar, është ngjarja më e madhe dhe më e 
lavdishme e historisë së popullit shqiptar. Zhvillimet që 
pasuan pas shpalljes së pavarësisë, qofshin pozitive 
(ngritjet dhe lavditë), qofshin negative (rëniet dhe do-
bësitë), nuk e zbehin këtë ngjarje epokale të historisë 
bashkëkohore të Shqipërisë e të shqiptarëve. Pavarësia, 
si akti më i lartë politik në historinë e secilit komb, 
është ngjarje e veçantë e madhështore, të cilën madhë-
shti nuk mund ta zvetënojnë zhvillimet e mëpastajme, 
përveç të kujtohet e festohet për çdo vit, ashtu siç krem-
tohen festat fetare e tradicionale ndërkombëtare. 

Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 
1912 në tërësinë e saj territoriale, të Shqipërisë së katër 
vilajeteve,7 dhe cungimi territorial që do t’i bëhet hapë-
sirës sonë kombëtare për shkak të aspiratave grabitqare 
                                                            

7 Gazeta “Koha”: “Plaku i Shqipërisë”, 12.11.1917. * “[Ismail 
Qemali e] donte Shqipërinë pa ndonjë protektorat, me katër vilajete, 
nën flamurin e Atit tonë Skënderbeut.” 
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të fqinjëve të saj (Serbisë dhe Greqisë), nga njëra anë 
dhe, nga ana tjetër, tolerancës e mbështetjes ndërko-
mbëtare (sidomos asaj ruse) të aspiratave të tilla, do të 
kenë pasoja në zhvillimet politike të kësaj pjese të 
Ballkanit gjatë gjithë shekullit XX. Shpallja e pava-
rësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, gati një shekull 
më vonë, ndërlidhet në mënyrë të pashmangshme me 
mënyrën se si u trajtua çështja shqiptare në atë periudhë, 
pasi shumëçka e sotme është pasojë e asaj epoke his-
torike. Ajo periudhë historike, në raport me shqiptarët, 
ishte tepër e padrejtë. Prandaj ajo padrejtësi duhej të 
korrigjohej dhe korrigjimi u bë pas luftës çlirimtare në 
bashkërendim të plotë me komunitetin ndërkombëtar. 

Në këtë studim do të mundohem të vë theksin në ato 
analogji që më duken domethënese për shpalljet e dy 
pavarësive (të 28 nëntorit 1912 dhe të 17 shkurtit 2008).  

 
 

Konteksti ndërkombëtar i shpalljes 
së pavarësisë më 28 nëntor 1912 

 
Kriza Lindore 

 
Konferenca e Konstantinopojës (Stambollit), që u 

mbajt nga 23 dhjetori 1876 deri më 20 janar 1877, në të 
cilën Fuqitë e Mëdha të asaj kohe, Perandoria Ruse, 
Perandoria Austro-Hungareze, Franca, Anglia, Gjerma-
nia dhe Italia, mbështetën kërkesën e Rusisë që të krish-
terëve sllavë që ishin nën Perandorinë Osmane t’u jepet 
autonomia shtetërore, në të kundërtën do të nxiteshin 
kryengritje të vazhdueshme. Po ta shikosh në kontekstin 
ndërkombëtar Krizën Lindore, e në kuadër të kësaj 
çështjen shqiptare, studiuesi nuk e ka të vështirë t’i 
venerojë pozicionet tepër të vështira të rilindësve tanë 
dhe ç’energji iu është dashur atyre për të treguar se ishin 
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komb i veçantë dhe se nuk ishin më pak evropianë se të 
krishterët sllavë. Nga ky këndvështrim, nuk është vësh-
tirë të arrihet në përfundim se rilindësit tanë kanë qenë 
vizionarë të mëdhenj, kanë qenë dijetarë e iluministë të 
shquar, kanë qenë politikanë që kanë ecur nëpër teh të 
shpatës. Dhe, vetëm duke qenë në rrjedhat e Evropës së 
kohës, duke i parë edhe angazhimet e armiqve të Shqi-
përisë e të shqiptarëve, brendapërbrenda Shqipërisë, 
duke parë mohimin që i bëhej kombit shqiptar (“Nuk ka 
komb shqiptar” – thoshte Bizmarku8) dhe gjuhës, kul-
turës, historisë e traditës shqiptare, ata krijuan fenë e 
përbashkët të shqiptarëve – shqiptarizmën.9 Nga ajo urti 
duhet të mësojnë edhe shqiptarët e sotshëm. 

Perandoria Osmane, duke llogaritur në fuqinë e saj, e 
cila për shekuj kishte qenë fuqi në tri kontinente, refuzoi 
kërkesën e Perandorisë Ruse. Ajo nuk hezitoi t’i shpallë 
luftë Stambollit më 24 prill 1877. Pas një lufte njëvje-
çare, e cila vuri në pah shumë dobësi të Perandorisë 
Osmane, të cilat dobësi e detyruan atë që më 3 mars 
1878, me palën në konflikt të nënshkruajë armëpushi-
min në Shën Stefan (lagje e jashtme e Stambollit).10 Kjo 
marrëveshje “paqeje” i njohu Rusisë të drejtën në rajo-
net me shumicë sllave dhe ortodokse të Ballkanit. 
Përfundimet e marrëveshjes goditën edhe tokat shqip-
tare, të cilat Perandoria Osmane nisi t’i përdorë si 
monedhë kusuritjeje.11 Kjo ngjarje shënon fillimin e 
shpërbërjes së Perandorisë Osmane.  

                                                            
 8 Jacques Bourcart: Shqipëria dhe shqiptarët. Dituria, Tiranë 2004, 

f. 93. 
 9 Pashko Vasa: O moj Shqypni, në Dh. S. Shuteriqi: Antologjia e 

letërsisë shqipe, Prishtinë 1970, f. 137-139). 
10 Historia e popullit shqiptar II, Prishtinë 1969, f. 116.  
11 J. Bourcart: Shqipëria dhe shqiptarët (e cituar), f. 93. * Traktati 

i Shën Stefanit i kishte dhënë Bullgarisë së Madhe të gjeneralit Igna-
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Në këto rajone përfshihen aspiratat grabitqare të 
fqinjëve tanë. Kjo “marrëveshje paqe” provokoi një 
revoltë të përgjithshme, si në mesin e Fuqive të Mëdha, 
që nuk mund të pranonin ndikimin rus, e në mënyrë të 
veçantë në mesin e popullit shqiptar, që u godit drejt-
përdrejt nga ato vendime. Kjo revoltë imponoi takimin e 
ri ndërkombëtar, thirrjen e Kongresit të Berlinit më 10 
qershor 1878. Rrjedhimisht, duhet të përmendet mobi-
lizimi i shqiptarëve rreth Lidhjes së Prizrenit, me ç’rast 
shqiptarët elaboruan qartazi kërkesën për krijimin e 
shtetit të pavarur shqiptar, ku do të përfshiheshin 
territoret tona kombëtare, të cilat nën sundimin osman 
ishin të ndara në katër njësi administrative (vilajete). 
Këto vilajete në shumicë banoheshin nga shqiptarët. 

Dinamika e shpërbërjes së Perandorisë Osmane në 
Ballkan zgjati me dekada deri në themelimin e shteteve 
të reja në Ballkan. Shteti shqiptar - Shqipëria ishte i 
fundit në këtë proces të shpërbërjes së Perandorisë 
Osmane. Pas kësaj shpërbërjeje, popullsisë turke iu 
hapën rrugët për t’u formuar si komb e shtet modern – 
Republika Turke. Meritat e pakontestueshme për këtë i 
ka Mustafa Kemali, i njohur si Ataturku, i cili jo vetëm 
që arriti ta mbrojë Turqinë nga armiqtë e bashkuar, por 
e shkëputi nga e kaluara perandorake. Me këtë veprim 
ai bëri një revolucion në botën islame, duke shkëputur 
shtetin dhe shkollën nga feja. 
 

                                                                                                         
tief tërë Shqipërinë Lindore, duke përfshirë Dibrën dhe Ohrin. Më pas 
Traktati i Berlinit, ku markezi Salisbëri u përpoq të mbronte çështjen 
shqiptare, i hoqi Shqipërisë Kurshumlinë dhe Vranjën, që i mori Ser-
bia; Janinën, Artën dhe Prevezën, që i mori Greqia; Plavën, Gucinë 
dhe Tivarin, që i mori Mali i Zi. 
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Konteksti ndërkombëtar i shpalljes 
së pavarësisë më 17 shkurt 2008 

 
Viti 1989 paraqet një kontekst specifik ndërkombëtar: 

tërheqja e BRSS-së nga Afganistani dhe rrëzimi i Murit 
të Berlinit më 9 nëntor 1989 (që simbolizonte luftën e 
demokracisë kundër totalitarizmit), të cilat ishin mesazhe 
të qarta se përfundimi i Perandorisë Sovjetike do të hapë 
një proces të ri politik në shkallë ndërkombëtare. Gjithë 
zhvillimet që ndodhën në vendet e Evropës Lindore, bile 
dhe përtej tyre, konfirmojnë një gjë të tillë, ndonëse 
elementet e para kundër totalitarizmit ishin shfaqur në 
Poloni nga “Lëvizja e Solidarnostit” (1979-1980) dhe në 
Kosovë nga “Lëvizja Stundentore” e vitit 1981.  

Personaliteti i parë i skenës politike ndërkombëtare 
që e kuptoi se në kontekste të reja historike duhet të 
reagohet në mënyrë adekuate dhe pa u hamendur, ishte 
kancelari i Gjermanisë, Helmut Kohl. Ai, më 28 nëntor 
1989 prezantoi planin 10-pikësh për ribashkimin e dy 
Gjermanive në një shtet të vetëm. Edhe pse në mes dy 
Gjermanive ishte kufiri më i akullt, kufiri që ndante 
botën demokratike nga bota totalitare, kufiri që për 
dekada kishte ndikuar në krijimin dhe forcimin e dy 
aleancave të mëdha ushtarake (NATO-n dhe Paktin e 
Varshavës). Bashkimi i dy Gjermanive u bë në mënyrë 
paqësore dhe këtë populli gjerman e meritonte. Sigu-
risht që këtu kanë ndikuar disa faktorë, si fuqia ekono-
mike e Gjermanisë Federale, konstelacioni i ri i forcave 
Lindje – Perëndim, vlerat e demokracive perëndimore e 
mbi të gjitha, shpërbërja e sistemit totalitar, etj. Ky bash-
kim ishte një korrigjim në kohën e duhur i një padrej-
tësie të madhe historike. Ky bashkim ishte mesazh se të 
gjitha padrejtësitë historike duhet të përgatiten për t’i 
bërë korrigjimet e duhura. 
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Fundi i vitit 1989 dhe fillimi i vitit 1990 do të shë-
nojë mobilizime të përgjithshme në të gjitha federatat e 
tipit të centralizuar, të njohura si federata totalitare. Pa 
neglizhuar pasojat në njerëz, gjatë shpërbërjes së BRSS-
së, mund të konfirmojmë se shpërbërja e federatës 
jugosllave ishte më tragjikja për popujt që e përbënin 
atë. Federata jugosllave ishte ajo që pati dëme dhe 
shkatërrime më të mëdha, si në planin njerëzor ashtu 
edhe në rrafshin ekonomik (mbi 300.000 të vrarë, 
qindra mijë të plagosur dhe rreth 1 milion të zhvendo-
sur). Dëmet që iu shkaktuan popujve të federatës jugo-
sllave vazhdojnë të jenë të pallogaritshme edhe sot e 
kësaj dite. Procesi i shpërbërjes juridike të Jugosllavisë 
nga referendumet e pavarësisë (dhjetor 1990) – shpalljet 
e pavarësive të Sllovenisë dhe Kroacisë (25 qershor 
1991), Bosnjë-Hercegovinës (1991), Maqedonisë (1991), 
Malit të Zi (2006). Në hapësirën e fedaratës jugosllave 
janë zhvilluar katër luftëra. Republika e Sllovenisë pati 
fat që ta përmbyllte më së lehti konfliktin me Serbinë, 
pasi Serbia e Millosheviqit ishte shkaktari kryesor i të 
gjitha luftërave. Ndërsa Kroacia, Bosnjë-Hercegovina 
dhe Kosova patën fatin të zhvillojnë luftimet më të 
ashpra me ushtrinë jugosllave, e cila e tëra komandohej 
nga Millosheviqi dhe klika kriminale e tij. Kosova deri 
më tani është shteti i fundit që themelohet nga kjo 
shpërbërje e federatës jugosllave (2008). Një fat më të 
mirë në këtë shpërbërje e patën dy republikat e vogla të 
federatës jugosllave, Maqedonia dhe Mali i Zi, të cilat 
arritën të shkëputen nga Serbia pa ndonjë konflikt se-
rioz, ndonëse Maqedonia nuk arriti t’i ikte konfliktit me 
shqiptarët etnikë në vitin 2001.  

Shpërbërja e federatës jugosllave padyshim që ishte 
një shpëtim për popujt që e kishin përbërë atë. Ajo 
duhej të ishte shpëtim edhe për Serbinë, e cila mbi vete i 
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bart “meritat” më të mëdha për atë shpërbërje, por për të 
është fatkeqësi se nuk arriti të nxjerrë mësimin e duhur 
nga regjimi kriminal i Millosheviqit. Mosnxjerrja e mësi-
mit të duhur nga politika serbe postmillosheviqiane po e 
mban peng paqen dhe sigurinë e tërë rajonit. 
 

 
Vendimet e ambasadorëve 

në Londër – burim i konflikteve të reja 
 
Shpërbërjen e Perandorisë Osmane nga popujt e 

Ballkanit e ndihmuan shumë kryengritjet shqiptare të 
shekullit XIX dhe të fillimshekullit XX, sidomos ato të 
viteve 1908-1912, të cilat u pasuan nga dy luftërat ball-
kanike. Në këto luftëra fituan hapësira të reja tokësore 
në dëm të trojeve shqiptare Serbia, Greqia dhe Mali i 
Zi. Më të humburit në këto luftime e ndarje të reja dolën 
Perandoria Osmane dhe shqiptarët. Shqiptarët qenë 
humbësit më të mëdhenj, jo vetëm nga luftërat që ishin 
tepër tragjike, por sidomos nga padrejtësia e vendimeve 
të Fuqive të Mëdha të marra në Konferencën e Ambasa-
dorëve në Londër. Këtë padrejtësi e ka konfirmuar 
udhëheqësi i Konferencës, ministri britanik Eduard 
Grei, i cili për marrëveshjen e arritur për kufijtë e 
Shqipërisë në Londër, thotë: “...në arritjen e kësaj 
marrëveshjeje çështja e parë thelbësore ishte të ruhej 
mirëkuptimi midis vetë fuqive të mëdha dhe, në qoftë se 
marrëveshja për Shqipërinë e ka siguruar këtë, atëherë, 
është bërë puna që është më thelbësore në interes të 
paqes në Evropë”.12 Zhvillimet e mëpastajme në Evro-
pën e fillimshekullit treguan se nuk ishte arritur më 

                                                            
12 Joseph Swire: Shqipëria, ngritja e një mbretërie, Dituria, Tiranë 

2005, f. 133. 
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“thelbësorja”, për të cilën dyshonte edhe vetë Grei, pasi 
një vit më vonë filloi Lufta e Parë Botërore. Nuk ka dy-
shim se Fuqitë e Mëdha shqiptarëve u kishin bërë pa-
drejtësi të madhe historike. Me këtë çështje do të merret 
edhe George Fred Villiams, ambasadori i SHBA-ve në 
Greqi e Mal të Zi në vitet 1913-1914, i cili duke e parë 
vendimin për kufijtë e Shqipërisë do të shprehej: “Ata 
(Fuqitë e Mëdha), prenë copa me rëndësi nga toka 
shqiptare dhe ua dhanë fqinjëve... duke shkaktuar 
kështu ngatërresa dhe luftëra të përditshme në mes 
këtyre shteteve”.13 Pothuajse e njëjta gjë konfirmohej 
nga Peckham, nënkonsulli britanik në Shkup i cili i 
raportonte qeverisë së tij: “Ajo që kam dëgjuar dhe çka 
kam parë personalisht, e ka thelluar dhe e ka konfir-
muar bindjen time se kufiri i caktuar në Londër, duke 
qenë larg ofrimit të një zgjidhjeje, do të jetë burim i 
vazhdueshëm i grindjeve”.14 Të gjithë ishin të bindur se 
shqiptarëve u ishte bërë një padrejtësi e madhe, e cila 
nuk mund të zgjidhej pa u rivendosur në vend nga 
drejtësia.15 Një korrigjim, ndonëse jo i plotë i asaj 
padrejtësie është bërë në Bisedimet e Vjenës (2006-
2007), të udhëhequra nga emisari special i Sekretarit të 
Përgjithshëm të OKB-së, Marti Ahtisari, ish-presidenti 
finlandez, i cili (korrigjim) u formalizua në Kuvendin e 
Kosovës më 17 shkurt 2008 nga përfaqësuesit e zgje-
dhur të qytetarëve të Kosovës. 

Kriza e madhe lindore e viteve 1875-1880 kishte 
krijuar çështjen shqiptare në Ballkan, e cila në formën e 
vet më tragjike, si çështja e Kosovës, në horizont do të 
                                                            

13 Georg Fred Williams: Shqiptarët, Dielli, Tiranë 1934, f. 12. 
14 PRO-FO, 421/287, Doc. No. 20, Mr. Crackanthorpe to Sir 

Edward Grey, Belgrad, Octobar 2, 1913 – Enclosure in No. 20, Vice-
Consul Peckham to Mr. Crackanthorpe, Uskub, September 22, 1913. 

15 G. F. Williams: Vep. e cit., f. 22. 
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dalë në vitin 1913, kur Konferenca e Ambasadorëve në 
Londër arriti që nga një copë e mbetur e tokave shqip-
tare ta krijonte Shqipërinë,16 të njohur shpesh si 
Shqipëria londineze. 

Nuk ka dyshim se në ato vite Evropa ishte në krizë. 
Dëshmi për këtë është fillimi pas një viti i Luftës së 

Parë Botërore. Kjo krizë pra krijoi çështjen e Kosovës, e 
cila për 96 vjet ishte një vatër e hapur e luftërave dhe e 
ngatërresave të ndryshme. Kjo na shtyn të konkludojmë 
se lindja e çështjes së Kosovës ishte vepër e një padrej-
tësie historike e fillimit të shekullit XX, e cila u bë pro-
blem i zgjidhshëm nga drejtësia historike në fillimshe-
kullin XXI. Për shpërbërjen e Federatës Jugosllave qe e 
pashmangshme ndërhyrja ushtarake e Komitetit Ndër-
kombëtar dhe bombardimet e NATO-s mbi Serbinë dhe 
Malin e Zi, si mbeturina të ish-Federatës Jugosllave. 
Kjo mënyrë e zgjidhjes së problemit me drejtësi e kon-
firmoi konstatimin e Sami Frashërit: 

 
“Shqiptarëtë duhet t’i marrënë ato që duan me 
pahir; t’i kërkojnë me fjalë, po të ken’ edhe pushkënë 
plot”.17  
 
Është interesant se prej të gjitha vendeve socialiste të 

Evropës, RFSJ-ja konsiderohej më “liberalja”, por 
shpërbërja e saj ishte më tragjikja, kuptohet për popujt 
që e përbënin atë ngrehinë artificiale. Mund të thuhet se 
fatin më tragjik gjatë gjithë jetës së asaj ngrehine 
artificiale, shpesh të cilësuar si burg i popujve, e patën 
shqiptarët.  
 

                                                            
16 Po aty, f. 12. 
17 Sami Frashëri: Shqipëria ç’ka qenë, çështë e ç’do të bëhet, Dija, 

Prishtinë 1999, f. 110. 
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Kontrolli ndërkombëtar i pavarësive 
 
Ngjashmëria e dytë e madhe në mes dy pavarësive 

shqiptare është se të dy shteteve shqiptare (Shqipërisë 
dhe Kosovës), për vitet e para të jetës së tyre të pavarur 
u është caktuar nga një periudhë e administrimit të 
jashtëm (ndërkombëtar). Shqipërisë iu caktua Komi-
sioni Ndërkombëtar i Kontrollit, me mbretin Vilhelm 
Vidin18 në krye, që u ndërpre me fillimin e Luftës së 
Parë Botërore, edhe pse i ishte caktuar një periudhë 
dhjetëvjeçare për sundimin e princit evropian.  

Kush ishte Princ Vidi? Vidi ishte pjesëtar i familjes 
së njohur prusiane, kishte lidhje familjare me mbretë-
reshën e Rumanisë Elizabetën, ishte stërnip i perandorit 
të Gjermanisë, Vilhelmi I. Në Shqipëri ai arriti më 7 
mars 1914 së bashku me gruan dhe fëmijët e tij. Zhvi-
llimet e mëpastajme treguan se Vidi ishte i papërgatitur 
për detyrën e vështirë e komplekse që e priste në Shqi-
përi. Vidi u vendos në Durrës, ku edhe e formoi qeve-
rinë e tij me grupin e feudalëve, të cilët kishin nam të 
keq në Shqipëri. Koha tregoi se sa fatkeqe qe Shqipëria 
dhe sa fatkeq qe populli shqiptar me feudalët në krye 
për më shumë se 20 vjet. Princi evropian gjatë sundimit 
të tij nuk arriti të shtrijë ndikimin e vet as në tërë 
hapësirën e Shqipërisë, që ishte njohur nga Konferenca 
e Ambasadorëve në Londër. Përveç kryengritjeve të 
brendshme, Vidi u pengua edhe nga Italia, Greqia dhe 
Jugosllavia, të cilat ishin të interesuara për t’i grabitur 
pjesë të Shqipërisë së mbetur. Fillimi i Luftës së Parë 
Botërore e shtyri të largohej nga Shqipëria, më 3 shtator 
1914, pa abdikuar asnjëherë formalisht dhe nuk u kthye 

                                                            
18 ASHSH, IH: Historia e popullit shqiptar III. Toena, Tiranë 

2007, f. 58. 
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më në Shqipëri.19 As Fuqitë e Mëdha, të cilat e vendo-
sën, nuk i patën dhënë ndonjë përkrahje për të qenë, bile 
këtë nuk e bënë as ato që konsideroheshin si mbështe-
tëse të shtetit të ri - Shqipërisë. Në këtë rrafsh dallohej 
fqiu përtej Adriatikut. Ndërsa Kosovës, pas luftës 
çlirimtare, iu caktua periudha e Administrimit Ndër-
kombëtar, e njohur si UNMIK, me kryeadministratorë 
që ndërroheshin shpesh e të cilët sundonin si mbretër të 
plotfuqishëm për pothuajse dhjetë vjet. Të gjithë këta 
kryeadministratorë qeverisën në Kosovë mbi bazën e 
Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit.20 Jetëgjatësia e 
Administrimit Ndërkombëtar, në rastin e Kosovës, qe 
paraparë të ishte trevjeçare. Ndërrimet e shpeshta të 
kryeadministratorëve, përveç të tjerave, ndikuan që 
administrimi i UNMIK-ut në Kosovë të ishte jocilësor. 
Madje ai ishte pengesë për zhvillimin ekonomik të 
Kosovës. Zhvillimi ekonomik i Kosovës “ishte burim i 
jostabilitetit social dhe politik dhe rigjenerimi i saj nuk 
mund të arrihet nën statuskuon e administrimit ndër-
kombëtar21“ do t’i shkruante Presidentit të KS-së Marti 
Ahtisari pas përmbylljes së Bisedimeve të Vjenës. Shi-
kuar nga ky rrafsh, protektorati ndërkombëtar ka qenë 
specifik për Kosovën dhe këtu nuk ndryshon paksa 
ngjashmëria mes dy pavarësive tona. Por, në anën 
tjetër, si administrim i caktuar nga Fuqitë e Jashtme ka 
ngjashmëri. Në të dy rastet, në vitet e para të pavarë-
sive, ndodhën disa gjëra të dhimbshme, që patën pasoja 
të rënda për raportet ndërnjerëzore si në Shqipërinë e 
                                                            

19 Robert C. Austin: Fan Noli dhe një revolucion i ikur, Koha, 
Prishtinë 2011, f. 24. 

20 Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit te OKB-së, 10 qershor 
1999. 

21 Raporti i të Dërguarit të Posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm 
mbi statusin e ardhshëm të Kosovës, pika 9. 
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para 100 vjetëve, ashtu edhe në Kosovën e para pesë 
vjetëve. Pastaj grupeve politike e atdhetare, që kishin 
kontribuar në çlirimin e vendeve të tyre, Fuqitë e 
Mëdha, përkatësisht OKB-ja, nuk u besuan të ishin 
pjesë udhëheqëse e drejtimit të shteteve të porsakrijuara 
shqiptare. Kështu ndodhi pas shpalljes së pavarësisë së 
Shqipërisë, kur nuk u pranua Qeveria e Ismail Qemalit, 
që kishte një përbërje gjithëkombëtare,22 edhe pse jashtë 
saj mbetën shumë intelektualë atdhetarë, ndërsa pjesë e 
Qeverisë së Princ Vidit u bënë kryesisht nga feudalë 
shqiptarë, në krye me Turhan pashë Përmetin, i cili në 
kohën e Perandorisë Osmane kishte shërbyer si amba-
sador në Peterburg dhe për të cilin Arben Puto në librin 
“Shqipëria politike”, thotë se e kishte një origjinë të 
zbehtë shqiptare.23 Ky emërim tregon qartë se ishte bërë 
një kompromis mes Fuqive të Mëdha, jo vetëm në 
emërimin e kryeministrit, por edhe të ministrave që 
vinin kryekreje nga radhët e feudalëve konservatorë, të 
orientimit osman. Se kush ishte e sa ishte shqiptar Esat 
Toptani, më se miri e tregon deklarata e tij dhënë një 
fletoreje greke, të cilën e interpretonte gazeta serbe 
“Narod”, më 29 mars 1913, ku për Shqipërinë thotë: 
“Një shtet i tillë nuk mund të jetë kurrë i aftë për jetë 
ndërmjet Malit të Zi, Serbisë, Bullgarisë e Greqisë. 
Shqiptarëve u pëlqejnë çrregullimet dhe plaçkitjet. Si 
mundet një popull i tillë me këso të metash, i cili është 
edhe i pashkolluar, pa qytetërim, të jetë i aftë për jetë? I 
rrethuar nga elementë të racave të tjera, i zënë ngushtë 
ndërmjet popujve të cilët në pikëpamje ushtarake dhe 
kulturore kanë përparuar, Shqipëria është një Turqi e 

                                                            
22 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 512. 
23 Arben Puto: Shqipëria politike 1913-1939, Toena, Tiranë 2009, 

f. 126. 
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vogël. Kur Turqia e madhe nuk ka mundur të qëndrojë 
në Evropë, si mund të qëndrojë një Turqi e vogël”.24 
Këtu përveç që ka shumë pasaktësi, gjuha është fyese, 
njësoj si gjuha e armiqve të Shqipërisë e të shqiptarëve. 
Kjo më se miri e tregon se çka mendonin këta njerëz për 
shqiptarët, të cilët synonin sundimin mbi shqiptarët. Por, 
edhe njëkohësisht sa mjeranë ishin ata që shkonin pas 
kësaj qerreje primitive, e ndër ta, fatkeqësisht ishte edhe 
Faik Bej Konica,25 i cili u vu në krah të Esat Toptanit. 
Pra, pas Turhanit, që nuk i dihej mirëfilli origjina shqip-
tare, vinte Esat pashë Toptani, ministër i Mbrojtjes 
(Luftës) dhe i Punëve të Brendshme, detyra këto që e 
bënin pesonalitetin më me ndikim në kabinetin e Princ 
Vidit. Si Esat Toptani, dhe më vonë Ahmet Zogu,26 
silleshin kryesisht rreth këtyre ministrive, jo për të 
garantuar sigurinë e kufijve të Shqipërisë, për të forcuar 
pozitën e saj në raport me fqinjët, por për të siguruar 
pushtetin e tyre të korruptuar mbi shqiptarët. Deklarata 
e cituar dhe gjithë veprimtaria e Esat Toptanit ka pasur 
atë bosht qëndrimi. Sigurisht që në këtë pozitë nuk ka 
mundur të vinte pa mbështetjen e fqinjëve të Shqipërisë 
dhe miqve të tyre, siç ishin Rusia, Franca dhe Mbretëria 
e Bashkuar,27 që asokohe e përbënin Antantën. Pas tij 
vinte Myfti Libohova, ministër i Drejtësisë, Azis Vrioni 
ministër i Bujqësisë, i pasuar nga Dr. Adhamidhi, mini-
stër për Financa, Preng Bibë Doda, ministër i Punëve 
Botore, ndërsa ministër për Arsim ishte Mihajl Turtulli, 
kurse Ministria e Postë-telegrafeve ishte rezervuar për 
                                                            

24 Haris Sillajxhiç: Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në doku-
mentat e Bosnjë-Hercegovinës, “Gjurmime Albanologjike”, seria e 
shkencave historike, VII, Prishtinë 1977, f. 233. 

25 Historia e popullit shqiptar III, (e cituar), f. 47. 
26 Po aty, f. 147. Shih edhe f. 181, 185. 
27 Po aty, f. 74. 
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Hasan Prishtinën.28 Siç shihet, nga i tërë kabineti qeve-
ritar, nga radhët e Lëvizjes Kombëtare ishte vetëm 
Hasan Prishtina. Të tjerët kryesisht kishin qenë në 
shërbim të Perandorisë Osmane apo edhe të ndonjë 
shteti tjetër. Çfarë mund të bënte Hasan Prishtina në një 
përbërje të tillë të qeverisë, me ministra që kryesisht 
mendonin për vete, për shtetet që i paguanin dhe aspak 
për Shqipërinë? Kjo përbërje e qeverisë së Princ Vidit 
ishte një paralajmërim se për Shqipërinë po vinin ditë të 
vështira. Të metën e Qeverisë së Vidit e kishte vërejtur 
mirë edhe përfaqësuesi i Bullgarisë nga Vlora, Pavllov, 
i cili në raportin që i dërgonte vendit të vet, shkruante: 
“Ndoshta e meta kryesore e qeverisë së re është se 
pothuaj të gjithë anëtarët e saj janë përfaqësues të 
klasës së bejlerëve. Kabineti është shprehje e Shqipërisë 
feudale, e cila si kudo në Ballkan nuk ka rrënjë të forta 
në vend, mbahet me dhunë dhe çdo ditë bie ekonomi-
kisht29.” Edhe më shumë se kaq i ka ndodhur Shqipërisë 
gjatë qeverisjes së bejlerëve. Ibrahim Temo, një atdhe-
tar i njohur, më 31 tetor 1908, disa vjet më herët i 
shkruante Dervish Himës për klasën e Esat Pashëve: 
“Shqipërisë në të ardhmen fshatarët dhe malësorët do 
t’ia sigurojnë pavarësinë. Kjo ndërtesë e vjetër e 
parësisë tiranike, natyrisht do të shembet, sepse ajo nuk 
do të mund t’u qëndrojë valëve të këtij revolucioni”.30 
Dhe, vërtet, patriotët, fshatarët e malësorët e bënë 
Shqipërinë, por Fuqitë e Mëdha dhe Vidi ia dorëzuan 
“parisë tiranike” të krijuar e të edukuar nga sundimi i 
gjatë e i egër osman. 

                                                            
28 Po aty, f. 58-59. 
29 Raporti i Pavllovit, përfaqësuesit të Bullgarisë nga Vlora, më 5 

mars 1914, Arkivi sekret nr. 1185.  
30 AQSH: Fondi 19, dosja 32/3. 
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Por, në ato vite të turbullta kishte intelektualë shqip-
tarë që mendonin se: “Të thuash se ne do të forcojmë 
Shqipërinë vetëm me forcat tona, është, në mos tjetër, 
marrëzi”.31 As thënia se të tjerët do ta ndërtojnë Shqi-
përinë për shqiptarët, me kabinetin që kemi në shqyr-
tim, nuk është më pak marrëzi. Është në detyrën e 
intelektualit kur është në nivelin e përgjegjësisë së tij, të 
jetë kurdo oponencë e pushtetit të huaj, oponencë e të 
fortit dhe gjithnjë në anën e popullit, për lirinë e mirë-
qenien e tij. Ndërsa, për dallim nga intelektualët që 
kryesisht vinin nga sfera e feudalëve, që nuk e vlerë-
sonin luftën e popullit shqiptar, duke vrapuar të përfito-
nin nga ajo, Luigj Gurakuqi, intelektuali i frymës së 
rilindësve, e mbronte mendimin: “se është detyra jonë 
që të bëjmë çmos për të treguar të kundërten”,32 se 
intelektualët atdhetarë ishin të gatshëm, ashtu si e bënë 
shtetin edhe ta konsolidojnë e forcojnë atë. Madje 
Gurakuqi kërkonte që të “merreshin masat e domosdo-
shme” për t’ua “prerë rrugën armiqve” që i ishin bash-
kuar Esat Pashë Toptanit dhe grupit të tij, të cilët serio-
zisht po i rrezikonin frytet e arritura me shpalljen e 
pavarësisë së Shqipërisë.33 Dokumentet e kohës jo një 
herë konfirmojnë për qëndrimin armiqësor që kishin 
dhe morën feudalët për Plakun e Urtë Ismail Qemali. 
Ata shumë herë me ankesa të ndryshme u ishin drejtuar 
Fuqive të Mëdha, shteteve të veçanta dhe përfaqësuesve 
të tyre për Ismail Qemalin dhe qeverinë e tij. Qëndrim 
armiqësor kishin feudalët si të jugut ashtu dhe të Shqi-
përisë së Mesme. Me këto sulme të bashkërenduara 
feudalët e shkollimit oriental tregonin se ishin tejet të 

                                                            
31 “Lufta e popullit shqiptar…”, II, dok 168, f. 218. 
32 Luigj Gurakuqi: Vepra 3, Rilindja, Prishtinë 1988, f. 217. 
33 Po aty. 
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organizuar për t’i mbrojtur interest e tyre dhe gjithnjë në 
dëm të Shqipërisë e të shqiptarëve. Por, këtë zell kjo 
klasë profiterësh kurrë nuk e pati kur duhej të mbrohe-
shin interesat e kombit e të Shqipërisë së porsakrijuar 
me aq shumë sakrifica. Ja çfarë thoshin disa feudalë për 
Ismail Qemalin, edhe pse shumë nga ta fillimisht qenë 
pjesë e kabinetit të tij qeverisës. Po e fillojmë me Eqrem 
bej Vlorën, i cili nga Berlini i ankohej konsullit të për-
gjithshëm austro-hungarez për Ismail Qemalin dhe 
njerëzit e tij që ai i quante vagabondë, po dëshironin t’ia 
ndanin popullit shqiptar tokat e grabitura të bejlerëve 
dhe se ky veprim i Ismail Qemalit “buronte vetëm nga 
urrejtja kundër nesh dhe klasës pasanike”.34 Edhe pse 
tokat që kishin në dispozicion feudalët e sojit të tyre ia 
kishin grabitur popullit gjatë sundimit osman në Shqi-
përi, për shërbimet që ia kishin bërë atij sundimi të egër. 
Pra, ata ishin grabitësit e vërtetë të pasurisë kombëtare. 
Por, Eqremi nuk ishte i vetmi. Të tillë ishin gjithë feu-
dalët që ishin bërë kundërshtarë të qeverisë së Ismail 
Qemalit. Njëri nga ta ishte edhe Syrja Vlora, i cili më 
26 korrik 1913 i shkruante një konsulli të përgjithshëm 
austro-hungarez se: “në qoftë se qeveria e përkohshme 
vazhdon t’i mbështetë banditët dhe injorantët, do të jemi 
të shtrënguar më në fund t’u drejtohemi Fuqive të 
Mëdha që t’na ndihmojnë, qofshin ato edhe armiqtë 
tanë më të mëdhenj”.35 Për këtë klasë dekadente, 
atdhetarët ishin “banditë” e “injorantë” dhe për t’i 
luftuar këta (kundër osmanëve nuk kishin luftuar 
asnjëherë), ishin të gatshëm të bashkoheshin me armiqtë 
më të mëdhenj të Shqipërisë e të kombit shqiptar. 
Natyrisht që këtë e kanë dëshmuar sa e sa here në jetën 

                                                            
34 HHStA Pa: Letër që mban datën 12.12.1913, dosja nr. 23-3. 
35 Po aty, dosja nr. 23-12. 
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e tyre të turpit dhe për ta kurrë nuk do të bëhej as kombi 
shqiptar e as Shqipëria. Për këtë farë njerëzish, pasuria 
ishte gjithçka, atdheu asgjë. Me klikën e Esat Pashë 
Toptanit, përveç të përmendurve, ishin bashkuar edhe 
Myfid bej Libohova, Aziz pashë Vrioni, Ahmet bej 
Zogu, Bektash bej Cakrani36 e shumë të tjerë, që edhe 
kanë merita në jetën politike, publicistike, gazetareske e 
intelektuale për Shqipërinë, por që në moment kthese u 
treguan kundërshtarë të Ismail Qemalit dhe të Qeverisë 
së tij, që e cilësonin si qeveri arbitrare.37 Të gjithë këta, 
sa herë i shihnin të rrezikuara interesat e tyre, guxonin 
dhe dinin të bashkoheshin me armiqtë më të egër të 
Shqipërisë e të shqiptarëve, siç ishin Serbia e Greqia, 
Italia etj., të cilat kishin interes që në Shqipëri të sun-
donte kaosi, në mënyrë që njerëzit si dhe pasuritë e 
Shqipërisë të shiteshin e të bliheshin lehtë. Pasi Fuqitë e 
Mëdha e kishin marrë vendimin më 29 korrik 191338 që 
                                                            

36 Koli Xoxe: Koli Xoxe: Ismail Qemali, 8 nëntori, Tiranë 1983, f. 
355. 

37 Po aty, f. 390. 
38 Po aty, f. 283. Konfereca e Ambasadorëve në Londër më 29 

korrik 1913 mori këtë vendim: 1. Shqipëria shpallet principatë auto-
nome, sovrane dhe e trashëguar sipas rregullave të fëmijës së parë nën 
garancitë e Fuqive të Mëdha. Princi do të caktohet nga të gjashtë fu-
qitë. 2. Çdo lidhje sovraniteti mes Shqipërisë e Turqisë përjashtohet. 
3. Shqipëria është asnjënëse... 4. Kontrolli i administratës civile dhe i 
financave të Shqipërisë i besohet një komisioni ndërkombëtar, të për-
bërë nga delegatët e gjashtë Fuqive dhe nga një delegat i Shqipërisë. 
5. Kompetencat e këtij komisioni do të jenë për dhjetë vjet, dhe në 
rast nevoje mund të zgjaten. 6. Ky komision do të ngarkohet të hartojë 
një projekt-organizim të hollësishëm për të gjitha degët e adminis-
tratës së Shqipërisë... 7. Princi do të emërohet brenda një afati jo më 
vonë se gjashtë muaj... 8. Qetësia dhe rendi publik do të sigurohen 
nga xhandarmëria ndërkombëtare, e cila do t’u besohet oficerëve të 
huaj... 9. Oficerët do të zgjidhen nga ushtria suedeze. 10. Misioni i 
oficerëve ndërkombëtarë nuk do t’i prekë as uniformitetin e oficerëve, 
as nënoficerët dhe xhandarmërinë vendase. 11. Rrogat e këtyre ofi-
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në krye të Shqipërisë së pavarur të ishte Princ Vidi, ai 
edhe do të zbarkonte në Durrës më 7 mars 1914. Ismail 
Qemali, i cili kishte dhënë dorëheqje më 22 janar 1914, 
do të deklaronte si nëpër dhëmbë: “Tash s’na mbetet 
tjetër veçse të presim ditën kur përfaqësuesit e civili-
zimit e të humanizmit të mblidhen e të vendosin për 
njohjen e të drejtave tona, të cilat gjer më sot, për fat të 
keq, janë braktisur me pretekstin që të mund të shma-
ngej ajo që ishte e pashmangshme. Jemi të bindur se një 
akt drejtësie në favorin tonë do të ishte me përfitim, jo 
vetëm për ne, por edhe për ata që kërkuan zmadhimin e 
tyre në shkatërrimin tonë. Rindërtimi i bllokut ballkanik 
dhe garancia e pavarësisë së tij është një nga faktorët 
më efikas për paqen në Lindje e në botë. Kjo ndërtesë 
ballkanike mund të konsolidohet vetëm me forcimin e 
Shqipërisë, e cila përbën njërën nga katër kolonat që e 
mbajnë për të mos u rrëzuar”.39 Koha sigurisht që i jep 
të drejtë këtij konstatimi vizionar të Ismail Qemalit. 
Përkunder bindjes së Ismail Qemalit se emërimi i Princ 
Vidit për mbret të Shqipërisë, nuk ishte zgjidhje e duhur 
për shtetin shqiptar, ai nuk e kishte kundërshtuar, për-
kundrazi e kishte favorizuar. Atdhetarët në krye me 
Ismail Qemalin ishin të mendimit se Shqipërisë i duhej 
një princ i fuqishëm evropian. Por, pas takimit që Ismail 
Qemali kishte pasur me princin, në kujtimet e tij do të 
shkruajë: “Princi më habiti për mungesën e një ideje 
mbi gjendjen e vendit dhe mungesën e një vetëdijeje për 
vështirësitë e jashtëzakonshme të çastit”.40 Plakun e 
Urtë sigurisht që e kishte shqetësuar dhe fakti se ai ishte 
                                                                                                         
cerëve mund të sigurohen nga të ardhurat e vendit nën garancinë e 
Fuqive. 

39 Ismail Qemali: Shqipëria dhe shqiptarët, Londër, korrik 1917, 
f. 51.  

40 Ismail Qemali: Kujtime, Toena, Tiranë 2009, f. 431. 
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afruar shumë me feudalët e tipit të Esat Toptanit, duke 
lënë anash popullin dhe atdhetarët e devotshëm të Shqi-
përisë. 

Prandaj, do të thoshte për Princ Vidin: “Ai nuk kishte 
bërë asgjë për t’i kuptuar ata qytetarë (popullin dhe 
atdhetarët, nënvizimi im – J.K.). Ai nuk kishte hedhur 
asnjë hap për të afruar zemrat e tyre që i qenë hapur 
plot besim për të”.41 Patriotët shqiptarë në krye me 
Ismail Qemalin ishin përcaktuar për një princ evropian, 
për këtë nuk kishin asnjë hezitim, por nga ai pritnin 
përparimin dhe zhvillimin e Shqipërisë dhe shkëputjen e 
saj nga e kaluara osmane. Ata pritën shumë nga Princi 
që Fuqitë e Mëdha ia patën caktuar Shqipërisë, ata nuk 
pritën vetëm ndërtimin e një shteti laik,42 por edhe 
bashkimin e tokave të shqiptarëve. Ata dëshironin që 
Princi të ishte një Skënderbe i dytë i Shqipërisë.43 
Largimi i Princ Vidit me fillimin e Luftës së Parë Botë-
rore, por jo edhe pa meritën e kryengritjes së Shqipërisë 
së Mesme, të organizuar nga Esat Toptani,44 dëshmoi 
pagabueshmërinë e patriotëve të Shqipërisë. Shikuar 
nga perspektiva e sotme, ajo zgjidhje ishte tepër e dëm-
shme, e dëmshme se për qeverimin në Shqipëri u ven-
dosën standarde tepër të ulta, të cilat po na përcjellin 
edhe sot e kësaj dite. 

Pas 96 vjetësh, UNMIK-u në Kosovë nuk e njohu 
Qeverinë e Përkohshme të Kosovës, të dalë nga lufta 
çlirimtare, por formuan një qeveri me bashkëdrejtues 
mbi bazën e Kornizës Kushtetuese, ku fjalën kryesore e 

                                                            
41 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 433. 
42 Koli Xoxe: Vep. e cit. f. 287.  
43 Gjergj Pekmezi: Një problem i rëndë. Gazeta “Dielli” nr. 178, 

Boston Mass., 5 dhjetor 1912. 
44 Koli Xoxe: Vep. e cit., f. 289. 
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kishin ndërkombëtaret.45 Edhe në Kosovë nuk munguan 
zërat që mohonin luftën çlirimtare, mohonin gjakun e 
derdhur për liri. Ata sikur nuk donin ta kuptonin se ishte 
flijimi i Jasharëve të Prekazit, në krye me Komandantin 
legjendar – Adem Jashari, që ia kishin “shtuar Zonjës 
Ollbrajt dhe shtetit që përfaqësonte ajo, vendosmë-
rinë”46 për veprim kundër pushtetit kriminal të Millo-
sheviqit. Pa pushkët e shkrehura të Ushtrisë Çlirimtare 
të Kosovës për liri dhe vetëm me vajtime të përditshme 
nuk do të kishte ndodhur kurrë ndërhyrja ndërkombë-
tare në Kosovë. Kjo është dëshmi se liria jonë para së 
gjithash i ka rrënjët në gjakun e atyre që nuk kursyen 
asgjë për lirinë e pavarësinë e vendit të vet. Epopeja e 
Prekazit ka lëvizur GK-në, pra është shtuar interesimi i 
botës demokratike për zhvillimet në Kosovë dhe për 
herë të parë po shprehej për një status të avancuar dhe 
kjo u bë më 9 e 25 mars 1998.47 Pasi, siç konstaton 
Mark Villeri, “nuk mjaftonte vetëm vuajtja njerëzore 
për të nxitur ndërhyrjen ndërkombëtare të nevojshme 
për ta avancuar kauzën e shqiptarëve të Kosovës”.48 
Ndërhyrja ndërkombëtare në Kosovë do të vijë vetëm 
atëherë, kur u kërcënua stabiliteti i gjithë rajonit49 tonë. 
Formimi i institucioneve të përbashkëta pas luftës çli-
rimtare (qershor 1999), ku fjalën kryesore e kishin 
ndërkombëtarët, sigurisht që nuk ndodhi pa fajin e 
liderëve politikë të kohës, apo të “komandantëve” që i 

                                                            
45 UNMIK: Kornizë Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme 

në Kosovë, 15 maj 2001, e nënshkruar nga Hans Haekkerup, Përfa-
qësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm, Prishtinë 2001. 

46 Madeline Albright: Zonja sekretare. Dudaj, Tiranë 2003, f. 444. 
47 Marc Weller: Shtetësia e kontestuar. Koha, Prishtinë 2009, f. 

154. 
48 Po aty, f. 149. 
49 Po aty, f. 153. 
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ndanë zonat e interesit të tyre, sikur të ishin feudet e 
tyre. Po e them këtë, duke qenë se Komuniteti Ndërko-
mbëtar ishte i gatshëm ta pranojë një qeveri të një 
spektri sa më të gjerë politik. Për këtë ishte edhe oferta 
e diplomatit të njohur amerikan, i njohur edhe si 
“bulldozheri i diplomacisë amerikane”, Hollbrukut, dhe 
e kryeadministratorit Kushner. Pra, edhe koha jonë i 
kishte “feudalët” që interesoheshin për interesat e ngu-
shta klanore, me çka rrezikuan interesin kombëtar. Nuk 
kishte si të ndodhte ndryshe, pasi “komandantët” si 
shkollë veprimi kishin mësimet e “mbretit” të shqip-
tarëve dhe klasën e tij të feudalëve dhe të bajraktarëve 
të degraduar, por edhe nga autoritarizmi i Rugovës, të 
cilët ëndërruan të bëheshin si ai dhe u bënë jo vetëm 
duke u përkulur te varri i tij, por edhe faqe botës me 
veprimet e tyre autoritare. Edhe qarqe të tjera shqiptare 
sikur kanë marrë guximin për të “vlerësuar” shtetin 
“demokratik” të feudalëve dallkaukë në 100-vjetorin e 
pavarësisë së Shqipërisë. Kështu, shumicës së shqipta-
rëve po u afrohet një perspektivë e zymtë. Ndoshta edhe 
ka njëfarë kuptimi, se askush më shumë e më mirë se 
ata nuk e dinë se në cilat gjurmë po ecin qeveritarët e 
kohës sonë. Pas 100 vjetësh po na përsëritet historia, 
duke dëshmuar se kemi vendnumëruar shumë edhe për 
faktin se shumë pak kemi mësuar nga historia si “më-
suese e jetës”. Prandaj edhe fjala e urtë thotë: “Kush 
nuk mëson, pëson.” Të dyja këto palë nuk ditën t’i 
kuptojnë kërkesat e kohës, sepse shpejt e harruan 
interesin e kombit e të atdheut, për ç’gjë ishte luftuar e 
sakrifikuar ndër breza dhe iu vërsulën interesave, 
babëzisë së tyre. “Babëzinë”, “grykësinë”, “pangopë-
sinë”, si vese të liga, populli ynë i ka vënë në thumb të 
kritikës me filozofinë dhe urtinë e tij shekullore. 
Politikanët e Kosovës nuk arritën t’i njësojnë qëndrimet 
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politike, as u interesuan dhe as u angazhuan që të kri-
jonin një trupë këshillëdhënësish me ekspertë politikë, 
juridikë dhe ekonomikë për t’i dhënë orientimet për 
kahet e drejtimit të vendit, sidomos në planin e zhvi-
llimit ekonomik, të sundimit të ligjit dhe të shfrytëzimit 
të pasurisë kombëtare. Përkundrazi, filluan një luftë 
politike klanore, luftë që bëhej kryekreje për interesa 
meskine, e cila shitej, gjoja për “parime” ideologjike, 
klasore e madje edhe atdhetare. Edhe në këtë rrafsh, dy 
fillimet e pavarësive tona kishin aq shumë ngjashmëri, 
saqë këtij fenomeni populli do t’i thoshte: “bëm babë të 
të ngjaj”. Liderët tanë, madje, as nuk kominikonin si 
duhet mes tyre dhe siç duket as me organet e partive 
politike, në emër të të cilave flisnin e merrnin vendime 
autoritare. Vendimet autoritare i kanë kushtuar shtrenjtë 
kombit gjatë këtyre 100 vjetëve të pavarësisë. Liderët 
tanë më lehtë mund të uleshin të bisedonin me armiqtë e 
përbetuar të kombit sesa të bisedonin me kundërshtarët 
e tyre politikë, madje as me bashkëpartiakët e tyre nuk 
kanë gatishmëri të bisedojnë. Zogu dhe grupi i feuda-
lëve që e mbështesnin ishin të gatshëm të bashkëpuno-
nin me armiqtë më të mëdhenj të kombit, siç ishin 
Serbia, Italia dhe Greqia. Por, as bashkëpunëtorët, për-
katësisht bashkëpartiakët e tyre si duket nuk merrnin 
kurajën që t’ua prishnin vendimet autoritare të plotë-
fuqishmëve të partive politike. Përkundrazi, disa ua 
ushqenin autoritarizmin me një lloj servilizmi të paparë. 
Kjo dëshmon se sa autoritare është vendimmarrja poli-
tike në partitë politike shqiptare. Gjithë përvoja histo-
rike e autoritarizmit ka treguar se autoritarizmi nuk 
prodhon demokraci e rend demokratik, ndërsa diktatura, 
e kemi parë të prodhojë me tepri. Ndoshta është kështu 
se ishim shoqëri e dalë nga sistemi monist, nuk kishim 
dituri për sistemin demokratik, ose nuk donim ta dinim 
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dhe ecnim në rrugën që e njihnim, të autoritarizmit. 
Rruga që e njihnim duket se ishte ajo e sekretarëve të 
parë të partive komuniste, që në të shumtën e rasteve 
ishin trashëgimtarë të sistemeve mbretërore, pasi ato 
vende nuk kishin njohur sistem tjetër veç atij, të 
njëshave sundimtarë. Edhe mundet që këtij brezi të mos 
i ketë pëlqyer ai pushtet sekretarësh të parë, kështu, së 
paku, deklarohen, por kur janë instaluar në pushtet apo 
në krye të partive, u ka pëlqyer të jenë njësoj të 
gjithëpushtetshëm, së këndejmi edhe të përjetshëm. Të 
djeshmit, sekretarët e parë të partive komuniste, do t’ua 
kishin zili këtyre të sotshmëve për mënyrën se si e 
ushtrojnë autoritarizmin “demokratik” pa dhunë! Një 
sistem ky shumë i përafërt me mbretëritë tradicionale, 
do të instalohet në partitë politike shqiptare edhe në 
vitet e tranzicionit, ku kryetari i partisë i merr të gjitha 
vendimet, duke i zëvendësuar të gjitha organet statutare 
të partisë, duke thënë “partia jam unë”, një derivim ky i 
shprehjes famoze “shteti jam unë”!50 Të tillët, pra, kur 
vendosen në krye të shtetit, apo të qeverisë, sikur do të 
thonë: “Shteti (qeveria) jam unë”! Për të tillët, pro-
cedurat demokratike e sundimi i ligjit janë rrugë e gjatë. 
Atyre u duhen rrugët e shkurtra. Sepse koha po e 
dëshmon çdo ditë e më tepër se demokracia për ne, si 
për çdo vend të botës, do të ishte rruga më e shkurtër 
dhe më e duhur drejt përparimit dhe zhvillimit.51 Si 
duket, as demokracia e tranzicionit nuk është imune nga 
vesi i babëzisë autoritariste! Ves që i ka mbërthyer 
demokracitë shqiptare dhe s’po i lë të shohin ditë të 
mbara! E keqja më e madhe është se kjo mënyrë 

                                                            
50 “L’état, c’est moi”, thënie e mbretit të Francës, Luigji XIV 

(1638-1715). 
51 M Albright: Vep. e cit., f. 513. 
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autoritare e udhëheqjes në partitë politike po instalohet 
edhe në institucionet e shtetit dhe s’ka gjasë të ndry-
shojë. 

 
 

Atdhetarët tërhiqen për Shqipërinë 
 
Me gjithë kundërshtitë e buta e sporadike, në të dy 

rastet, atdhetarët u treguan të gatshëm të tërhiqeshin, për 
të qenë në shërbim të jetës së pavarur, vetëm nga shtetet 
që ishin çliruar (nga Turqia dhe Serbia, kjo e fundit si 
mbeturinë e FJ-së), por jo edhe nga Fuqitë e Mëdha, 
përkatësisht komuniteti ndërkombëtar, që ndërhynte 
herë si “lehtësim” e herë si “barrë” për pavarësitë shqip-
tare. Si duket, këtu qe edhe dobësia e atdhetarëve, sido-
mos e atdhetarëve të brezit të Ismail Qemalit. Ismail 
Qemali ishte nga ata burrështetas me integritet që kurrë 
nuk diti të ankohej para ndërkombëtarëve, as kur kishte 
të bënte më shqiptarët e këqij, siç ishin Toptani me 
shokë. Ai para ndërkombëtarëve ankohej, por ankesat i 
kishte për padrejtësitë që i ishin bërë dhe vazhdonin t’i 
bëheshin popullit shqiptar. Komunitetit ndërkombëtar, 
në të dy rastet, nuk i ngutej që t’i zgjidhte shpejt e 
shpejt problemet e shumta që ishin të grumbulluara nga 
pushtimet e gjata e të egra si të Shqipërisë së para 100 
vjetëve, ashtu edhe të Kosovës pas gati 100 vjetësh. 
Patriotët e pavarësisë së Shqipërisë ishin të shqetësuar 
me gjendjen e rëndë që ekzistonte në vend, ishin të 
shqetësuar dhe nuk po e kuptonin izolimin që i ishte 
bërë Shqipërisë, andaj vendosën të dalin në Evropë për 
t’i njoftuar me gjendjen e rëndë që mbretëronte në 
Shqipëri, por edhe për të kërkuar mbështetje në sigu-
rimin e tërësisë territoriale. Kështu, në pranverën e vitit 
1913 Ismail Qemali, Luigj Gurakuqi dhe Isa Boletini do 
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të ndërmarrin një udhëtim për në Evropë. Ata e bënë 
këtë hap për t’i njoftuar qendrat e Evropës për gjendjen 
e rëndë që dominonte në Shqipëri dhe rreth saj. Por ata, 
nga atje do të kthehen të zhgënjyer nga ç’mësuan e 
ç’dëgjuan në kryeqytetet evropiane: në Romë, në Paris e 
Vjenë dhe, sidomos, në Londër. Ismail Qemali do të 
shkruajë në Kujtimet e tij: “[...] kur po e shihnim të 
ardhmen e atdheut tonë të rilindur aq të errët, po na 
ngushëllonin duke na thënë se duhet të flijoheshim për 
interesin e përgjithshëm të Evropës. I nënshtruar këtij 
vendimi, por jo i dëshpëruar, u ktheva në Shqipëri, duke 
më mbajtur gjallë shpresa se rrethana më të favorshme, 
në një kohë tjetër në të ardhmen, do t’i japin mundësi 
Shqipërisë të realizonte aspiratat e saja të ligjshme”.52 
Kjo tregon se sa rëndë e kishte goditur në shpirt plakun 
e urtë të Vlorës e vërteta që e mësoi në Londër, nga e 
cila priste shumë. Në fakt, Ismail Qemali ishte i men-
dimit se Shqipëria vetëm me një princ (mbret) nga 
Evropa do të kishte mundësi të ecte në rrugën e për-
parimit e të zhvillimit. Vetëm me një princ nga Evropa 
mund ta shkëpuste nga mënyra e jetës osmane e ta 
kthente te mënyra e jetës tradicionale të shqiptarëve, që 
ishte e barasvlershme me atë evropiane. Por, Fuqitë e 
Mëdha të Evropës nuk e patën këtë hall, atyre u 
interesonte qetësia në Ballkan dhe ruajtja e balanceve 
mes të mëdhenjve të Evropës, si dhe kush do të merrte 
më shumë koncesione në Shqipëri. Pra, atyre u 
interesonin shumë pasuritë e Shqipërisë dhe për këtë 
atyre u duheshin qeveri jopopullore, siç ishin ato të 
Toptanit dhe më vonë e Zogollit, dhe jo qeveri siç ishte 
ajo e Ismail Qemalit, e cila e tregoi qartë çfarë donte. 
Ismail Qemali ishte njohës i mirë i mënyrës së qeveris-
                                                            

52 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 424. 
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jes, por për momentin, sipas të fuqishmëve, Shqipërisë 
nuk i duheshin njerëzit e ditur, i duheshin, siç e thashë 
më sipër, dallkaukët si Esat Pashë Toptani e më pas 
Ahmet Zogu! Edhe ne, në Kosovën e pas qershorit 
1999, për disa vjet na mbante shpresa se do të na njihej 
pavarësia dhe kështu do të realizohej edhe dëshira e 
plakut vlonjat, së paku edhe për një pjesë të kombit. 
Ndërsa, dëshira e Plakut të Urtë të Shqipërisë ishte për 
një Shqipëri “të lirë, pa ndonjë protektorat, me të katër 
vilajetet, nën flamurin e Atit tonë Skënderbeut”.53 Edhe 
pse, as me tërheqjet e tyre, në të dy rastet, atdhetarët 
nuk i ndihmuan shumë popullit e vendit të tyre, sidomos 
në rastin e parë, pasi u vendos një sundim i egër feudal, 
që u tregua i gatshëm për të marrë vendime të dëmshme 
për popullin shqiptar dhe atdheun e tij. Edhe zgjatja e 
kohës nga faktori ndërkombëtar për njohjen e Pava-
rësisë së Kosovës ka krijuar sot një sërë problemesh. 
Sikur kjo të ndodhte në dy-tri vitet e para pas luftës 
çlirimtare, siç ishte paraparë në Konferencën Ndërko-
mbëtare të Rambujesë për Kosovën,54 Republika e 
Kosovës nuk do të përballej me këto veshtirësi që i kanë 
dalë në rrugën e njohjes ndërkombëtare, integrimeve 
evropiane, ashtu edhe në udhën e përparimit e të zhvi-

                                                            
53 Gazeta “Koha”, “Plaku i Shqipërisë”, 12 nëntor 1917. 
54 Dokumenti politik i Konferencës së Rambujesë për Kosovën. 

Kapitulli VIII, neni 1, paragrafi 3: “Tre vjet pas hyrjes në fuqi të kësaj 
marrëveshjeje, një takim ndërkombëtar do të mblidhet për të përcak-
tuar një proces për të cilin do të bihet dakord që të bëhet vendosja 
përfundimtare e statusit të Kosovës. Kjo do të bëhet në bazë të vullne-
tit të popullit, të shprehur në një referendum (nënvizimi im – J.K.), opi-
nionit të autoriteteve relevante, përpjekjeve të së cilës palë në lidhje 
me zbatimin e kësaj marrëveshjeje, dhe të Aktit final të Helsinkit. Ta-
kimi do të marrë një vlerësim të plotë të zbatimit të kësaj marrëvesh-
jeje si dhe do të konsiderojë propozimin e çdonjërës palë për masa 
shtesë.” 
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llimit ekonomik e shoqëror të saj. Në Shqipëri feudalët 
“halldupë” gjetën mbështetje nga ndërkombëtarët, jo 
pse ata do të sillnin një frymë të re në drejtimin e shtetit, 
sidomos në zhvillimin e përparimin e tij, as për sigurinë 
e stabilitetin e brendshëm, që nuk ndodhi asnjëherë deri 
pas Luftës së Dytë Botërore, por për sigurinë e stabili-
tetin e jashtëm, pasi ajo klasë jo vetëm që nuk luftonte 
për çlirimin e trojeve të pushtuara të Shqipërisë, por 
ishte e gatshme edhe të lëshonte troje të tjera në dëm të 
tokave shqiptare.55 Për këtë, faktori ndërkombëtar 
kishte informacione të shumta, pasi Esat Toptani u 
shërbente të gjithë armiqve të Shqipërisë.56  

Pra, ishin Esat Toptani dhe më vonë Ahmet Zogu, 
feudalë të shkathët, dinakë e mashtrues, vrasës dhe 
denigrues të atdhetarërve të dëshmuar. Ata, duke qenë 
të edukuar në Stamboll, kishin ëndërruar të bënin jetë 
mbretërore, kur të bëheshin mbretër dhe kishin hyrë në 
garë mes vete se kush do të arrinte i pari fronin e mbre-
tit të Sqipërisë. Ata në Shqipëri sjellin frymën e sall-
tanetit mbretëror të Stambollit, në vendin më të varfër të 
Evropës.57 Në vendin që kishte hequr të zitë e ullirit nga 
sundimi mbretëror i sulltanëve të Stambollit dhe të tjerë 
sulltanë as që i duheshin Shqipërisë e shqiptarëve. Për 
të arritur këtë, ata rreth tyre do të formojnë grupe të 
armatosura (banda për t’i “heshtur” ose vrarë kundër-
shtarët politikë), banditë të përbërë nga malësorët e 
Matit e të Shqipërisë së Mesme, për të forcuar sundimin 
e klasës feudale, e cila i kishte shtypur dhe do t’i shtypte 

                                                            
55 Robert C. Austin: Fan Noli dhe një revolucion i ikur (e cituar), f. 

182 dhe 186; Gazeta “Albania” e 12 korrikut 1919 shkruante: “Dëshira 
e Esatit është për t’u bërë sulltan i një Shqipërie me katër fshatra”. 

56 Arben Puto: Shqipëria politike 1913-1939 (e cituar), f. 264. 
57 Po aty, f. 334. 
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përsëri,58 por jo për forcimin e shtetit me synim 
bashkimin e kombit shqiptar dhe çlirimin e tokave të 
pushtuara shqiptare, për çka kishin luftuar e besuar 
luftëtarët e pavarësisë së Shqipërisë dhe gjithë brezi i 
rilindësve tanë të urtë. Fuqitë e Mëdha, duke i parë 
aspiratat e tyre personale për sundim në Shqipëri, duke 
parë gatishmërinë për t’i eliminuar atdhetarët, për të 
bërë “rrush e kumbulla” pasurinë kombëtare, duke parë 
garancitë që jepnin për sigurinë e rajonit të trazuar të 
Ballkanit duke copëzuar Shqipërinë, ishin të gatshëm 
t’u bënin çdo lloj të koncesioneve ekonomike, u për-
caktuan t’i mbështetnin këta njerëz që do t’i luftonin 
qarqet atdhetare që kërkonin çlirimin e bashkimin e 
trojeve të pushtuara të Shqipërisë dhe demokratizimin e 
saj në frymën evropiane.59 Fuqitë e Mëdha donin qetësi 
për vete, duke bërë pazare me tokat shqiptare,60 por 
edhe me perspektivën shqiptare. Kjo nuk mund të 
kuptohet ndryshe, pasi jashtë shtetit shqiptar mbetën më 
shumë se gjysma e popullit dhe e tokave të banuara e të 
dominuara nga shqiptarët. Duke i lënë Shqipërisë me 
shumicë male të thata, këneta e moçale,61 ndërsa jashtë 
kufirit ia kishin lënë tokat më të mira e qytetet më të 
zhvilluara. As sot, pas 100 vjetësh, sudimtarët e feudeve 
shqiptare nuk sillen ndryshe ndaj pasurisë kombëtare. 
Edhe sot, për ndërkombëtarët, me përparësi shikohet 
stabiliteti politik sesa zhvillimi ekonomik e sundimi i 
rendit dhe i ligjit. Popullit e vendit tonë i duhet zhvi-
llimi ekonomik, i duhet sundimi i rendit dhe i ligjit, i 
duhet drejtësia sociale. Sigurisht që i duhet edhe imazhi, 

                                                            
58 Po aty, f. 334-337. 
59 Po aty, f. 71.  
60 Po aty, f. 81. 
61 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 424. 
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por jo imazh pa përmbajtje. Bota demokratike mund të 
kërkojë imazh, është e drejtë e tyre, por populli i Koso-
vës nuk mund të jetojë e as ta hajë imazhin, ai do punë 
dhe jetë të dinjitetshme në atdheun e tij të pasur. Ai, në 
vendin më të pasur të Evropës, vazhdon të jetë populli 
më i varfër i saj. Varfëria nuk prodhon njerëz me dinji-
tet, por prodhon mjerim, servilë të papërmirësueshëm 
dhe kriminelë potencialë.  

 
 

Pse dështuan nacionalistët? 
  
Ç’ndodhi me atdhetarët siç ishin Ismail Qemali, 

Hasan Prishtina, Luigj Gurakuqi, Fan S. Noli, etj.? Per-
sonalitete këto të orientimit demokratik dhe evropian, 
njerëz me përvojë dhe dije, burra të fjalës e të besës, me 
dinjitet, me traditë institucionale, njerëz me autoritet e 
besim të madh në popull. Si u mundën nga halldupët 
Zogu-Toptani62 me kompani? Përfaqësues të edukimit 
sulltanor e kriminal për të grabitur pasuri e katandi të 
popullit liridashës, pasuri që e kishte ruajtur me shekuj, 
e kishte çliruar për ta ruajtur dhe punuar tokën e 
përgjakur, për t’i shfrytëzuar pasuritë që ua kishte 
dhuruar perëndia, që ua kishin ruajtur brezat dhe thjesht 
pse ishin të tyre denbabaden. Nëse do ta bënim një 
analogji me të sotmen, mund të thuhet se atdhetarët 
ishin angazhuar të krijonin sistem të organizuar në 
forcim të shtetndërtimit, në interes të kombit dhe në 
frymën atdhetare e evropiane, ndërsa satrapët me 
finokëri u organizuan për interesin e klanit të tyre, për 
                                                            

62 Fan S. Noli: Vepra 3, Rilindja, Prishtinë 1988, f. 79. * “Bejlerët 
që nga Esat pasha gjer te Ahmet bej Zogolli s’kanë bërë tjetër veçse ta 
rrëmbejnë fuqinë nga duart e nacionalistëve dhe ta transformojnë 
Shqipërinë në një vilajet bejlerësh nën pretektoratin e huaj.”  
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ç’gjë krijuan grupet mafioze të veprimit për t’i likuiduar 
njerëzit e lirisë e të sistemit shtetëror, njerëzit që kishin 
sakrifikuar shumë për shtetin ligjor të shqiptarëve - 
Shqipërinë. Njerëz që kishin njohuri, kishin dhe ekspe-
riencë në ndërtimin e institucioneve të shtetit, për ç’gjë 
edhe kishin luftuar e sakrifikuar shumë. Pra, evropianet 
e dinin se Ismail Qemali, edhe pse kishte qenë zyrtar i 
lartë në Perandorinë Osmane, nuk kishte grumbulluar 
pasuri për vete, por interesohej për vendin dhe kombin e 
vet63 dhe kjo e bënte të veçantë këtë personalitet, që 
pasuri e konsideronte atdheun e lirë – Shqipërinë e 
pavarur e sovrane. Sigurisht që edhe atdhetarët kanë 
përgjegjësinë e tyre, pse lejuan që, siç thotë populli, 
“qeni t’ua hajë shkopin”, apo pse pritën aq shumë nga 
faktori i jashtëm, sikur ata ta kishin derdhur gjakun për 
lirinë e Shqipërinë dhe neglizhuan organizimin e fak-
torit të brendshëm për mbrojtjen e fryteve të luftës 
çlirimtare. Një përgjigje për këtë e jep Noli, pas disfatës 
së Revolucionit të Qershorit 1924, kur thotë: “Naciona-
listët, vërtet, nuk lojtin rolin që u përkiste, se nuk ishin 
të organizuar e të dishiplinuar si një grup homogjen, 
me një ideologji e program të caktuar”.64 Nacionalistët 
i harruan ata që kishin qenë jeta, buka dhe krijesa e 
Shqipërisë, e ata ishin: qytetarët dhe fshatarët e saj që 
duhej t’i mobilizonin kundër armiqve të Shqipërisë. Por, 
edhe pse nuk e patën kurajën për të këmbëngulur në 
rrugën që kishin filluar, ndërtimin dhe bërjen funksional 
shtetin shqiptar - Shqipërinë. Ndihmat që vinin nga 
ndërkombëtarët, disa i shikonin vetëm si dhurata, duke 
                                                            

63 Koli Xoxe: Vep. e cit., f. 111; Më 4 maj 1900 nga Vlora kon-
sulli austriak i njoftonte eprorët e vet se Ismail Qemali “asnjëherë nuk 
ka qenë udhëhequr nga interesat materiale dhe me gjithë postet e larta 
nuk ka pasuri.” 

64 Fan S. Noli: Vep. e cit., f. 149. 
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harruar se “dhuratat përbrenda kishin kamata”, madje 
tepër të larta, analogji e realizuar artistikisht dhe me 
simbolikë domethënëse nga poeti Koçi Petriti: “Tjetrit 
dhuratën ia marr për dhuratë,/ Jo si një borxh që ka 
brenda kamatë”.65 Ndërsa në Kosovë, një shekull më 
vonë, klasa politike po i bënte lëshimet e kompromiset e 
njëpasnjëshme, kompromise të dhimbshme për të 
ardhur të shpallja e bashkërenduar e mbikëqyrjes së 
pavarësisë me faktorin ndërkombëtar, pasi Këshilli i 
Sigurimit i OKB-së nuk arriti ta njohë shtetin e Kosovës 
me një rezolutë që do ta shfuqizonte Rezolutën 1244 të 
KS-së së vitit 1999, ashtu siç i kishte propozuar Presi-
denti Marti Ahtisari. KS-së së OKB-së ai i pati propo-
zuar që “statusi i Kosovës duhet të jetë pavarësia e mbi-
këqyrur nga bashkësia ndërkombëtare”.66 Edhe pse ai 
këtë propozim nuk e kishte bërë krye më vete, por pas 
konsultimeve të gjithanshme me faktorët ndërkombë-
tarë dhe sidomos me Grupin e Kontaktit. Pra, edhe në 
Kosovë, politikanët atdhetarë nuk po hasnin përkrahjen 
ndërkombëtare për krijimin e shtetit ligjor, ndonëse këta 
ishin nga ajo kategori, e cila me seriozitet do të anga-
zhohej për sundimin e rendit e të ligjit, por edhe për një 
përgjegjësi më të madhe në shfrytëzimin e pasurisë 
kombëtare për forcimin e shtetit të porsakrijuar. Edhe 
për Kosovën, sipas faktorëve ndërkombëtarë, më e 
rëndësishme ishte siguria dhe stabiliteti i vendit dhe i 
rajonit sesa sistemi shtetëror e ekonomik, ku do të 
sundonte rendi dhe ligji. Edhe në Kosovë, në të shumtën 
e herës nuk po vendoste mendja, por muskujt. Dhe 
                                                            

65 Koçi Petriti: Lulëkuqet (poezia Unë nuk i ftoj njerëzit të pinë), 
Rilindja, Prishtinë 1985, f. 86.  

66 Marti Ahtisari: Propozimi për Presidentin e KS dhe Sekretarin e 
Përgjithshëm të OKB-së i 26 marsit 2007, Rekomandimi për statusin 
e Kosovës, dokumenti: S/2007/168. 
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nganjëherë, në ditët e sotme të krijohet përshtypja se 
bota sundohet nga muskujt që kanë pasur sukses t’i 
blejnë mendjet e lehta të shkencëtarëve, të ekspertëve e 
të intelektualëve të ndryshëm. Nuk po vendosnin të 
dinjitetshmit, por të pandershmit, matrapazët e xham-
bazët, grykësit e dallkaukët. Veprohej kështu, sigurisht 
edhe për faktin se edhe jashtë kufijve të shtetit të ri 
shqiptar (Kosovës) mbetën hapësira të dominuara nga 
shqiptarët. Politikanët atdhetarë shikoheshin si njerëz të 
çlirimit e të bashkimit kombëtar, prandaj duhet gjetur 
mënyrën për t’i eliminuar, pasi ishin bërë pengesë për 
allishverishet që bëheshin dhe pritej të bëheshin në 
sferën e interesit strategjik kombëtar, duke ia arritur 
qëllimit. Edhe në këtë rrafsh sikur po përsëritej historia 
e viteve të njëzeta e të tridhjeta të shekullit të kaluar. 
Komuniteti ndërkombëtar ishte në kërkim të njerëzve të 
“rinj”, por përgjithësisht edhe të njerëzve që ndikohe-
shin lehtë dhe njëkohësisht të ishin lakmiqarë e që 
kapeshin lehtë “për hunde”, njerëz që me lehtësi do t’u 
gjendej karremi i lakmisë personale. Kjo bëri që, më 22 
tetor 1999, ministri për Rindërtim dhe Zhvillim i Qeve-
risë së Përkohshme t’i drejtohej shefit të UNMIK-ut dhe 
disa faktorëve të tjerë ndërkombëtarë, se “UNMIK-u 
nuk po merrej me krijimin e institucioneve demokratike, 
ka grumbulluar rreth vetes njerëz të korruptuar të ish-
sistemit, gati asgjë nuk ka bërë për ta luftuar krimin, 
mafinë politike dhe ekonomike”.67 Edhe në Kosovë, pas 
100 vjetësh, po përsëritej historia. Ajo politikë bëri që 
edhe sot t’i vuajmë pasojat e atij mosveprimi disavjeçar 
të Administratës Ndërkombëtare. Komuniteti Ndërko-
mbëtar (UNMIK-u) do të interesohet për ndërprerjen e 

                                                            
67 Jakup Krasniqi: Një luftë ndryshe për Kosovën, Buzuku, 

Prishtinë 2007, f. 11-12. 
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status quos vetëm pas ngjarjeve të dhimbshme të 16, 17 
e 18 marsit 2004, të cilat e hapën rrugën për të vlerësuar 
seriozisht gjendjen politike e të sigurisë në Kosovë. Për 
të vlerësuar e raportuar për këtë gjë u caktua Kai Eide, i 
cili edhe pse prezantoi një raport mjaft negativ për 
gjendjen në Kosovë, propozoi që t’i hapej rrugë zgji-
dhjes së statusit politik të Kosovës dhe kjo ishte e vet-
mja anë e mirë e atij raporti. Ky raport e shtyri Sekre-
tarin e Përgjithshëm të OKB-së që të caktonte një 
emisar për t’i udhëhequr bisedimet serbo-shqiptare në 
Vjenë. Para se të fillonin bisedimet, Grupi i Kontaktit, 
në të cilin merrte pjesë edhe Rusia, i caktuan parimet 
bazë mbi të cilat do të zhvilloheshin bisedimet. Dekla-
rata i kishte tri parime kryesore: 1. Nuk ka kthim para 
marsit të vitit 1999; 2. Nuk do të ketë ndryshim të 
kufijve, dhe 3. Kosova nuk mund të bashkohej me asnjë 
shtet, që do të thotë, nuk mund t’i bashkohet as Serbisë 
e as Shqipërisë. Ndërsa teksti integral i këtij parafrazimi 
është në pikën e gjashtë të Deklaratës së Grupit të 
Kontaktit, ku thuhet: 

6. “Zgjidhja e statusit të Kosovës duhet të konso-
lidojë sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Në këtë mënyrë, 
kjo do të sigurojë që Kosova të mos kthehet në gjendjen 
e para marsit të vitit 1999. Çdo zgjidhje që është e 
njëanshme apo është rezultat i përdorimit të forcës nuk 
do të jetë e pranueshme. Nuk do të ketë ndryshime të 
territorit të tanishëm të Kosovës, që do të thotë nuk do 
të ketë ndarje të Kosovës dhe bashkim të Kosovës me 
ndonjë shtet tjetër apo me ndonjë pjesë të ndonjë shteti 
tjetër. Integriteti territorial dhe stabiliteti i brendshëm i 
fqinjëve rajonalë do të respektohet plotësisht”.68 

                                                            
68 Parimet udhëheqëse të Grupit të kontaktit për zgjidhjen e 

statusit të Kosovës, 7 tetor 2005. (http://www.unosek.org/docref/ 
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Kjo deklaratë u ka hapur rrugë Bisedimeve gati 
dyvjeçare të Vjenës, mes Beogradit e Prishtinës, nën 
udhëheqjen e emisarit special të Sekretarit të Përgjith-
shëm të OKB-së. Dokumenti përfundimtar ishte doku-
ment i kompromisit, pra nuk ishte vullnet i imponuar i 
asnjë pale, e më se paku i palës shqiptare (i Kosovës). I 
gjithë Dokumenti i Presidentit Ahtisari është ndërtuar 
në frymën e deklaratës që kemi në shqyrtim. Pjesë e dek-
laratës ishte edhe Rusia, si anëtare e GK-së dhe pjesë-
marrëse aktive në të gjitha fazat e bisedimeve të Vjenës.  

 Kornizat që i vendosi Grupi i Kontaktit për Emi-
sarin e Sekretarit të Përgjithshëm, Presidentin Finlandez 
Marti Ahtisari, ishin parapërgatitje si për propozimin që 
dha për Këshillin e Sigurimit për mbikëqyrjen e pava-
rësisë, ashtu edhe për pakon gjithëpërfshirëse të tij për 
zgjidhjen e statusit të Kosovës. Raporti që Presidenti 
Ahtisari i dërgoi Presidentit të Këshillit të Sigurimit dhe 
Sekretarit të Përgjithshëm, më 26 mars 2007, përbënte 
një letër-propozim për statusin e ardhshëm të Kosovës 
dhe “Propozimin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit 
të Kosovës”. Pas një viti negociatash të drejtpërdrejta, 
bisedimesh dypalëshe dhe konsultimesh të ekspertëve 
dhe pasi u pa që palët nuk mund të marrin vesh për 
statusin e ardhshëm të Kosovës, pasi palët këmbë-
ngulnin në qëndrimet e tyre: pala serbe për një autonomi 
dhe pala kosovare asgjë më pak se pavarësi. Pra, ishte e 
qartë se palët nuk do të arrinin ndonjë marrëveshje as 
për çështje thjesht praktike, edhe pse, ç’është e vërteta, 
ka mundur të arrihet vetëm një progres fare modest. 
Kësisoj, Marti Ahtisari e shfrytëzon mandatin e tij për 

                                                                                                         
2005-10-07_-_Contact_Group_-_Ten_Guiding_principles_for_Ahti-
saari_-_albanian.pdf).  
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të përcaktuar dinamikën si dhe kohëzgjatjen e bisedi-
meve, pasi ishte konsultuar edhe me Sekretarin e Për-
gjithshëm, gjithnjë duke e parë nivelin e bashkëpunimit 
mes palëve dhe situatën në vend, dhe pa mundësinë që 
palët me bisedime të arrinin te një marrëveshje e dakor-
duar. Duke u nisur nga kjo, ai kishte ardhur në për-
fundimin logjik se asnjë format shtesë i bisedimeve nuk 
mund t’i nxjerrë ato nga kjo rrugë qorre. Ndaj, Ahtisari 
ishte i bindur se zgjidhja e kësaj çështjeje duhet të ishte 
urgjente.69 Pasi ai ishte i bindur se duhej një zgjidhje 
urgjente, kishte ardhur në përfundim se tashmë kishte 
ardhur koha që të zgjidhej statusi i Kosovës. Ai do të 
thoshte: “Duke marrë me kujdes në konsideratë histo-
rinë e kohëve të fundit në Kosovë, realitetin e Kosovës 
sot dhe duke marrë parasysh negociatat me palët, unë 
kam ardhur në përfundim se i vetmi opcion i qën-
drueshëm për Kosovën është pavarësia e mbikëqyrur 
për një periudhë fillestare nga bashkësia ndërkombë-
tare”.70 Pra, pasi Ahtisari ka analizuar raportet serbo-
shqiptare, padrejtësitë e shumta që kishte shkaktuar 
regjimi serb i Beogradit e sidomos ai i Millosheviqit, 
krizën humanitare me të gjitha pasojat e saja, ndër-
hyrjen ndërkombëtare dhe administrimin ndërkombëtar 
në Kosovë, i cili edhe përkunder rezultateve evidente, ai 
më nuk mund të ndihmonte në zhvillimin politik që i 
duhej Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ahtisari konstaton 
se “ekonomia e dobët e Kosovës, shkurt, është burimi i 
jostabilitetit social dhe politik dhe rigjenerimi i saj nuk 
mund të arrihet nën statusin e administrimit ndërkom-
bëtar. Zhvillimi ekonomik i Kosovës kërkon qartësinë 

                                                            
69 Marti Ahtisari: Propozimi për Presidentin e KS dhe Sekretarin e 

Përgjithshëm të OKB-së i 26 marsit 2007, dokumenti S/2007/168. 
70 Po aty, pika 5. 
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dhe stabilitetin që mund të ofrojë vetëm pavarësia”.71 
Ndërsa fjalia e parë e pikës 10 konfirmon se “pavarësia 
është opsioni i vetëm për një Kosovë stabile dhe 
ekonomikisht të qëndrueshme...”.72 Presidenti Ahtisari e 
mbyll propozimin e tij me konstatimin se me pavarësinë 
e mbikëqyrur të Kosovës fillimisht nga bashkësia 
ndërkombëtare (e cila është hequr formalisht më 10 
shtator të vitit 2012), po merrte fund shpërbërja e 
federatës jugosllave. Kjo do të krijonte një kapitull të ri 
për rajonin, të cilit do t’i mundësojë më shumë “paqe, 
stabilitet dhe prosperitet për të gjithë”.73 Dhe vërtet, 
pavarësia e Kosovës prodhoi më shumë paqe si për 
vete, ashtu dhe për rajonin në tërësi. Kështu, bisedimet 
që i udhëhoqi Marti Ahtisari, në mënyrë të pashmang-
shme çuan në propozimin e tij për Pavarësinë e mbi-
këqyrur të Kosovës, e cila u formalizua me shpalljen e 
saj, më 17 shkurt të vitit 2008, kur në Kuvendin e Koso-
vës u votua Deklarata e Pavarësisë nga 109 deputetë 
dhe u nënshkrua, veç tyre, dhe nga Kryetari i Kuvendit* 
edhe nga Presidenti** dhe Kryeministri i Kosovës.*** 
Deklarata e Pavarësisë e parashihte “Republikën e 
Kosovës shtet të pavarur, sovran dhe demokratik”.74 
                                                            

71 Po aty, pika 9. 
72 Po aty, pika 10. * “...Vetëm në një Kosovë të pavarur insti-

tucionet do të jenë plotësisht përgjegjëse dhe llogaridhënëse për vepri-
met e tyre. Kjo do të jetë vendimtare për të siguruar respektimin për 
sundimin e ligjit dhe mbrojtjen efektive të pakicave. Me një paqartësi 
të vazhdueshme politike, paqja dhe stabiliteti i Kosovës dhe i rajonit 
mbeten të rrezikuara. Pavarësia është nbrojtja më e mirë nga ky rrezik. 
Po ashtu ajo ofron rastin më të mirë për një partneritet të qëndrueshëm 
dhe afatgjatë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”. 

73 Po aty, pika 16. 
* Jakup Krasniqi; ** Fatmir Sejdiu; *** Hashim Thaçi. (Shën. i bot.) 
74 Kuvendi i Kosovës: Deklarata e Pavarësisë së Kosovës, e 

votuar dhe e nënshkruar nga 109 deputetët e Kuvendit të Kosovës më 
17 shkurt 2008. 
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Konfirmimi u formalizua pas shpalljes së rezultatit të 
votimit nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Koso-
vës. Mënyra se si është shpallur pavarësia e Kosovës, e 
bën tepër të dallueshme nga akti i pavarësisë së Shqi-
përisë i shpallur nga Ismail Qemali. Politika që ndoqi 
faktori ndërkombëtar, kryesisht vetëm për siguri dhe 
stabilitet, i lejoi shumë hapësirë krimit të organizuar 
politik dhe ekonomik, i cili vazhdon të mbetet edhe sot 
e kësaj dite i pandëshkuar dhe barrë e zhvillimit eko-
nomik e demokratik të vendit. Përveç kësaj, në Kosovë 
gati për një dekadë, pikërisht faktori ndërkombëtar u 
përpoq të krijonte një klasë politike të pajtueshme për 
Beogradin zyrtar, por as këtu nuk u tregua gjithaq i 
suksesshëm. Për të arritur këtë, disa luftëtarë të UÇK-së 
u akuzuan dhe u dërguan padrejtësisht në Tribunalin e 
Hagës. Dërgimi i pjesëtarëve të UÇK-së në Tribunalin 
për krime lufte dhe krime ndaj njerëzimit, vërtet ishte 
një padrejtësi e madhe, jo vetëm ndaj të drejtave indi-
viduale të njeriut mbi të cilat të drejta është e ngritur 
demokracia perëndimore, por edhe një padrejtësi shtesë 
që po i bëhej popullit të Kosovës për të denigruar luftën 
e tij të drejtë e çlirimtare. Nuk ka dyshim se qëllimi 
ishte të shpalleshin të gjithë fajtorë, të gjithë kriminelë, 
pra të gjithë që luftuan në ish-hapësirën e Federatës 
Jugosllave duhej të dënoheshin për t’u pajtuar më lehtë, 
se të gjithë na paskëshin qenë njësoj: si krimineli, si 
viktimat e tij! Kjo tregoi se politika e ndërkombëtarëve 
nuk qe e gatshme ta luftojë e dënojë gjenocidin serb të 
ushtruar në Kroaci, në Bosnjë-Hercegovinë dhe ne 
Kosovë, për faktin se u përqendruan për t’i dënuar 
vetëm pak njerëz në Serbi dhe jo gjithë mekanizmat e 
atij sistemi vrastar e gjenocidal. Ndërsa gjyqet e 
UNMIK-ut në Kosovë montuan gjyqe kundër pjesëta-
rëve të UÇK-së dhe për gjithçka ndoqën vetëm këtë 
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pistë, duke i lënë të lira të gjitha pistat tjera të krimit 
politik e ekonomik në Kosovë. Po a mund të shtrohen 
pyetjet: Cilat ishin kapacitetet ushtarake të këtyre 
pjesëtarëve të bënin krime të luftës e të njerëzimit? 
Çfarë makinerie ushtarake kishte Ushtria Çlirimtare e 
Kosovës? Përgjigjja është: Kurrfare! Kishin armë këm-
bësorie dhe vendosmërinë e tyre njerëzore për të mos 
duruar robërinë shoviniste serbe, e cila u kishte dalë mbi 
kapuç. Por, nuk është vetëm kjo. Populli shqiptar, nje-
rëzit e organizimit politik e ushtarak e kishin të qartë se 
kush ishte fajtori i robërisë së tyre, prandaj luftën e 
kishin drejtuar kundër makinerisë ushtarake e jo kundër 
njerëzve të pafajshëm e as civilëve të paarmatosur. 
Populli shqiptar dhe pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës do të duhej të falënderoheshin për pastërtinë e 
asaj lufte edhe përkundër gjithë atyre barbarive që i 
kishte bërë politika serbe në Kosovë. Ndoshta, ana më e 
dhimbshme e krejt kësaj konsiston në faktin se të gjitha 
aktakuzat e pjestarëve të UÇK-së, përfshirë edhe rapor-
tin e Dick Martit, janë hartuar në bashkëpunim me 
segmentin më kriminal të sundimit serb në Kosovë, 
Policinë sekrete serbe, të njohur si Unutrashnja Der-
zhavna Bezbednost (UDB-a). Përveç këtyre, faktori i 
jashtëm, në emër të UNMIK-ut, pati një rol mjaft 
përcaktues në përzgjedhjen e njerëzve në pozitat 
drejtuese në Kosovën e pasluftës, si në ekzekutiv, në 
sistem të drejtësisë, të sigurisë, në sistemin bankar, në 
dogana, etj. Kjo ndërhyrje sigurisht që nuk i ka 
ndihmuar zhvillimit të vendit, zhvillimit të demokracisë 
e as të sundimit të rendit e të ligjit. Edhe mënyra sesi 
“zgjedheshin” e “përzgjedheshin” njerëzit në pozita të 
ndryshme udhëheqëse, në mënyrë të veçantë pas Pava-
rësisë, ishte një formë e rëndë e korrupsionit. Kjo 
mënyrë e përzgjedhjeve në pozitat kryesore të vendit, i 
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bën tepër farse zgjedhjet e “lira”, rezultatin e të cilave, 
sidomos në zgjedhjet e fundit (2010), e përcaktuan 
komisionarët e jo zgjedhësit. Zgjedhjet vërtet u vodhën 
dhe kjo krijoi mundësi të vidheshin të gjitha postet 
drejtuese pa asnjë procedurë demokratike, dhuroheshin 
pozita jashtë çdo vendimmarrjeje politike, jashtë çdo 
logjike ekonomike. Kjo mënyrë mafioze e vendimmarr-
jes në përzgjedhjen e njerëzve në pozita të larta drej-
tuese është jo vetëm vrasje e demokracisë, por edhe e 
perspektivës së këtij vendi dhe e qytetarëve të tij. Nga 
këto marifete nuk mund të amnistohet as politika ndër-
kombëtare në Kosovë. Fatkeqësi më vete është edhe 
vetë fakti se kështu kanë vepruar pas lufte të gjitha 
partitë politike në Kosovë. 

 
 

Administrimi ndërkombëtar, 
“barrë” apo “lehtësim” 

 
Në disa pikëvështrime, periudha historike që po 

kalojmë është analoge me kohën e shpërbërjes së Pera-
ndorisë Osmane. Për kohën kur qenia shqiptare ishte e 
rrezikuar nga aspiratat grabitqare të shteteve fqinje, 
gjeneratat tona nuk debatojnë lidhur me nominimin e 
Princ Vidit si mbret i përkohshëm i Shqipërisë, me 
termat në ishte “barrë” apo “lehtësim” për Shqipërinë, 
ndonëse në pushtet do të vendoseshin feudalët profiterë 
në dëm të atdhetarëve të njohur demokratë, duke pasur 
ndihmën e pranisë ndërkombëtare të kohës, të cilëve 
nuk u duheshin personalitetet me integritet, por njerëzit 
e “lepe-peqeve” apo shprehjes adekuate angleze “yes 
man”. Demokracinë dhe integritetin ndërkombëtarët e 
ruajnë për vendet e tyre, por jo në vendet ku “sugje-
rojnë” politika dhe i mësojnë amatorët politikë si të 
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merren vendimet, deri ku dhe kush duhet të vendoset në 
një post në Agjencinë e Privatizimit, në ndërmarrjet 
publike, në postin e Drejtorit të Policisë apo Guver-
natorit të Bankës Qendrore, etj. Kjo mënyrë e qeverimit 
është gjithçka, por jo qeverisje demokratike. Sikur të 
mos ndodhnin ndërhyrjet pas shpalljes së pavarësisë në 
Vlorë, të mos vinin në pushtet halldupët, në rrjedha të 
tjera do të ecte Shqipëria dhe shqiptarët. Standarde të 
tjera do të vendoseshin për drejtuesit e shtetit. Përku-
ndër kësaj, për kohën tonë, e rëndësishme mbeti bërja 
dhe njohja ndërkombëtare që iu bë shtetit shqiptar – 
Shqipërisë, më 29 korrik 1913, nga Konferenca e 
Ambasadorëve në Londër,75 që u rikonfirmua në Kon-
ferencën e Paqes në Paris (1919), me ndihmën e Presi-
dentit të SHBA-ve, Vilsonit76 dhe pastaj me anëtarë-
simin e saj në Lidhjen e Kombeve më 17 dhjetor 
1920.77 Kjo mbijetesë, edhe ashtu siç ishte, në kohë të 
ndryshme ishte një zë i mbrojtjes për shqiptarët e 
pushtuar nga shovinistët e Ballkanit. Sot, ne shqiptarët 
mjaftohemi që një pjesë e territoreve tona në rrethana 
mjaft dramatike, u konstituua e mbijetoi me shtetin 
shqiptar – Shqipërinë, edhe pse një shtet i përgjysmuar 
ky. Në një të ardhme, gjeneratat që do të vijnë pas nesh, 
edhe ne të sotmëve të Kosovës do të na gjykojnë lidhur 
me atë se ç’u lamë atyre, çfarë shteti funksional do të 
jetë Republika e Kosovës, çfarë pasurie trashëguan... 
Dhe pyetja fundamentale: Çfarë sigurie do t’iu lëmë 

                                                            
75 Arben Puto: Vep. e cit., f. 195. 
76 Historia e popullit shqiptar III (e cituar), f. 129; M. MacMillan: 

Paris 1919, Plejad, Tiranë 2006, f. 422. * Presidenti Vilson tha: 
“SHBA-ja nuk ishte e përgatitur t’i bënte një padrejtësi njerëzve të 
Shqipërisë”. 

77 Fan S. Noli: Vepra 5 (Autobiografi), Rilindja, Prishtinë 1988, f. 
128. 
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shqiptarëve jashtë shteteve shqiptare?! Shpresojmë t’u 
lëmë një shtet sovran që funksionon mbi vlerat, parimet 
dhe standardet e sotshme të demokracive perëndimore 
dhe të integruar në BE dhe NATO. Shqiptarëve jashtë 
kufijve të shteteve shqiptare, mundësinë për integrime 
të gjithanshme kombëtare e evropiane. Shpresojmë t’u 
lëmë një treg të përbashket kombëtar, për gjitha seg-
mentet e jetës. Sigurisht që gjeneratat e ardhshme nuk 
do të flasin për kohën e Administrimit Ndërkombëtar, 
por çfarë tradite shtetërore do t’u lëmë. Ndërsa, sa i 
përket pasurisë, kjo do të varet shumë nga ne dhe nga 
qasja që gjeneratat e reja do të kenë ndaj punës, ndaj 
burimit kryesor të pasurisë së kombeve,78 siç thotë 
Adam Smithi. Ndonëse kjo nuk është punë e lehtë e as 
pa sfida të mëdha, të brendshme e të jashtme. Brezi i 
pavarësisë së Kosovës, që përfaqësojnë qytetarët e 
mrekullueshëm, duhen të angazhohen që Kuvendi i 
Kosovës të përgatitë legjislacionin e duhur për të çuar 
Kosovën në familjen e madhe euro-atlantike. Por, 
mënyra si votohet dhe si ndikohet votimi në Kuvendin e 
Kosovës, si imponohen të zgjedhurit, lënë shumë për të 
dëshiruar. Popullit të Kosovës në legjislaturën e dytë të 
pavarësisë i mungojnë përfaqësuesit dinjitozë e me 
integritet dhe një gjë e tillë nuk duhet të përsëritet më.  

 Në fund, kur flasim për praninë ndërkombëtare në 
Kosovë, shpesh harrohet se kjo prani është tepër 
komplekse dhe, duke qenë e tillë, i ka meritat por edhe 
dobësitë e saj. Sigurisht që as demokracia nuk është 
sistem i përkryer dhe akoma më pak i përkryer ishte 
Administrimi Ndërkombëtar në Kosovë, por demo-
kracia është sistemi më i mirë funksional deri më sot. 
Demokracia është një proces me një histori mbi 2500-
                                                            

78 Adam Smith: Pasuria e kombeve, Dita, Tiranë 2000, f. XVII. 
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vjeçare, që vazhdon të jetë në ndryshim të përhershëm, 
por as ky sistem nuk i ka vetëm ecjet përpara. Në 
vendet në tranzicion edhe sistemi demokratik është i 
infektuar nga logjika sundimtare e njëshave dhe e 
autoritarëve “karizmatikë” e demagogëve,79 pasi vija 
tradicionale e sundimit në Ballkan është e tillë, ende 
nuk e njohin qeverisjen demokratike me vlerat e saja të 
sundimit të ligjit për të gjithë.80 Tendencat dominante të 
kritikuesve vënë në shënjestër gjithë praninë e struktu-
rave që lidhen me UNMIK-un dhe demokracinë perë-
ndimore. Harrohet, duke mos u veçuar se në kuadër të 
kësaj pranie komplekse kemi praninë e qarqeve të ndry-
shme fundamentaliste islamike etj., të cilat në Kosovë 
përhapin një frymë të huaj, e cila shkon në kundërshtim 
të plotë me aspiratat tradicionale kombëtare të popullit 
shqiptar, si dhe për integrimet në vlerat dhe institucionet 
Veri-Atlantike. Kështu ishte edhe në vitet pas shpalljes 
së pavarësisë së Shqipërisë, kur në krye të vendit erdhën 
feudalët e mentalitetit të vjetër osman, të cilët as në 
Turqinë moderne nuk patën perspektivë. Moskujdesi që 
ajo klasë kishte për arsimin kombëtar, poshtërimi i 
shumë atdhetarëve, siç ishte rasti me Mihal Gramenon,81 
dhe vrasja e shumë të tjerëve, të dëshmuar për atdhe-
dashurinë e tyre, mjerimi që sundoi atyre viteve në 
Shqipëri dhe sidomos gjunjëzimi i malësorit për një 
kokërr misër,82 janë dëshmi të mjaftueshme që të mos 

                                                            
79 Max Weber: Studime sociologjike, Plejad, Tiranë 2004, f. 143. 

* “… Sundimi “karizmatik, që ushtrohet nga profetët ose – në fushën 
e politikës – nga zoti i zgjedhur i luftës, nga sundimtari plebishitar, 
nga demagogu i madh, ose nga kryetari i partisë politike”. 

80 Po aty, f. 143. 
81 Fan S. Noli: Vepra 3 (e cituar), f. 286-287. 
82 Migjeni: Vepra 2 (Legjenda e misrit), Rilindja, Prishtinë 1980, 

f. 56. 
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ua bëjmë, së paku nderin që nuk e meritojnë me asgjë, e 
për asgjë, në këtë përvjetor të madh të kombit. Për pak 
kohë, le t’ia lëmë fjalën poetit të mjerimit, Migjenit: 
   

“Nëpër luginat e maleve përshkohet malsori 
vetëm me një këmishë e brekë legjendare mbi shtat, 
për me arrijtë në qendrën e nënprefekturës, me 
marrë misër. Krahnori i tij asht një copë graniti që u 
shkëput nga mali dhe u vendos mbi dy kambë të 
drejta e të forta si landa e pyllit. Dhe lëvizet copa e 
malit pa bëzajtë. E përpara depos së misrit bjerr 
cilsin’ karakteristike të vetën, dhe bahet frigacak. 
Bahet servil, frigacak, pse, - mendon ai – nj’ashtu e 
don ligji, nëpunsi; përndryshe s’ka misër. “Si urdh-
non zotni” përsëritet sa e sa herë në mnyrë qesha-
rake, me të marrun zani, me gjeste majmuni – vetëm 
e vetëm mos me zgjue mninë e engjujvet që ndajnë 
misër”.83  

                                                            
83 Po aty, f. 56-59 (Legjenda e misrit): 
Misër! Misër! 
Në shekullin e njëzet s’ka apoteoza perëndish, por ka apoteoza 

misri. Bjeshkët tona, që dikur qenë lterët e apoteozave perëndish, sot 
janë lterët e apoteozës së Misrit. 

Një kokërrz misri asht kokërrz dhimbje kur ka shumë u e aspak misër. 
Fjala misër përmban në vete legjenda të linduna nga dëshira për 

jetë. Dëshira për jetë asht e madhe dhe e mahnitëshme sa edhe malet 
tona që hapin gjitë për me varrosë njerzit e unshëm. E në lartësinë e 
maleve vigane, legjendë asht dhe vdekja. Dhe kjo legjendë i idhtë dhe 
plot vuejtje historike në shekullin e njëzet asht e thekshme, zemër-
brese dhe të ban të qajsh. 

Misër! Misër! 
Thirrja për shpëtimin e jetës. Apoteozë e shekullit të njëzetë! Emën 

perëndish sot nuk zejnë me gojë fëmitë që posa kanë fillue të belbëzojnë 
– por misër! – misër! asht fjala e ditës, asht sinonim i jetës për banorët 
legjendarë të këtyre maleve të egra. 

Ushtojnë luginat e malevet nga fjalët e malësorëvet t’unshëm, që 
varg, njeni tjetrit, ecin të ngarkuem me ka një gjysëm thesi misër. 
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Këta grabitës të çdo gjëje, jetonin me salltanetin e 
Lindjes dhe përbetoheshin në “vlerat e oksidentit”, e në 
anën tjetër, bërësin e Shqipërisë e bënë të përunjej para 
një “kokrre misri”. Bindshëm mund të thuhet se ajo 
kastë udhëheqëse jetonte me moral të dyfishtë, pasi ata 
                                                                                                         
Vargu i tyne asht i gjatë, pa fund, si asht e gjatë e pa fund vuejtja e 
tyre. Mbi kurriz të vet barin ka një gjysmë thesi misër, barin jetën e 
vet, barin perëndin’. Perëndi i vërtetë – misër i dëshiruem!  

*   *   * 
Misër! Misër! 
Lajmi se do të shpërndahet misri dolli nga zemra e dheut, rrodhi nëpër 

dejt e thella deri te gjymtyrët e mpita të dheut që quhet shtet. Dhe bani të 
dridhen nga gëzimi frymorët që s’kanë me ç’ka ta mbajnë frymën. 

Si thneglat që mblidhen rreth një kokrrës misri, q’ashtu në një 
qendër nënprefekture janë mbledhun malësorët rreth depos së misrit. – 
Katundevet që përfshin nënprefektura do t’u ndahet misri. Malet e egra 
me mjegull e borë, qiella që tue dredhë shi të lag deri në palcë, kishin 
dashtë t’ia presin rrugën malsorit. Por kush ja ndalon atij hovin kur 
shkon me marrë misër? Misër për fëmi të nximë nga mjerimi, të cilët 
kur duertë shtrinjë u përngjajnë lugetenve të vocër. Dhe këta fëmi janë 
dëshmorët e vërtetë të tragjedisë njerzore. Dëshmorët tragjikë në këtë 
skaj të dheut, të cilët njerëzit e huej i kujtojnë legjenda historike. Legje-
nda historike me një lumni legjendare. Se lumniae vërtetë asht larg, 
tepër larg, nga këto foletë e shqipeve. 

Nëpër luginat e maleve përshkohet malsori vetëm me një këmishë e 
brekë legjendare mbi shtat, për me arrijtë në qendrën e nënprefekturës, 
me marrë misër. Krahnori i tij asht një copë graniti që u shkëput nga 
mali dhe u vendos mbi dy kambë të drejta e të forta si landa e pyllit. 
Dhe lëvizet copa e malit pa bëzajtë. E përpara depos së misrit bjerr 
cilsin’ karakteristike të vetën, dhe bahet frigacak. Bahet servil, frigacak, 
pse, - mendon ai – nj’ashtu e don ligji, nëpunsi; përndryshe s’ka misër. 
“Si urdhnon zotni” përsëritet sa e sa herë në mnyrë qesharake, me të 
marrun zani, me gjeste majmuni – vetëm e vetëm mos me zgjue mninë 
e engjujvet që ndajnë misër. 

Dhe kur e marrin misrin, nisen njani mbas tjetrit gjatë udhës së ngu-
shtë të malit dhe të jetës. – Ndodh që njerit i derdhen kokrrat e misrit 
nëpër birë të vogël të thesit, shoku mbrapa, pa i pa, i shkel; i treti shok 
as një as dy, - por ja hjedh mallkimin e pamshirshëm: “Mos e shkel he 
të shitoftë Zana!” Se shekulli i njëzet asht shekulli i apoteozës së misrit 
ndër folet e shqipeve.  
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çdo gjë e kishin të shumëfishtë, kjo i bënte ata të ishin 
të pander e të padinjitet njerëzor. Morali i dyfishtë 
shpesh i udhëheq jo vetëm njerëzit, por edhe kombet, 
sidomos kur këta të fundit udhëhiqen nga liderë të 
padinjitetshëm. Me këtë moral, edhe sot sundohet në 
shumë vende të botës, ku pasuria është e koncentruar në 
pak veta. Nëse flasim me termat se a është “barrë” apo 
“lehtësi” ndikimi i  pranisë fundamentaliste jashtë vle-
rave tona kombëtare dhe drejtpërdrejt, ndër të tjera, 
kundër tyre, kjo mund të na vështirësojë shumë rrugën 
drejt realizimit të aspiratave tona kombëtare, andaj, 
duke qenë e tillë, është vetëm barrë dhe aspak lehtësi. 
Veç kësaj, tek ne u është lënë hapësirë e madhe edhe 
strukturave të sistemit totalitar jugosllav, të cilat janë 
mjaft agresive, deri tek mllefi absolut ndaj ndryshuesve 
të realitetit të ri, mbase edhe të ndryshimeve në përgji-
thësi. Kjo kategori është duke punuar shumë nën rrogoz 
dhe pavërejtshëm kundër forcave çlirimtare. Natyrisht, 
duke pasur pas vetes qarqe të caktuara ndërkombëtare. 
Këto ndikime janë të vërejtshme edhe te e ashtuquajtura 
shoqëri civile, së cilës nuk i dihen as burimet e finan-
cimit. 

Kudo ku nuk dihen burimet e financimit, aty është 
korrupsioni politik, moral e financiar, andaj të gjithë 
këta të korruptuar nuk mund të jenë luftëtarë të denjë të 
korrupsionit, as të demokracisë e të zhvillimit, as të 
sundimit të rendit e të ligjit. Ata janë mashtrues edhe të 
vetë opinionit, të cilin gjoja e përfaqësojnë. Për shumë 
nga këto struktura, ndryshimet që kanë ndodhur në vitet 
pas luftës çlirimtare në Kosovë “është përmbysur bota” 
e “gjithçka është më keq sesa ishte para qershorit të vitit 
1999”!? Ky mentalitet sllavokomunist është mjaft i 
pranishëm në mediat e shkruara dhe elektronike në 
Kosovë. Kosovës i duhet një shoqëri civile, por një 



 
62 

 

shoqëri civile ndryshe. Jo një shoqëri e yshtur nga 
donacionet e majme dhe vrapi pas tyre, por një shoqëri 
që i dhemb zemra për pozitën e shumicës qytetare në 
Kosovë, që angazhohet për një drejtësi sociale, për një 
shoqëri me njerëz të dinjitetshëm. Angazhime të kësaj 
natyre ka pak. 

 
 

Shqiptarët janë evropianë 
 
Ne do të integrohemi në Evropë me vlerat tona, me 

kulturën tonë kombëtare. Është kulturë kjo që nuk bie 
ndesh me atë evropiane, pasi si vlerë perëndimore 
qëndron në themelet e saj. Janë këto vlera që në jetën 
tonë politike, intelektuale e shkencore datojnë që nga 
koha e Shën Palit, kur përhapi krishterimin në Iliri84 për 
të vazhduar në kohën e Rilindjes evropiane me Marin 
Barletin,85 Marin Beçikemin86 dhe Dhimitër Frangun,87 
por që lidhet ngushtë edhe me bëmat e Gjergj Kastriotit 
– Skënderbeut.88 Edhe përkundër, pesë shekujve të 
sundimit osman, këto vlera, vlerat etnike të shqiptarëve, 
mbeten mënyra e vetme e jetesës tradicionale të kultu-
rës së shqiptarëve. Kjo mënyrë e jetës u kristalizua 
fuqishëm në periudhën e Rilindjes Kombëtare Shqip-
tare, e cila në fund të shekullit XIX u bë Program Kom-
bëtar. 

                                                            
84 Don Lush Gjergji: Shën Pali – apostulli i popujve, Drita, Priz-

ren 2009, f. 6; Shih edhe, Jacques Bourcart: Shqipëria dhe shqiptarët, 
Dituria, Tiranë 2004, f. 71. “Krishterimi u predikua në këto vise, në 
Kodrën e Durrësit nga Shën Pali...” 

85 Historia e popullit shqiptar I, ETMMK, Prishtinë, 1979, f. 485. 
86 Po aty, f. 305. 
87 Historia e popullit shqiptar I (e cituar), f. 488. 
88 Po aty, f. 392. 
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Sami Frashëri në veprën “Shqipëria ç’ka qenë, 
ç’është e ç’do të bëhet”, shkruan: “Na s’jemi as turq, as 
të ardhurë nga shkretëtirat e Asisë. Na jemi m’i i vjetri 
komp i Evropës, kemi të drejtë në dhet’ t’Evropës më 
tepër se çdo komp”.89 Kjo ishte aspirata e gjithë theme-
luesve të kombit shqiptar, nga e cila shqiptarët nuk u 
shkëputën asnjëherë, ndonëse bashkëjetuan gjatë e dhun-
shëm me vlerat e Lindjes. Ndërsa Ismail Qemali në shkri-
min e tij “Shqipëria dhe Shqiptarët”, shkruan: “Edhe 
pse Shqipëria, gjatë gjithë historisë të saj të gjatë, është 
detyruar shpesh të heqë dorë nga vetëqeverimi, nuk kish 
braktisur asnjëherë pavarësinë e saj”.90 Tani që Pera-
ndoria Osmane ishte dobësuar dhe s’mund ta mbronte 
as veten e saj, shqiptarët duhet të mendonin për veten e 
tyre dhe përgjigjja e tyre qe: Perandoria Osmane “le ta 
vrasë veten po të dojë! Ne kemi nevojë të mbijetoj-
më!”.91 Mbijetesa konsistonte në kthimin e vlerave 
tradicionale të popullit tonë, për ato vlera që kishte 
luftuar pa pushim, pra luftën nuk e kishte bërë për vlera 
e kultura të huaja. Breza atdhetarësh kanë luftuar, kanë 
derdhur rrëke gjaku për shqiptarin dhe atdheun e tij, për 
gjuhën, shkollën e shkronjat shqipe, për zakonet e tij 
tradicionale shqiptare, për mënyrën e jetesës trasheguar 
brez pas brezi, për tokën dhe pasuritë e saj mbi tokë e 
nën tokë, për shtetin e tij të lirë e të pavarur. Ata burra 
dhe ato gra të këtij dheu, që qeshnin e qanin shqip, e 
kanë quajtur me pietet: Shqipëri! Ne e dimë fare mirë se 
ç’veshtirësi kombit tonë i kanë shkaktuar sundimet e 
kulturat e huja gjatë historisë. Shqiptarët duhet ta shi-

                                                            
89 Sami Frashëri: Vep. e cit., f. 99. 
90 Ismail Qemali: Shqipëria dhe shqiptarët, Londër, korrik 1917, 

f. 25. 
91 Po aty. 
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kojnë mirë e mirë rrugën nëpër të cilën ecën deri të 
bërja komb. 

Dhe, siç e pamë, në këtë rrugë kanë pasur pengesa e 
veshtirësi të shumta. Edhe sot gjërat duhet t’i shikojmë 
me urtinë dhe përkushtimin e rilindësve dhe pavarë-
sistëve të Shqipërisë. 
 
 

Përparësia e Kosovës – mbështetja 
ndërkombëtare 

 
Deri më tani folëm për ngjashmëritë në mes dy pava-

rësive shqiptare, ndaj ia vlen të themi ndonjë fjalë se ç’i 
dallojnë dy aktet (jo)formale të pavarësive shqiptare, 
cili akt u gjet në rrethana më të vështira dhe cili në 
rrethana më të favorshme. Shikuar në këtë rrafsh, sigu-
risht që ka dallime shumë të mëdha. Pavarësia e Shqi-
përisë, e shpallur këtu e 100 vjet më parë nga Ismail 
Qemali dhe brezi i madh i pavarësistëve, ndodhi në 
rrethana lufte e terrori që ushtronin në trojet shqiptare 
ushtritë shoviniste serbe, malazeze e greke, por edhe me 
praninë e ushtrisë së turqve të rinj, të cilët u tërhoqën pa 
bërë ndonjë rezistencë për të qenë. Pavarësia e Kosovës 
u shpall nëntë vjet pasi ushtria serbe ishte larguar nga 
Kosova ( 21-22 qershor 1999). U shpall nga përfaqë-
suesit e zgjedhur të popullit të Kosovës në zgjedhjet e 
lira në fundvitin 2007, në bashkërendim të plotë me 
faktorin ndërkombëtar. Pra, rrethanat në të cilat Repu-
blika e Kosovës deklaroi dhe formalizoi pavarësinë më 
17 shkurt 2008, ishin shumë më të favorshme sesa ishin 
rrethanat në hapësirën tonë kombëtare para 100 vjetësh, 
kur edhe u copëtuan pamëshirshëm tokat shqiptare. Para 
100 vjetësh, brezi i pavarësisë së Shqipërisë së Ismail 
Qemalit, edhe pse bënë një luftë titanike, edhe pse u 
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njohën nga Fuqitë e Mëdha në Konferencën e Amba-
sadorëve në Londër, nuk e patën një mbështetës të fuqi-
shëm, siç i patën SHBA-të pothuajse 100 vjet më pas 
shqiptarët e Kosovës dhe kjo sigurisht që është një 
dallim i madh dhe një përparësi evidente për brezin 
tonë. 

Ndryshimet që ndodhën gjatë dhjetëvjetëshit të pra-
nisë ndërkombëtare, të UNMIK-ut, pas shpalljes së 
pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008, shtruan 
nevojën e rikonfigurimit të pranisë së re ndërkombëtare, 
të Përfaqësuesit Civil Ndërkombëtar (PCN) dhe të asaj 
evropiane (EULEX) në Kosovë. Ky rikonfigurim i ri 
sigurisht që nuk mund të funksiononte mbi bazën e 
pranisë së vjetër sikur asgjë nuk ka ndodhur në Kosovë 
pas deklarimit të pavarësisë. Derisa UNMIK-u kishte 
ardhur për të përgatitur Kosovën për statusin e ardh-
shëm të saj, i cili është arritur tashmë më 17 shkurt 
2008,92 PCN dhe EULEX-i (Mision Evropian për Poli-
tika të Sigurisë dhe të Mbrojtjes) erdhën mbi bazën e 
Dokumentit Gjithëpërfshirës të Presidentit Ahtisari 
(anekset IX93 dhe X94), qëllimi i tyre ishte për të zbatuar 
Dokumentin Gjithëpërfshirës, përkatësisht për t’i ngri-
tur kapacitetet e Qeverisë së Kosovës në tri fusha të 
rëndësishme (siguri, drejtësi dhe dogana).95 Të dy 
misionet (ai që po shkonte dhe ky që po vinte) patën 
qëllim të përbashkët për ta bërë të suksesshme, stabile, e 
të sigurt dhe demokratike Kosovën, përkatësisht shtetin 
e Kosovës, pas deklarimit të pavarësisë. Sigurisht, pra-

                                                            
92 Rezoluta 1244 (e cituar). 
93 Dokumenti gjithëpërfshirës, f. 54. 
94 Po aty, f. 59. 
95 Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Dokumenti gjithëpërfshi-

rës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, 27 mars 2007, f. 59. 
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ninë ndërkombëtare (UNMIK-un)96 dhe më pas Përfa-
qësuesin Civil Ndërkombëtar me Misionin Evropian të 
Sigurisë,97 nuk i kanë përcjellë vetëm sukseset, sepse ka 
pasur edhe shumë veprime të gabuara, ndërsa suksesi 
është gjithsesi: Republika e Kosovës - shtet i pavarur, 
sovran dhe demokratik, i njohur ndërkombëtarisht nga 
mbi 90 vende, por jo ende i anëtarësuar në OKB. Këtë 
vit, më 3 shtator, Grupi Drejtues Ndërkombëtar mori 
vendimin për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë së 
Kosovës, ndërsa më 10 shtator në Kuvendin e Kosovës 
u amendamentua Kushtetuta për heqjen e neneve të 
mbikëqyrjes së pavarësisë dhe gjithashtu u ndryshuan 
21 ligje që lidhen me këtë proces, ndërsa EULEX-it iu 
vazhdua mandati edhe për një periudhë dyvjeçare. 

 
Duke e njohur e çmuar shumë kontributin e mendje-

ndriturit Sami Frashëri për Shqipërinë e shqiptarët, për 
orientimin programor që i bëri Lëvizjes sonë Kombë-
tare, epilogu më i mirë do të ishte përfundimi që Samiu 
i bëri veprës programore të tij “Shqipëria ç’ka qenë, 
ç’është e ç’do të bëhet”: 

 
“Të mos rrimë të mpit’ e të ngrirë, të lëvizim duar e 
këmbë, të tundemi e të lëkundemi, t’ecim dlirë 
n’udhët e Perëndisë, n’udhët të së drejtës: 
PERËNDIJA, E DREJTA, KOMBI, GJUHA! 
SHQIPËRIA, SHQIPTARIA! 
Ja qëllimi ynë! Ja puna jon’ e shënjtuarë! Ja besa 
jonë! Gjith’ ata që kanë këtë qëllim janë vëllezërit 
tanë! Në mes të shqiptarëve të vërtetë s’ka nonjë 
ndarje, nonjë çarje, nonjë ndryshim! Janë të tërë 

                                                            
96 Rezoluta 1244.  
97 Dokumenti gjithëpërfshirës..., f. 54-57. 
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vëllezër, të gjithë një trup, një mendje, një qëllim, një 
besë”.98 
 
Dhe vërtet, nuk ka gjë më të shenjtë për Shqipërinë 

dhe Kosovën, për shqiptarët në përgjithësi, sesa vendo-
sja e demokracisë, përmbyllja e shtetit të së drejtës, 
shtetit të drejtësisë sociale. Gjithë patriotët e vërtetë të 
kombit tonë janë angazhuar për këtë formë shteti e 
shtetndërtimi. Të shtetit që ligjëson demokracinë për të 
gjithë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
98 Sami Frashëri: Vep. e cit., f. 132. 
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100-VJETORI I KRYENGRITJES 
SË KOSOVËS TË VITIT 1910 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-vjetori i Kryengritje së madhe antiosmane të 

Kosovës të vitit 1910, është ngjarje që meriton kujtim e 
rikujtim, për mundin, gjakun dhe flijimet që bëri populli 
ynë në rugën për liri e pavarësi. Kryengritja, edhe pse 
ishte shtrirë edhe në Vilajetin e Shkodres, përkrahej 
edhe nga “Komitetet e fshehta” të jugut, por që nuk u 
mbështet me veprime të armatosura, epiqendër e saj 
mbeti Vilajeti i Kosovës. Gjatë vitit 1910 Kosova i ka 
dhënë historisë sonë kombëtare faqe lavdie dhe qën-
drese titanike. Pas Kongresit të Alfabetit shqip të nën-
torit 1908, Manastiri kishte pritur delegatët e një Kon-
gresi tjetër Kombëtar të shqiptarëve në javën e parë të 
prillit të vitit 1910, në të cilin shqyrtoheshin tema të 
rëndësishme, si koordinimi i veprimtarisë së klubeve 
shqiptare, arsimimi kombëtar, botimet shkollore me 
alfabetin e ri latin etj. Pranvera e këtij viti karakterizo-
hej me zgjimin e përgjithshëm kombëtar e çlirimtar të 
Kosovës, sidomos me organizimin e formacioneve të 
armatosura, të cilat më vonë do të shndërrohen në forca 
të kryengritjes së përgjithshme të popullit shqiptar të 
Vilajetit të Kosovës kundër pushtuesit xhonturk. 

Ashtu sikur në Ferizaj më 1908, tribuni popullor i 
Karadakut dhe i gjithë Kosovës, Idriz Seferi, sërish, por 
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kësaj radhe në Gjilan, në fillim të vitit 1910 kishte 
organizuar një mbledhje historike dhe përcaktuese për 
zhvillimet e ardhshme në Kosovë. 

Shkëndijat e para të kryengritjes së madhe të vitit 
1910 shpërthyen në Prishtinë gjatë marsit tashmë tradi-
cional të trimërive dhe epopeve të Kosovës, kur një 
protestë kundër taksave ishte shkallëzuar në përleshje të 
armatosur. Kishte mjaftuar edhe një atentat kundër 
mytesarifit në Pejë më 1 prill, që Sulltani të shpallte 
shtetrrethimin, por kryengritja u përhap si zjarri në 
Prishtinë dhe Pejë, ku forcat turke u tërhoqën në qytete.  

Duke ndjerë rrezikun e popullit të kryengritur, nga 
mesi i prillit Stambolli dërgoi në Shkup 16.000 forca, të 
cilat më vonë u shtuan në 40.000, e që kryesoheshin nga 
Turgut Pasha, njëri nga gjeneralët më të zot të kohës. 
Këto forca filluan operacionin e madh kundër shqipta-
rëve të Kosovës. Për t’iu përgjigjur forcave turke, në 
mesin e prillit të atij viti te Verrat e Llukës në Junik u 
mbajt një tubim i udhëhequr nga Shaban Binaku, Isa 
Boletini e Sulejman Batusha, ku u mor vendimi për 
pajtimin e gjaqeve deri në Shën Mitër. Kundër grumbu-
llimit të forcave turke në Shkup do të deklaroheshin 
edhe një grup prej 13 deputetëve shqiptarë, që gjithsej 
ishin 26. Ata kërkuan që në vend të ushtrisë, në Kosovë 
të dërgohej një komision për t’i hulumtuar shkaqet e 
Kryengritjes në Vilajetin e Kosovës. As përfaqësuesit e 
popullit nuk ishin unik. 

Qëndresa shqiptare në Shkallën e Kaçanikut, në krye 
me Idriz Seferin, në Jezerc të Shtimes e Carralevë, e 
prirë nga fatosi i maleve Isa Boletini e Hasan Buda-
kova, në Qafën e Morinës e të Agrit, ku shkëlqyen 
udhëheqësit luftarakë Zeqir Haliti, Prel Tuli, Mehmet 
Shpendi, Shaban Binaku e Marash Delia, dëshmoi jo 
vetëm shpirtin liridashës e heroizmin masiv të popullit 
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tonë trim, por edhe organizimin e fuqishëm e aftësitë e 
larta luftarake të tij. Lufta e Grykës së Kaçanikut, 
“shkëmb e gur” kishte për bazë interesin strategjik, pasi 
andej kalonte hekurudha që lidh Shkupin me Kosovën, 
Gryka e Carralevës çonte për Prizren dhe më tej, kurse 
në Qafën e Morinës e të Agrit forcat turke që po mar-
shonin për në Shkodër, u gozhduan plot njëzet ditë nga 
kryengritësit malësorë të Gashit, Krasniqes e të Shalës. 
Ushtria turke u detyrua të marrë drejtim tjetër nëpër 
Pukë, por hyri në Shkodër vetëm falë bashkëpunëtorit të 
saj, kapedanit Bib Doda, i cili u hapi rrugë nëpër Mir-
ditë.  

Kryengritja e Kosovës e vitit 1910 u shtri edhe në 
Vilajetin e Shkodrës, por nuk arriti të shtrihej në gjithë 
Shqipërinë e kohës. Kryengritja kishte ngritur në këmbë 
gjithë popullin, duke përfshirë edhe gratë, fëmijët dhe 
pleqtë luftëtarë. Ajo u shua në gjak, për shkak të dispro-
porcionit të madh në teknikën e luftës, por edhe pse nuk 
qe e organizuar në shkallë kombëtare. Një faktor i jash-
tëm dhe objektiv i shuarjes së kryengritjes ishte për-
krahja që u dhanë forcave pushtuese Rusia, Serbia dhe 
fillimisht Austrohungaria, secila për interesat e veta. 
Serbia u bë aleate e panatyrshme e Turqisë, vetëm e 
vetëm që të dobësonte forcën mbrojtëse të shqiptarëve, 
për ta pushtuar më lehtë Kosovën e sfilitur e të çarma-
tosur, siç ndodhi dy vite më vonë. 

Rëndësia historike e kryengritjeve të vitit 1910 qe 
mobilizimi popullor për liri dhe nxitja e kryengritjes së 
përgjithshme, me program kombëtar, e cila çoi drejt 
Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912. 

Sot, në 100-vjetorin e vitit të lavdishëm të 1910-tës, 
Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, i lirë dhe në 
miqësi me shtetet fqinje, të rajonit dhe të botës demo-
kratike. Ajo ia ka lënë historisë të kaluarën dhe është 
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kthyer drejt së ardhmes prosperuese, në miqësi dhe 
partneritet me popujt dhe vendet e rajonit, në dobi të 
paqes, të bashkëpunimit e të proceseve integruese të 
Gadishullit tonë. Ne jemi krenarë për marrëdhëniet e 
shkëlqyera që Kosova e re ka vendosur me demokracitë 
e mëdha, si SHBA, vendet e Bashkimit Evropian, Repu-
blikën e Turqisë, vendet anëtare të NATO-s, Kanadanë, 
Japoninë etj., të cilat ndihmuan vendin dhe popullin 
tonë të realizojë aspiratat e tij historike.  

Në dobi të paqes, të interesave të ndërsjella dhe të 
demokracisë e të integrimeve euroatlantike, Republika e 
Kosovës është gati të vendosë marrëdhënie të reja edhe 
me Republikën e Serbisë, sepse e ardhmja i përket bash-
këpunimit e harmonisë dhe jo më luftës e urrejtjes. Ketë 
na e mëson historia moderne e Bashkimit Evropian e 
cila është ngritur mbi partneritetin, bashkëpunimin dhe 
integrimin e vendeve dhe popujve me vlera të përbash-
këta kulturore. Kjo filozofi iu duhet edhe popujve të 
rajonit tonë. 
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ZYMI HISTORIK, JEHONË 
E VLORËS HEROIKE99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestimi kulturor, artistik e letrar “Takimet e 

Gjeçovit”, që mbahet këtu në Zym të Hasit për të dyze-
tenjëtën herë me radhë, mund të thuhet se shënon 
tashmë një traditë të rëndësishme kulturore. Po të rrum-
bullakojmë shifrat sipas logjikës së matematikanëve, i 
bie rreth gjysmë shekulli. Zymi ynë meriton një për-
kujdesje, edhe më shumë se kaq. 

Emërtimi i tij sipas të përndriturit, të lindur Mëhill 
Kostandin Gjeçi-Kryeziu, përkatësisht Shtjefën Gje-
çovi, më 1873,100 e nderon figurën e tij prej veprimtari 
të shquar të lëvizjes atdhetare, arkeologu, etnografi, 
shkrimtari e kleriku, i cili me jetën dhe veprën e tij nde-
roi kombin dhe gjithë epokën e pavarësisë. 

Veprimtaria e tij është tashmë shumë e njohur dhe 
pa pretenduar të bëj biografinë e tij, nuk mund të kaloj 
pa përmendur veprën e tij “Agimi i Gjytetnisë”, më 
1910,101 mu në vigjilje të ngjarjeve të mëdha, por as 

                                                            
99 Fjalë e lexuar më 14 prill 2012 në Manifestimin kulturor e 

artistik “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – Prizren. 
100 Shtjefën Gjeçovi: Vepra 1, Rilindja, Prishtinë 1985, f. 9. 
101 Po aty. 
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veprën e tij monumentale për kombin, “Kanunin e Lekë 
Dukagjinit”.102 

Këtë vit shënojmë 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqi-
përisë, Ditës së Flamurit. Gjeçovi punoi për këtë ditë 
dhe e priti atë, u gëzua për atë, por, brezi i tij i këndej 
kufirit s’e jetuan dot. 

Me këtë rast dua t’ju kujtoj edhe dy fakte që ndër-
lidhen me këtë Ditë të Madhe. Vetëm tridhjetë e tri ditë 
pas shpalljes së Pavarësisë në Vlorë, në Prekaz të Dre-
nicës Ahmet Delia ngre armën e rezistencës, si jehonë 
vazhdimësie kundër robërisë, që vazhdoi për gati një 
shekull. Ndërkaq, vetëm 19 ditë më vonë, pikërisht në 
janar të 1913-ës, po këtu në Kishë të Zymit, në për-
krahje të Pavarësisë, mblidhen burra e kuvendarë për të 
biseduar për fatet e pjesës së robëruar. Derisa në kam-
banoren e kishës valëvitej flamuri kombëtar, Patër Prela 
me zërin e tij bubullimë i bënte jehonë Vlorës heroike, 
Vlorës së flamurit. 

Përvjetorët e këtillë, aq më tepër kur shtrihen në 
përmasë shekulli, bashkë me rëndësinë historike që me 
vete bartin, pa dyshim që në sfondin e vet përmbajnë 
shkaqe e arsye të shumta, shkaset e motivet prej më të 
ndryshmeve për kujtesën e kujtimet e lavdishme e të 
dhimbshme, për reflekse e reflektime, krahas mbushjes 
së shpirtit me ndjenjën emocionale të atdhedashurisë e 
të lirisë.  

Një shekull më parë, burri i mençur Ismail Qemali, 
në emër të shqiptarëve dhe duke sublimuar luftërat e 
tyre të pareshtura për liri dhe mëvetësi shtetërore, ngriti 
flamurin e Pavarësisë së Shqipërisë në Vlorën e qëndre-
sës e të krenarisë shqiptare. Pavarësia e Shqipërisë ishte 
vepër e vetë shqiptarëve, prijësit e të cilëve shfrytëzuan 
                                                            

102 Po aty. 
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edhe rrethanat e reja historike që u krijuan në rajon dhe 
mbështetjen e disa faktorëve relevantë ndërkombëtarë të 
kohës, por nuk munguan as kundërshtarët fuqiplotë. 

Në jetën e shqiptarëve 28 Nëntori, si një refren histo-
rik, përfaqëson periudha të lavdishme që lidhen me 
idealet shqiptare dhe me luftërat çlirimtare, duke filluar 
nga viti mesjetar 1443, kur heroi ynë kombëtar, Gjergj 
Kastrioti, ngriti flamurin mbi Kalanë e Krujës103 dhe 
deri te 28 nëntori i vitit 1955, kur Kosova ia lindi kom-
bit komandantin e ardhshëm legjendar, Adem Jasharin104 

dhe te nëntori i shpalljes publike të Ushtrisë Çlirimtare 
të Kosovës, më 1997.105 

Pas epokës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, të larë 
në gjak, dhe rezistencës së copëzuar krahinore në vijim, 
kryengritjet e përgjithshme të viteve 1908-1912 dhe 
besëlidhjet shqiptare të asaj kohe u dhanë grushtin e 
fundit pushtuesve shekullorë, duke çuar kështu në 28 
Nëntorin e vitit 1912, Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë. 
Shqipëria e pavarur u ndodh shpejt para sfidave tepër të 
rënda, të rimëkëmbjes, të njohjes ndërkombëtare dhe të 
ruajtjes së integritetit e sovranitetit të saj nga fqinjët 
grabitqarë. Njëri prej tyre, Serbia ekspansioniste, e cila 
ishte përpjekur ta pengonte formimin e shtetit shqiptar, 
dhe pasi e kishte pushtuar Kosovën duke e larë në gjak, 
gjatë Luftës së Parë Botërore, në qershor të vitit 1915, 
arriti madje të hynte thellë në territorin shqiptar, duke 
pushtuar Elbasanin dhe Tiranën,106 ndërsa në anën tje-

                                                            
103 Kristo Frashëri: Skënderbeu – jeta dhe vepra, Toena, Tiranë 

2002, f. 133. 
104 Jakup Krasniqi: Kthesa e madhe - Ushtria Çlirimtare e Koso-

vës, Buzuku, Prishtinë 2006, f. 80. 
105 Po aty, f. 66-67. 
106 Historia e popullit shqiptar II, ETMMK, Prishtinë 1979, f. 

432. 
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tër, në Shqipërinë e Jugut, çetat shoviniste greke bënin 
kërdinë mbi popullsinë civile.107 

Në vitet e para të pavarësisë së Shqipërisë, diploma-
cia e hapur dhe e fshehtë ndërkombëtare, me ndonjë 
përjashtim, veproi kundër interesave të shqiptarëve, 
duke i bërë monedhë kusuritjeje territoret dhe sovrani-
tetin e tyre. Jashtë kufijve të shtetit shqiptar mbetën, pa 
të drejtë, gjysma e popullit shqiptar dhe e territorit të tij, 
të aneksionuar me dhunë dhe terror të pashembullt.108 
Konsolidimi i pavarësisë së Shqipërisë dhe zhvillimi i 
saj mbetën peng i gjendjes së gjysmës së kombit të ndarë 
e të robëruar shqiptar, për gati edhe një shekull tjetër. 

Zhvillimet historike të kombit tonë ecën në dy binarë 
të ndarë: Gjysma e tij në Shqipërinë londineze, vazhdoi 
pareshtur përpjekjet për forcimin e themeleve të shtetit 
shqiptar, të lirë e demokratik, për fuqizimin e subjekti-
vitetit të tij ndërkombëtar dhe për zhvillimin e gjith-
mbarshëm shoqëror, politik e ekonomik,109 kurse gjy-
sma tjetër, nën sundim dhe shtypje të egër, vazhdoi 
luftën titanike për të drejta legjitime, për liri dhe bash-
kim kombëtar.110 Historia më e re e kombit tonë u 
sublimua me Luftën e lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare 
të Kosovës dhe me shpalljen e Pavarësisë së Kosovës, 
më 17 shkurt 2008.111 

Duke qenë historia njerkë ndaj nesh, zakonisht jemi 
vonuar në histori. Shqipëria e shpalli pavarësinë, kur të 

                                                            
107 Po aty, f. 436. 
108 Po aty, f. 371-372. 
109 Arben Puto: Pavarësia e Shqipërisë dhe diplomacia e fuqive të 

mëdha 1912-1914, 8 Nëntori, Tiranë 1978, f. 326-328. 
110 Marenglen Verli: Kosova sfida shqiptare në historinë e një 

shekulli, Botimpex, Tiranë 2007, f. 62-63. 
111 Jakup Krasniqi: Pavarësia si kompromis, Buzuku, Prishtinë 

2010, f. 147. 
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gjitha vendet e saj fqinje tashmë ishin të pavarura, 
kurse Kosova u pavarësua e fundit nga subjektet kons-
tituive të Federatës së Jugosllavisë. Tashti, jo vetëm nuk 
kemi më kohë për të humbur, por duhet kompensuar 
hapat e munguar. Shqiptarët vetëm duke dyfishuar rit-
met e zhvillimit historik mund të barazohen me kom-
bet e zhvilluara, vetëm duke shfrytëzuar gjithë poten-
cialin dhe vlerat kombëtare, mund të hyjnë denjësisht 
dhe kokëlartë në familjen e madhe të kombeve të inte-
gruara evropiane. 

Kombi shqiptar nuk është më ai i para një shekulli, 
por një komb modern, i konsoliduar, me shtetësi dhe 
perspektivë të qartë, në partneritet të fuqishëm ndërko-
mbëtar dhe me ideale të larta për liri, paqe e demokraci. 

Në gjithë gadishullin tonë po bëhet zotërues ideali i 
integrimeve e i partneritetit midis kombeve dhe ven-
deve. Kombi ynë është kthyer drejt së ardhmes së tij 
demokratike e evropiane. Ai do të integrohet në fami-
ljen e madhe evropiane, atje ku e ka vendin që nga 
antika ilirike. Para së të arrijmë atje, para gjeneratës 
sonë shtrohet domosdoshmërish unifikimi i tregut të 
përgjithshëm kombëtar në të gjitha fushat e jetës, si në 
arsim e shkencë, në kulture e art, në shëndetësi, në 
ekonomi, tregti etj. Realiteti i ri i krijuar në Ballkan, 
sidomos pas Luftës Çlirimtare të Kosovës, solli në këtë 
pjesë të Evropës prezencën ushtarake të NATO-s. Ven-
dosmëria e këtij institucioni të rëndësishëm të sigurisë 
globale për të mos lejuar përsëritjen e historisë tragjike, 
luan një rol të madh në zhdukjen e të gjitha tendencave 
luftënxitëse në rajonin tonë. 

Shekulli XXI kërkon qasje të re në raportet e politi-
kave të jashtme dhe të brendshme të shteteve ballka-
nike. Kjo qasje duhet të mbështetet në vlerat euroatlan-
tike, duke nxjerrë konkluzione të drejta mbi të kaluarën 



 
78 

 

e hidhur, duke zëvendësuar urrejtjen ndëretnike e shovi-
nizmin me respektin reciprok, etnocentrizmin me soli-
daritetin, ekskluzivitetin me integrimet, mosdurimin 
nacional me diversitetin etnik, kulturor, gjuhësor e fetar, 
si pasuri vlerash demokratike. Për të ndodhur kjo 
kthesë, rajonit tonë i duhen liderë që kanë vullnetin dhe 
guximin për të ndërtuar vizionin e vlerave evropiane. 

Në jubileun e pavarësisë së Shqipërisë, vjen fuqi-
shëm zëri i kushtrimit nga viti i madh 1912, nga brezat 
e dëshmorëve të para dhe pas saj, për të mbrojtur fitoret 
historike, për të kultivuar vlerat e traditës së shkëlqyer 
të kombit tonë dhe për të përparuar e zhvilluar vendin e 
të parëve tanë, ky është obligim që duhet të na përcjellë 
në çdo kohë të ditës 24 orëshe. Para nesh është beteja e 
madhe e zhvillimit ekonomik, e zhdukjes së varfërisë, e 
zhvillimit demokratik dhe e sundimit të plotë të ligjit e 
të rendit në shoqëri. Mirëqenia i duhet kombit, e jo 
vetëm individit. 

Në kujtim të 28 Nëntorit 1912, brezi ynë përkulet me 
respekt e pietet para gjithë themeluesve të shtetit shqip-
tar dhe dëshmorëve të lirisë e të pavarësisë. Përkulemi 
me nderim para atyre brezave që përjetuan ndjekje e 
përndjekje, shfarosje dhe gjenocid, por ata qëndruan si 
Anteu në vatrat e tyre, në tokën e tyre. Vërtet, gjatë një 
shekulli e gjysmë, gjeografia shqiptare është rrudhur 
shumë, por edhe ka arritur t’i mbrojë me praninë e tyre 
edhe sot e kësaj dite në rreth 50.000 km2. 
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NË 100-VJETORIN 
E KUVENDIT TË JUNIKUT112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ky përvjetor i rëndësishëm i popullit shqiptar, Kuve-

ndi apo Besëlidhja e Junikut, e 21-25 majit 1912, pra 
100 vjet më parë, na nderon për t’i thënë disa fjalë për 
historinë e besëlidhjeve shqiptare, të cilat fillin e kanë 
në 2 marsin e vitit 1444, kur feudalët shqiptarë të prirë 
nga Skënderbeu formuan një Besëlidhje, që në historinë 
tonë e njohim si Kuvendi (Besëlidhja) e Lezhës.113 
Kishte më shumë se dy shekuj që kishte nisur rrugë-
timin e saj klasa e fisnikëve të Arbërisë (Shqipërisë), 
por ishte penguar nga perandoritë sllave (serbe e bull-
gare) të kohës e më pastaj edhe nga perandoria e për-
masave botërore, siç ishte ajo Osmane, e cila do t’i 
rrezikonte të gjithë popujt e Evropës Juglindore marrë 
së bashku. Skënderbeu, duke qenë njohës i mirë i fuqisë 
së organizuar osmane, pas shkëputjes së suksesshme 
nga padishahu, në shembullin e përvojës së fituar në 
kuadrin e Perandorisë Osmane, bëri përpjekje për të 
formuar një lidhje të fuqishme krishtere, pra përtej 

                                                            
112 Fjalë e mbajtur më 21.5.2012 në Akademinë e Kuvendit Komu-

nal të Junikut dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. 
113 Kristo Frashëri, Skënderbeu – jeta dhe vepra, Toena, Tiranë 

2002, f. 135. 



 
80 

 

etnisë shqiptare, e cila ende vazhdonte të njihej me 
emrat albanas, epirotas dhe maqedonas,114 pra ende nuk 
e kishte kristalizuar emrin shqiptar të përkatësisë. 
Rrethanat e kohës në Ballkan dhe në Evropë (për shkak 
të luftërave feudale) nuk mundësuan krijimin e një 
besëlidhjeje përtej asaj që e arriti Gjergj Kastrioti – 
Skënderbeu në Lezhë. Edhe ky bashkim, ndonëse jo i 
përmasave të mjaftueshme në kohë e hapësirë, pati 
rezultatet dhe pasojat e tij, ndonëse historisë i prodhoi 
lavdi dhe mundësi për rilindjen e kombit shqiptar në 
shekullin XIX.  

 
Shekulli XIX është shekulli i formimit dhe i bashki-

meve të kombeve të ndryshme në Evropë e në Ballkan, 
është edhe shekulli i formimit të kombit shqiptar, ndo-
nëse ky i fundit pati specifikat e tija të veçanta, që i 
shkaktuan vështirësi të shumta, të cilat vijnë deri në 
ditët tona. Në vitet e fundit të pjesës së parë të shekullit 
XIX, sipas Thimi Mitkos, ishte siguruar “ringjallja e 
përgjithshme kombëtare”,115 populli shqiptar rilindi, por 
kjo rilindje u përcoll me pengesa të shumta e të shum-
anshme. Kombi ynë, në rrugën e konsolidimit të tij, nuk 
pati vetëm vështirësinë e sundimit osman, i cili sundim 
shqiptarët i konsideronte qytetarë osmanë, përmes të 
cilëve synonte t’i ruajë tokat në Rumeli, pra i shihte si 
rrezik për islamin dhe perandorinë, pasi ndjenjat kombë-
tare mund të shfaqeshin edhe te popujt tjerë të pera-
ndorisë,116 por edhe me Patriarkanën Ortodokse të 
Stambollit, e cila shqiptarët e besimit ortodoks i traj-
tonte si grekë dhe kërkonte nga Porta e Lartë që të 

                                                            
114 Dhimitër Pilika: Pellazgët – origjina jonë e mohuar, Botimet 

enciklopedike, Tiranë 2005, f. 29-30. 
115 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 126. 
116 Po aty, f. 127. 
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pengonte përhapjen e shkollave shqipe.117 Një pozicion 
më të favorizuar për mësimin e gjuhës shqipe në shko-
llat e hapura brendapërbrenda kishave e kishin shqip-
tarët e besimit katolik, por edhe këtu ndërthureshin 
interesa të ndryshme që nuk ishin edhe aq dashamirëse. 
Të gjitha këto pengesa po ndodhnin në kohën kur në 
Perandorinë Osmane shqiptarët vazhdonin të mbanin 
pozita të larta shoqërore (shtetërore). Por, në pjesën e 
dytë të shekullit XIX, personalitete të larta shqiptare të 
shtetit, si Sami Frashëri (themelues i gjuhës moderne 
turke), Hoxhë Tahsini (Rektori i parë i Universitetit të 
Stambollit) e Ismail Qemali (mbante pozita të larta 
shtetërore deri dhe ministër), Hasan Prishtina (deputet 
kryengritës),118 etj., duke parë rrezikun që po u vinte 
trojeve shqiptare dhe kombit shqiptar, shtuan intensite-
tin e punës për lirinë e të drejtat e kombit shqiptar, filli-
misht për gjuhë e shkollë shqipe, për të kaluar më vonë 
në kërkesën politike për një komb e një shtet autonom 
shqiptar në Ballkan. Kulmi i kërkesave politike do të 
arrihet në vitet 1878-1881, kur shqiptarët shpalosën të 
gjitha format e luftës politike kombëtare. Për të drejtat e 
tyre, shqiptarët luftuan jo vetëm kundër Perandorisë 
Osmane, por edhe kundër vendimeve të Fuqive të 
Mëdha, që tokat e shqiptarëve ua falnin shteteve të 
Ballkanit. 

Pas përpjekjeve të shumta brenda e jashtë atdheut, 
deri edhe në Stamboll, u shtruan kërkesa të shumta, të 
cilat do të formëmësohen në vitet e Lidhjes Shqiptare të 
Prizrenit, në qershor të vitit 1878, kur më 10 qershor u 
formëmalizuan kërkesat e kombit shqiptar përmes 
përfaqësuesve të mbledhur në Kuvendin e Prizrenit. 

                                                            
117 Po aty. 
118 Po aty, f. 128. 
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Edhe pse Porta e Lartë dhe Fuqitë e Mëdha, sipas vendi-
meve të Kongresit të Berlinit, arritën të thyejnë krye-
ngritjen e shqiptarëve për shtet autonom, që shkonte 
deri në pavarësim politik nga Perandoria Osmane.119 
Kryengritja e shqiptarëve u arrit të thyhej, por nuk u 
thye asnjëherë lufta e shqiptarëve për gjuhë, shkollë, 
komb e shtet të pavarur. Këtë e dëshmuan edhe vitet e 
para të shekullit XX. Në shekullin e ri, kërkesat e shqip-
tarëve u kapitalizuan në vitet 1908 – 1912, me krijimin 
e shtetit shqiptar – Shqipërisë londineze, të njohur ndër-
kombëtarisht në Konferencën e Parisit 1919, pas mbë-
shtetjes së fuqishme që morën shqiptarët në shkurt të 
vitit 1920, nga Presidenti i SHBA-ve, Uillson, i cili tha 
se: “nuk ishte i përgatitur t’i bënte një padrejtësi nje-
rëzve të Shqipërisë”.120  

Pa dyshim, pranvera e vitit 1912 ishte një para-
lajmërim i ri i një moti sa të lavdishëm e heroik, aq 
edhe të dhimbshëm e tragjik për më shumë se gjysmën 
e kombit shqiptar. Megjithëkëtë, njohja ndërkombëtare 
e shtetit shqiptar mbetet njëra ndër ngjarjet më të 
rëndësishme të kombit shqiptar dhe si e tillë u trajtua 
nga të gjithë shqiptarët, kudo ku ata jetuan. Sepse, aty 
ata, shqiptarët, në një mot të mirë, apo të vështirë e të 
ligë, e kishin besimin dhe shpresën që s’u venitën kurrë. 
Këtë virtyt të shqiptarëve ndër vite e shekuj, vendim-
marrësit e sotëm të politikës shqiptare duhet ta kenë në 
mendje, në zemër e shpirt në çdo kohë të ditës dhe 
kudo që gjenden. Pra, shqiptarët u përballën me më së 
paku në nëntëmbëdhjetë shekujt e pas Krishtit me 
pushtimin e huaj, pa shkolla në gjuhën amtare, dhe 
arritën ta ruajnë gjuhën, etninë, kulturën, traditën dhe 

                                                            
119 Po aty, f. 226.  
120 Margaret MacMillan: Paris 1919, Plejad, Tiranë 2006, f. 422. 
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një pjesë të konsideruar të Atdheut, në kohën kur në 
botë shumë popujve u ka mbetur vetëm emri e gjuhët u 
janë shpallur të vdekura. 
 

Kuvendi apo Besëlidhja e Junikut 
 
Pas Besëlidhjes së Lezhës të 1444-ës, të Prizrenit të 

1878-ës,121 Besëlidhja e Junikut e 21-25 majit të 1912-
tës122 do të shënohet jo vetëm si ngjarje që i parapriu 
Kryengritjes së Përgjithshme Çlirimtare të Shqiptarëve, 
por edhe si një nga ngjarjet më të mëdha që i parapriu 
Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, më 28 Nëntor 
1912, në Vlorën e Flamurit të Skënderbeut. E them këtë 
si rikujtim për gjithë shqiptarët kudo që janë, kudo që 
qeverisen a qeverisin, se ngjarjet më të rëndësishme të 
kombit që çuan në aktin madhor dhe të pashmangshëm 
të 28 nëntorit 1912, kanë ndodhur jashtë Shqipërisë së 
sotme, e njohur më pastaj si Shqipëri londineze. Shqi-
përinë londineze nuk duhet parë si krijesë të Konfe-
rencës së Londrës të vitit 1913,123 por si një krijesë të 
padrejtë që përgjysmoi dhe robëroi më shumë së gjys-
mën e tokave shqiptare dhe të kombit shqiptar. Kjo 
duhet të na frymëzojë gjithmonë, gjithkund dhe çdoherë 
të kemi në mendje e në zemër aspiratën për Shqipërinë 
Etnike. Këtë e dëshmojnë luftërat e pareshtura dhe 
flijimi i brezpasbrezshëm, ndaj është detyrë parësore 
jona për sot e për nesër për tërësinë e vendit të të 
parëve, hiç më pak sesa ajo që u përket sot e gjithmonë 
në këto troje Iliro-Arbëroro-Shqiptare. Le ta themi 

                                                            
121 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 153. 
122 Po aty, f. 469. 
123 Historia e popullit shqiptar III (e cituar), f. 30. 
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qartë, pra, se Shqipëria e 28 Nëntorit 1912 dhe Kosova 
e 17 shkurtit 2008 janë vepra të vetë shqiptarëve, rezul-
tat i aq luftërave, i kaq shumë gjaku të derdhur, i një 
vetëflijimi të paparë brez pas brezi, përndryshe askush 
nuk do të kishte as vullnetin, as mirësinë për të krijuar 
dy shtete shqiptare në Ballkan, ndonëse, duhet thënë 
këtë, ndër shqiptarë, por edhe gjetkë, shpesh këto vepra 
madhore të kombit i kërkojnë jashtë shtratit të lindjes së 
tyre. Natyrisht, kur e them ketë, nuk mohoj rolin e 
mbështetësve të jashtëm, që kanë lehtësuar në njohjen 
ndërkombëtare të Shqipërisë, përkatësisht vazhdojnë të 
ndihmojnë në njohjet ndërkombëtare të Kosovës. 
Konkluzioni tjetër na çon në përfundimin se ashtu 
sikundër të tjerët nuk mund ta bëjnë historinë, ata as 
s’mund ta shkruajnë atë. 

Pranvera e vitit 1912 filloi me kryengritje. Ajo nisi 
në Gjakovë e në Malësinë e saj, nën udhëheqjen e 
Mahmut Zajmit e trimave të tjerë të Malësisë së Gjako-
vës, për t’u shtrirë orë pas ore e ditë pas dite në gjithë 
Shqipërinë e katër Vilajeteve.124 Në këtë kohë në Shqi-
përi gjendej ministri i brendshëm osman, Haxhi Abdi 
beu, për të bërë reforma, por edhe për t’i mbështetur 
kandidatët e komitetit “Bashkim e Përparim” për depu-
tetë të parlamentit osman.125 Këto reforma Luigj Gura-
kuqi i quante “shtypje dhe shtrëngime të reja që ndezën 
një zjarr të ri”126 në Shqipëri. Duhet të themi se shqip-
tarët nuk mund ta shmangnin luftën, sa liridashëse, aq të 
imponuar, sepse ajo ishte diga e vetme para vërshimeve 
të ushtrive shoviniste të shteteve ballkanike që kërkonin 
copëtimin e trojeve shqiptare, të cilat i konsideronin 

                                                            
124 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 469. 
125 Po aty, f. 467. 
126 Po aty. 
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toka të Perandorisë Osmane. Por, para se të ndodhte 
kjo, shqiptarët duhet të shkëputeshin nga Perandoria 
Osmane për të dëshmuar se ishin komb i veçantë e ndër 
më të vjetërit në Ballkan.127 Shqiptarët ishin të vetëdij-
shëm për rreziqet që mund të sillte lufta shqiptaro-
osmane, por alternativë tjetër nuk u kishte mbetur, 
meqenëse përpjekjen e fundit për t’iu shmangur kësaj 
lufte e kishte bërë Hasan Prishtina në janar të vitit 1912, 
kur i kishte kërkuar ministrit të Jashtëm të Perandorisë 
Osmane, Asim Beut, se ishte në interesin e shtetit osman 
që qeveria t’i deklaronte zyrtarisht kufijtë e Shqipë-
risë.128 Xhonturqit nuk e pranuan këtë kërkesë të arsye-
shme e largpamëse të shqiptarëve, të cilën në fund të 
shekullit XIX e kishte formuluar urtësisht bukur Samiu 
ynë i madh në veprën programore: “Shqipëria ç’ka 
qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, shkruan: “Duhet një orë 
më parë të ndahet Shqipëria e të dihet që ku e gjer ku 
është. Të njihet vendi ynë për Shqipëri, ta njoh edhe 
Evropa Shqipëri”.129 Pas këtyre përpjekjeve të përqe-
ndruara të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare, lufta shqip-
taro-osmane ishte e pashmangshme. Kjo bëri që të 
gjitha komitetet e fshehta, brenda dhe jashtë atdheut 
filluan organizimin, furnizimin e luftëtarëve për Krye-
ngritjen e Përgjithshme Antiosmane. Përveç komiteteve 
që merreshin për organizimin e Kryengritjes në Kosovë, 
me organizimin e çetave merreshin edhe komitetet e 
Manastirit e të Korçës, të Çamërisë e të Vlorës, të Dib-
rës e të Elbasanit e të pjesëve të tjera të Shqipërisë së 
kohës. Në veprim u vunë të gjitha kolonitë shqiptare 
nga Sofja e Bukureshti, Kajroja e ato në SHBA, sepse 

                                                            
127 Ismail Qemali: Shqipëria dhe shqiptarët (e cituar), f. 21. 
128 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 462. 
129 Sami Frashëri: Vep. e cit., f. 107. 
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secila syresh, me mundësitë e veta ishin vënë në shër-
bim të atdheut.130 Në një situatë të tillë shpërthyese, 
xhonturqit u përpoqën edhe ta likuidonin organizatorin 
kryesor të kryengritjes, Hasan Prishtinën, por nuk ia 
arritën qëllimit. Këtë përgjegjësi, përgjegjësinë e udhë-
heqësit të Kryengritjes Antiosmane, Hasan Prishtinës ia 
kishte ngarkuar Mbledhja e Deputetëve Shqiptarë, e 
mbajtur më 12 janar 1912 në lagjen Taksim të Stambo-
llit, aty ku udhëheqësit shqiptarë të kryengritjes i kishin 
ndarë detyrat e tyre për veprim të mëtutjeshëm.131 

Pas përpjekjeve të Hasan Prishtinës për të gjetur 
mbështetje për kryengritjen antiosmane nga Britania e 
Madhe dhe Austria, ai kontaktoi konsujt e atyre ven-
deve në Shkup, bisedoi edhe me Lëvizjen maqedone për 
çlirim për bashkërendim të aksioneve të përbashkëta 
luftarake, por te asnjëra palë nuk hasi ndonjë mirëkup-
tim substancial.132 Shqiptarëve s’po u mbetej tjetër 
veçse mbështetja dhe mobilizimi i faktorit të përgjith-
shëm kombëtar që kishin në dispozicion. Në fillim të 
majit 1912, Hasan Prishtina vjen në Kosovë për të 
organizuar Kryengritjen e Përgjithshme Shqiptare, të 
njohur edhe si kryengritje antiosmane dhe menjëherë 
vihet në veprim.133 Hapi i parë që duhej të bëhej ishte 
bashkimi i forcave kryengritëse rreth një qendre udhë-
heqëse brenda vendit dhe kjo u arrit në Kuvendin e 
Junikut, i cili sipas dëshmive të kohës arriti t’i bashkojë 
më se 250 krerë nga treva të ndryshme të Shqipërisë.134 
Kuvendit të Junikut i kishin paraprirë disa kuvende 
lokale, në të cilat kryengritësit ishin betuar: “Bâjm’ be 
                                                            

130 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 468. 
131 Tahir Abdyli: Hasan Prishtina, Rilindja, Prishtinë 1990, f. 100. 
132 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 464. 
133 Po aty, f. 463-464. 
134 Po aty, f. 470. 
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dhe japim besën e burrave, se kemi me bâ çfarëdo flije e 
në koftë nevoja kemi me i bâ kurban me duart tona robt 
e fëmijt tanë”.135 Kuvendi apo Besëlidhja e këtyre 
besëlidhjeve lokale duhej të mbahej në Junik nga 21-25 
maj të vitit 1912, aty ku duhej të nënshkruhej betimi 
dhe të merreshin vendime të rëndësishme për fatet e 
ardhshme të kombit e të atdheut. Këto vendime duhej ta 
përmbyllnin kryengritjen e përgjithshme me fitoren e 
plotë kombëtare, duhet të krijonin perspektiva të reja 
për Shqipërinë dhe popullin e saj. 

Perandoria Osmane nuk kishte lënë gur pa lëvizur 
për të penguar si Kuvendin e Junikut ashtu dhe krye-
ngritjen e armatosur të shqiptarëve, qoftë me ushtri apo 
edhe me sejmenët e saj të ndryshëm të infiltruar në 
radhët e atdhetarëve të ndryshëm, që kishin marrë për 
sipër realizimin e qëllimit të shenjtë, çlirimin e atdheut 
dhe krijimin e shtetit autonom shqiptar në Ballkan – 
Shqipërinë.136 Pas bisedimeve të shumta në të cilat 
morën pjesë krerë të dalluar e të dëshmuar të Lëvizjes 
Kombëtare, hartuan Programin politik të Kryengritjes së 
Përgjithshme Shqiptare, i cili nuk pati ndryshime nga 
Programi i Librit të Kuq të Gërçës i hartuar një vit më 
parë nga Ismail Qemali.137 Në fakt, programi tregonte 
për unitetin gjithëkombëtar që ishte arritur në gjithë 
hapësirën ku jetonin shqiptarët. Kërkesat më të veçanta 
të këtij programi ishin: njohja e autonomisë së Shqipë-
risë, përdorimi i gjuhës shqipe në administratë, përdo-
rimi i alfabetit kombëtar (fjala ishte për alfabetin e 
Manastirit), ngritja e flamurit kombëtar në gjithë ven-
din, emërimi i një stërnipi të familjeve “princore” shqip-

                                                            
135 Tahir Abdyli: Vep. e cit., f. 108. 
136 Po aty. 
137 Po aty 
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tare si guvernator të përgjithshëm, dhe garancinë e 
Fuqive të Mëdha për plotësimin e këtyre kërkesave. 
Këto vendime iu paraqiten edhe Portës së Lartë.138 

Pas Kuvendit të Junikut, para atdhetarëve kudo që 
gjendeshin shtrohej si detyrë jetësimi i programit politik 
për të cilin ishin marrë vesh që ta realizonin. Ndërsa 
udhëheqësi i saj, Hasan Prishtina, do të hartojë një 
shpallje në gjuhën turke dhe gjuhë të tjera, me të cilën u 
drejtohej “Shqiptarëve liridashës dhe botës së qytetë-
ruar”, në të cilën theksonte se shqiptarët “pas përpje-
kjeve të pafrytshme për sigurimin e të drejtave kombë-
tare me mjete ligjore, përmes zbatimit të Kushtetutës, 
shqiptarëve nuk u mbeti rrugë tjetër veç asaj të rrëmbi-
mit të armëve. Është momenti kur vendoset fati i 
Shqipërisë: vdekja ose liria e saj139“. Thirrja përfundo-
nte me një profeci profetike, dhe kjo profeci ndodhi më 
28 Nëntor 1912, kur Shqipëria u bë: “...më vehte, e lirë 
dhe e mosvarme”!  

Kështu, vendimet e Kuvendit të Junikut i dhanë fuqi 
Kryengritjes së Përgjithshme Shqiptare, e cila brenda 
pak ditësh u përhap në gjithë Shqipërinë për të shkuar 
drejt 28 Nëntorit të lavdisë së brezit të pavarësisë së 
Shqipërisë. Në vitin 1913, ishte vendimi i Fuqive të 
Mëdha të Evropës që e bëri Shqipërinë, Shqipëri londi-
neze, Shqipëri të përgjysmuar me më shumë shqiptarë 
të robëruar në tokën e tyre stërgjyshore. 

 
 
 

 

                                                            
138 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 470-471. 
139 Po aty, f. 471. 
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SHQIPTARËT DHE FQINJËT 
E TYRE 100 VJET MË PAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shqiptarët, si komb i tërë, në 100-vjetorin e pavarë-

sisë së Shqipërisë, në 100-vjetorin e jetës së pavarur të 
shtetit, duhet t’i trajtojnë me kujdes të gjitha të arriturat 
dhe të gjitha dobësitë që kanë të bëjnë me raportet e 
brendshme kombëtare, si dhe në raportet me fqinjët e 
tyre. Njëqind vjetët e jetës së pavarur të Shqipërisë lon-
dineze ishin plot sfida të natyrave dhe përmasave nga 
më të ndryshmet, që kërkojnë një riformulim dhe ripro-
gramim të ri për të sotmen dhe të ardhmen, sigurisht, 
krejt ndryshe nga rrethanat, kriteret dhe kërkesat e dje-
shme. Parë në dritën e zhvillimeve të sotme, kur aspi-
ratat e shqiptarëve për një kualitet të avancuar të jetës 
në raport me veten dhe integrimet Veri-Atlantike dhe në 
BE janë jo vetëm aspiratë, por edhe punë e përpjekje 
serioze, edhe përkushtim e provë, edhe objekt dhe sub-
jekt, marrëdhëniet me fqinjët janë portali i parë që hap 
horizonte të reja për mundësi të reja.  

Sot, në kontekstin gjeopolitik dhe të strukturimeve të 
reja, Kosova paraqitet si fqinja e parë e Shqipërisë me të 
cilën duhet të kenë një treg dhe ekonomi të përbashkët e 
të gjithanshme një hap i parë ky nga perspektiva e qartë 
evropiane. Shqiptarët kërkesën e tyre të natyrshme për 
integrime Veri-Atlantike, për integrime evropiane, për 
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partneritet me fqinjët në botën e globalizuar, zor se 
mund ta arrijnë me parcializimet dhe copëzimet e bre-
ndshme. Historia shqiptarët i ka ndarë nga Evropa, të 
cilën e kanë synuar tradicionalisht. Historia i ka armi-
qësuar me fqinjët, jo me fajin e tyre. Historia i ka ndarë 
si komb copë-copë. Historia ia ka ndarë gjeografinë, 
fuqinë ekonomike dhe sigurinë kombëtare. Është për-
pjekur madje t’ua ndajë gjuhën, ëndrrat deri te përrallat 
dhe legjendat. A thua për ç’gjë? Për t’i tjetërsuar, sigu-
risht. Për të armiqësuar vëllanë me vëllanë... por të 
gjitha këto përpjekje populli ynë i mundi me urti, me 
durim dhe vendosmëri. Kapërceu shekuj pa shkollë e 
gjuhë të shkruar, pa shtet dhe të shumtën i robëruar, në 
të cilat rrethana arriti ta ruajë etninë, kombin, gjuhën, 
historinë, atdheun dhe traditat e çmuara shekullore. 
Natyrisht, për t’u kthyer në rrugën evropiane e ndih-
muan dhe e mbështetën fuqishëm SHBA-të, Fuqitë e 
Mëdha të Evropës dhe më vonë edhe BE-ja. Kjo u 
rikonfirmua në formën më të re më 2 korrik 2012 në 
Vjenë, nga Grupi Drejtues Ndërkombëtar (GDN-ja).  

Kosova, në pjesën më të madhe të përbërjes së bano-
rëve të saj, paraqitet me një substrat etnik të njënjëshëm 
me Shqipërinë, rrjedhimisht me tregues pak a shumë 
identikë të zhvillimit kombëtar, gjuhësor, historik, kul-
turor, ekonomik dhe politik. Kjo afri për ekonomi e treg 
të përbashkët, për siguri dhe zhvillim, për turizëm të 
përbashkët detar, malor dhe kulturor, për arsim të avan-
cuar e të planifikuar në frymën e rilindësve të shquar, 
për kulturë tradicionale të planifikuar, sigurisht që nuk e 
pengon dhe rrezikon askënd në Ballkan dhe Evropë, 
përkundrazi, përshpejton rrugën e integrimeve Veri-
Atlantike dhe evropiane të tërë rajonit. 

Kosova, duke qenë për vite e vite një vend pa sub-
jektivitet politik, pa liri dhe e ndarë nga trungu, është 
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krejtësisht e logjikshme që tek qytetarët e saj të gjë-
llinte, të gjeneronte e të rigjeneronte ideja e bashkimit të 
pjesës me të tërën, po kurrë në dëm të tjetrit. Historia 
100-vjeçare e shtetit shqiptar, Shqipërisë, ka dëshmuar 
për korrektësinë e shtetit, pa marrë parasysh sistemet 
shtetërore në raport me komunitetet pakicë, që kanë 
jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë me shumicën shqiptare. 
Së këndejmi, Republika e Kosovës, në raport me komu-
nitetet pakicë, ka vendosur standarde të nivelit më të 
lartë evropian. Fryma e shekullit të ri, fryma integruese 
në shkallë më të gjerë, sot paraqitet si model, që në 
njëfarë mënyre e rikuptimëson nocionin bashkim, qoftë 
brendakombëtar, qoftë rajonal apo të BE-së.  

Unë nuk do të merrem këtu me teoritë e globalizmit, 
për skajshmëritë e atyre që janë për dhe të atyre që janë 
kundër, por integrimet, në perceptimin tim, nuk paraku-
ptojnë suprimime e privime të veçantive që konsi-
derohen virtyte e vlera të popujve. Synimi i tyre është 
pikërisht e kundërta: të vihen në një standard të për-
bashkët ato vlera dhe të bëhen të konsumueshme e të 
përdorshme për të gjithë. Mjeshtrit e diturive socio-
kulturore sot mund të na prezantojnë materiale të panu-
mërta ilustrimi e dëshmimi se njeriu bashkëkohor është 
çliruar nga konceptet e ngushta getoizuese, ta zëmë, në 
planin e konsumit të vlerave materiale, ushqimore dhe, 
ngadalë, po “çlirohet” edhe në planin e vlerave ideore, 
kulturore e politike. Sot, bie fjala, askush në botë nuk 
pyet se ç’gjak e ç’gjen kishin filozofët antikë: Platoni, 
Sokrati e Aristoteli; se ku jetonin Seneka e Ciceroni; se 
ku pinin çaj Rusoi, Lloku, Didroi a Volteri; se ishte a 
s’ishte komunist Kamy, Sartri a Hemingueji; se Kadare 
jeton në Paris apo në Tiranë. Sigurisht që, me këtë rast, 
nuk do të doja që diskursi im të merrej si floskulë koz-
mopolite, po si esencë e gjërave. Siç mund të jetë dë-
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gjuar gjatë viteve të fundit, në Kosovë është zhvilluar 
një debat, do të thosha më tepër i shpifur sesa konkre-
tizues. Në të vërtetë, në vend se ekspertët, të shumtën 
opinionistë e komentues, kanë ndezur polemika për 
nocione e terminologji sociolinguistike për kombin, 
popullin, etninë, gjuhën e shtetësinë. Sigurisht që inter-
pretimet e skajshme shpien në mosdurim e konflik-
tualitet në planin e diversitetit kulturor, në vend se në 
drejtim të harmonisë së diversitetit. Mund të tingëllojë 
pak e rëndë sintagma harmoni e diversitetit ose bashkim 
në diversitete, por po të kujtojmë, bie fjala, se pikërisht 
kundërshtitë e bardhë dhe e zezë, në planin e tonalitetit 
të ngjyrave japin vepra të mrekullueshme të artit në 
teknikën e grafikës, s’ka pse të merret me rezervë. Në 
fund të fundit, edhe në diversitete fetare është formuar 
kombi shqiptar dhe kjo nga askush nuk duhet të kup-
tohet si sakrilegj. 

Qenësore, përtej këtyre formulave sociolinguistike, 
mbetet ndjeshmëria dhe ndërgjegjja e secilit: çfarë ndi-
hesh dhe si je, sa respekton të drejtën dhe lirinë e tjetrit, 
sa dhe si respekton parimet universale të njerëzimit. 
Konstatimi i fundit ma përvijon mendimin drejt histo-
risë së vendeve të Gadishullit Ballkanik, vende që 
fqinjërojnë njëri me tjetrin. Me qëllim u përpoqa t’i 
shmangem fjalës gjak. Siç po shikoni, ndodhi e pash-
mangshmja. Shumë, tepër shumë gjak ka derdhur dhe 
vazhdon të derdhë njerëzimi për liri, drejtësi e demo-
kraci. Historia e përbotshme njeh dy luftëra përmasash 
të mëdha, që në histori njihen me emrat: Lufta e Parë 
Botërore dhe Lufta e Dytë Botërore. Si për paradoks, e 
para me fillesë në Ballkan. Po kaq njeh edhe Ballkani: 
Lufta e Parë dhe Lufta e Dytë Ballkanike. Së voni, vargu 
i luftërave dhe shpërbërja e surrogat-perandorisë jugo-
sllave. Sigurisht që s’dua në asnjë mënyrë t’i fryj këtij 
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briri tragjik të luftërave, siç bëri këtyre ditëve politika 
luftënxitëse serbe në Beograd, por kujtesa e popujve 
nuk është një shkrim me laps karboni që e fshin një 
gomë e thjeshtë. Dua që mosharresa të na bëhet mësim 
e përvojë përparimi, zhvillimi e bashkimi.  

Pak pa u mbushur 100 vjet, më 17 Shkurt të vitit 
2008, Republika e Kosovës u bë e pavarur, sovrane e 
demokratike, duke iu bërë një korrigjim thuaja hyjnor 
rrugëtimit të gjatë të padrejtësisë historike. Më saktë, 
përfaqësuesit e saj në Kuvend e shpallën të tillë, tetë 
vjet pas mbarimit të luftës. Po asaj dite, një grup artis-
tësh ngritën një monument me emërtimin NEWBORN, 
I PORSALINDURI/E PORSALINDURA. As sot ai monu-
ment nuk ka një piedestal. Është vendosur në një shesh 
të Prishtinës, në nivel platforme me rrugën e kalldrëmtë, 
që e shkelin të gjithë këmbësorët. Më vonë, monumenti, 
si vepër arti, është nderuar edhe me disa çmime ndër-
kombëtare. Por, unë e kam fjalën gjetkë. Te simbolika, 
po aq sa edhe te jeta e rëndomtë. Sipas konceptit të 
biofilisë, a ka qenie normale njerëzore që të mos i 
gëzohet ardhjes në jetë të një krijese të shëndetshme? 
Ajo ka nevojë për mbështetjen dhe përkujdesjen e të 
gjithëve, ka nevojë për gëzimin dhe dashurinë e të gji-
thëve. Rrita e saj me asgjë nuk rrezikon njëri. Krahas 
gëzimit të familjes, ajo kërkon edhe rrezatimin e 
fqinjëve. Po e pamë si familje të madhe Bashkimin 
Evropian, me keqardhje konstatojmë se pesë pjesëtarë 
të tij nuk e kanë njohur akoma Të Porsalindurën. Po e 
pamë brenda kontekstit fqinjësor ballkanik, po kaq 
vende nuk e kanë njohur dhe s’i janë gëzuar lindjes 
së re: Serbia, Greqia, Qiproja, Bosnjë-Hercegovina dhe 
Rumania. Sigurisht që mosnjohja nuk e ka fuqinë e 
zhbërjes së krijesës, por është e bollshme si pengesë në 
zhvillimin e saj, si pengesë marrëdhëniesh, njohjesh e 
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harmonish, si pengesë përparimi e zhvillimi. Së kën-
dejmi, na imponohen pyetjet: Ka sinqeritet ndaj pari-
meve, bindjeve dhe aspiratave të familjes së madhe 
evropiane? Ndaj vlerave të mirënjohura evropiane? Ka 
sinqeritet në raportet me fqinjët, apo ka vend dhe 
hapësirë për reflektime të brendshme? Etika e shqipta-
rëve i ka kodifikuar kaherë normat e sjelljes ndaj fqinjit. 
Mësime dhe porosi në këtë plan na sjellin edhe dok-
trinat e religjioneve kryesore të njerëzimit: “Duaje të 
afërmin tënd, fqinjin, si veten!” E quaj ditë fatlume 
ditën kur mbi ambicien për pronë dhe dominim e hegje-
moni në Ballkan, të mbisundojë harmonia dhe vullneti 
për përparim të gjithëmbarshëm.  

Më mban shpresa dhe bindja se edhe në Ballkanin 
tonë njerëzit e dijes e të shkencës do të përimtojnë me 
fuqinë e mendjes së njeriut ndërtues, të njeriut të bazuar 
në shkencat humane, të ndërtojnë raporte marrëdhë-
niesore ndërshqiptare, të Shqipërisë e të Kosovës me 
fqinjët, të fqinjëve me Shqiptarët brenda dhe jashtë 
shteteve shqiptare, duke hedhur dritë edhe mbi guva e 
zona të errëta. Vetëm në dritë marrin trajtën natyrale 
gjërat e kësobotshme, bëhen të dashura e të dobishme, 
me interes për njerëzit dhe njerëzimin pa dallim e 
përjashtim. 
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MËSIMET QË DUHET NXJERRË 
NGA 100 VJETËT E PAVARËSISË 

SË SHQIPËRISË 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jubileu i 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë 

është një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e 
Shqipërisë e të kombit shqiptar në përgjithësi. Ky jubile 
është i rëndësishëm nëse kemi parasysh se populli 
shqiptar është një nga popujt më të vjetër të Evropës. 
Mjafton ky fakt për të treguar se sa e dhimbshme dhe e 
padrejtë ishte historia me kombin tonë. Por, nuk 
mjafton vetëm fakti pse jemi populli më i vjetër, duhet 
t’u përgjigjemi me gjithçka kërkesave e normave të 
kohës, pasi askush nuk mund të jetoj në e për të 
kaluarën. Nga një anë dokumentet historike dëshmojnë 
se jemi populli më i vjetër, ndërsa nga ana tjetër, 100 
vjetët e shtetit konfirmojnë se jemi kombi më i ri 
shtetformues i Kontinentit të Vjetër, sikundër që gjendja 
faktike dëshmon se jemi kombi më i copëtuar i po këtij 
kontinenti. Këtë e vëren dhe çuditet edhe akademiku 
francez Gabriel Hanotaux (1853-1944), ai duke lexuar 
librin e Gabriel Louis-Jaray “Shqipëria e panjohur – në 
mbretërinë e re të shqiptarëve”, shkruan: “Ky popull 
shqiptar fare i ri është një popull tejet i lashtë dhe kjo 
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gjë përbën përzierjen më të çuditshme”.140 Akademiku, 
armiqve të Shqipërisë, atyre që synojnë t’i sundojnë 
shqiptarët, u sugjeron, se ata paraprakisht duhet t’i 
zbojnë shqiptarët nga “të fundmet fole shqiponjash”, 
dhe kjo për autorin ishte një punë e vështirë, një punë 
sizifi.141 Gjithashtu, akademiku kishte vërejtur se asnjë 
fuqi e huaj, gjatë historisë shumëshekullore të shqipta-
rëve nuk kishte qenë aq e fortë sa t’i sundojë ata. Vërtet, 
historia jonë e konfirmon këtë që e thotë akademiku 
francez. Por, në ditët e sodit, diçka nuk po funksionon, 
diku diçka ka marrë në thua. Ndërsa autori i librit të 
përmendur, para 100 vjetëve shkruante: “Shqipëria ka 
nevojë për organizatorë e jo për oratorë”.142 Nëse me 
vëmendje vështrojmë zhvillimet politike në hapësirën 
kombëtare gjatë këtyre 100 vjetëve, mënyrën sesi kemi 
komunikuar dhe komunikojmë mes veti, kulturën e 
komunikimit që e kemi zhvilluar, edukimin që kemi ref-
lektuar dhe reflektojmë, publikisht e në rrjetet sociale, 
mirësjelljen që kemi prezantuar dhe po e prezantojmë, 
mirënjohjen dhe respektin mes brezave që është kulti-
vuar dhe vazhdojmë ta kultivojmë, konfirmojnë jorastë-
sinë e kësaj gjendjeje ku jemi dhe të këtij realiteti që 
kemi sot. Niveli i debatit në shoqërinë tonë, mënyra sesi 
zhvillohet ky debat edhe për vlerat e krijuara në kohë të 
ndryshme nga pararendësit tanë, që do të duhej të ishin 
të konsoliduara dhe të përqafuara nga të gjitha grupet 
shoqërore të kombit, janë tregues të një “foshnjërie” në 
zhvillimin e kombit tonë edhe sot e kësaj dite. Madje, 
mund të themi se në shoqërinë tonë në Kosovë nuk 

                                                            
140 Gabriel Louis-Jaray: Shqipëria e panjohur – në mbretërinë e re 

të shqiptarëve, Dituria, Tiranë 2006, f. 10. 
141 Po aty, f. 12. 
142 Po aty, f. 220.  
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kemi ndonjë debat për të qenë, mbi bazën e të cilit 
pastaj do të merreshin vendimet. Mënyra si merren 
vendimet në jetën tonë politike, do t’i bënte xhelozë, 
mbase edhe do t’i linte prapa edhe diktatorët komunistë, 
të cilët i shajmë me fjalë përditë. Faji, sigurisht që nuk 
është i gjithë kombit, por padyshim që është i elitave 
politike, intelektuale e arsimore të tij. Jo pak herë, nga 
Lidhja Shqiptare e Prizrenit e këndej, e sidomos pas 
Revolucionit Xhonturk të vitit 1908, është dëgjuar të 
thuhet, madje edhe nga përfaqësues të konsullatave që i 
përbuznin shqiptarët: “Zoti im, ç’popull do të ishte ky 
nën një qeveri të denjë!”.143 Kjo na thotë se shqiptarët 
meritonin një qeverisje të mirë, me njerëz që dinë e 
donë të qeverisin në shërbim të qytetarëve, një qeveri që 
është e denjë për të qeverisur me shqiptarët. Pothuajse 
në të njëjtën kohë (1909), studiuesi i njohur francez, 
Gabriel Louis-Jaray, thoshte: “Kur kuadrot e një 
shoqërie janë me përvojë dhe të aftë, kur mendjet janë 
të arsimuara dhe kanë shpirt kritik, kur pasurimi është i 
përgjithshëm dhe organizimi shoqëror i qëndrueshëm, 
kur drejtimi i punëve nga qeveria ecën përpara më 
tepër nga forca e traditës dhe e burokracisë, atëherë 
grindjet dhe bisedimet në parlament ndikojnë fare pak 
mbi shoqërinë dhe organizmat qeveritare”.144 Atëherë 
në parlamentin osman kishte shumë zhurmë dhe mbi 
shqiptarët ushtrohej padrejtësi e dhunë. Nëse në hapë-
sirën shqiptare para 100 vjetëve, kishim mungesë të 
kuadrove të arsimuara me dije profesionale, ka munguar 
edhe organizimi shoqëror i qëndrueshëm, kanë munguar 
dijet e përkushtimi njerëzor, sot nuk është ashtu, pse 
bëhet kështu, nuk e kam të lehtë ta shpjegoj, por mendja 

                                                            
143 Joseph Swire: Shqipëria, ngritja e një mbretërie (e cituar), f. 83. 
144 Gabriel Louis-Jaray: Vep. e cit., f. 220. 
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na thotë se nuk ka vullnet për të qeverisur me dinjitet. 
Është interesant, të njëjtën gjë, padishahut të Stambollit, 
kur ky kishte kërkuar një raport nga Ismail Qemali për 
gjendjen në Perandori. Ta shohim se çka i tha i urti 
Ismail Qemali sulltanit: “Paraardhësit tuaj kishin bërë 
rregull që postet e larta të Perandorisë t’ua besonin 
burrave më të zotë të kohës, në mënyrë që të kishte 
politika sa më të mira... Kurse sot Madhëria Juaj ua 
beson frenat e qeverisë njerëzve pa aftësi e pa dinjitet. 
Sot harrohet poshtërsia e padija, kurse karakteri dhe 
vyrtyti nuk përfillet fare”.145 I tha të gjitha këto të plot-
fuqishmit dhe e paralajmëroi se nuk kishte mbetur kohë 
për këshilla. Këtu përveç që shihet integriteti i heroit 
tonë kombëtar, shihet edhe shpirtgjerësia e padishahut 
të Stambollit ndaj një kritike kaq të rreptë që i bëhej 
qeverimit të tij. Nëse veprimin e Sulltanit e krahasojmë 
me drejtuesit e plotfuqishëm të partive politike “demo-
kratike” sot, këta të plotfuqishmit tanë duken më tiranë. 
Krahasoni ngjarjen e këtyre ditëve, se si u soll AKR-ja 
me të “rebeluarin” Emin Gërbeshi?! Pse ky i fundit e 
tha një të vërtetë të madhe si përfaqësues i popullit të 
Kosovës. Apo ndonjë kërkesë të ndonjë analisti të 
“pavarur”, pse shefi i tij nuk po e luante gishtin a dorën, 
për t’i shembur malet që nuk iu bindeshin urdhrave të 
drejtuesit të plotfuqishëm. Pra, nuk kërkohej një debat i 
gjerë për atë që ishte thënë, sa ishin të qëndrueshme ato 
dhe çka duhet bërë për t’i përmirësuar gabimet e mund-
shme. Kjo do të duhej të ishte kërkesa e analistit që 
kupton normat e shoqërisë demokratike. Demokratët 
duhet të kundërshtojnë më me integritet çdo formë të 
autoritarizmit nëse synojnë demokracinë. 

                                                            
145 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 445. 
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Jo vetëm kjo që u tha, por edhe nëse analizojmë të 
gjitha zhvillimet që kanë ndodhur gjatë këtij 100-vje-
çari, jo vetëm në raport më të tjerët, por edhe në raportet 
brendakombëtare, tek të cilat do të ndalem, për gjashtë 
periudhat e shtetndërtimit 100-vjeçar të shtetit shqiptar, 
na konfirmojnë se kanë qenë shpesh periudha të 
mohimeve e të përbaltjeve të korifenjve të shtetndër-
timit, kur, jo pak herë ndodhi ajo, siç e thoshte dhimb-
shëm Noli ynë: Kur “Brenda ditës si me magji, tradh-
tari bëhej patriot dhe patrioti tradhtar”.146 Po, çuditë-
risht ky konstatim i thënë nga Noli para 90 viteve, nuk 
mund të thuhet se u përket vetëm atyre viteve aspak të 
lehta të kombit, por tingëllon zëshëm, si alarm, edhe sot. 
Vetëm po t’i shikojmë si zgjidhen zyrtarët më të lartë të 
shtetit: president, kryeministra, deputet e ministra, gjyq-
tarë, prokuror, politikëbërës të institucioneve të pava-
rura, pa përfillur asnjë përvojë jetësore e politike, pa 
ndonjë ngritje profesionale apo intelektuale, se si nuk 
respektohet vullneti qytetar e vota e lirë, nuk do të duhej 
ndonjë dëshmi tjetër për të treguar mjerimin tonë njerë-
zor e intelektual në respektim të procedurave demokra-
tike. Sigurisht që secila periudhë i ka të metat e veta të 
dukshme e të padukshme, i ka mohsat e saj (siç thotë 
Kadareja ynë!),147 por i ka edhe kontribuuesit e ecjes 
përpara me vështirësitë që kanë ndodhur gjatë zhvi-
llimeve të ndryshme, në kohë të ndryshme, në hapësirën 
tonë gjeografike. Të papajtueshme, sigurisht që janë 
vitet e pushtimeve nga të huajt, që në çdo rast kanë 
prodhuar jo veç dhembje të mëdha, por kanë krijuar 
premisat e një lufte vëllavrasëse të vazhdueshme mes 

                                                            
146 Lefter L. Dilo: Ligjëron Fan Noli, Tiranë 1944, f. 64-65.  
147 Ismail Kadare: Mosmarrëveshja: mbi raportet e Shqipë-

risë me vetveten, Onufri, Tiranë 2011, f. 42. 
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kombit tonë, fatkeqësisht bartur ndër vite gjithë deri në 
ditët tona. Për ne, kjo është një veti që duhet t’i japim 
shpjegim, nuk merremi shumë me të huajt, meqë atyre 
dimë shpesh edhe t’u bëjmë temenaja, siç thoshte Ali 
Asllani për nuset e kohës, gjë e cila, në forma të ndry-
shme, vazhdon të gjëllijë edhe sot e kësaj dite. Prandaj 
ky jubile i madh yni duhet të na shërbejë për t’u ndalur 
e për të shikuar periudhën e 100 vjetëve të kaluara pa 
syze të ngjyrosura ideologjikisht, pa i mohuar të arri-
turat, por edhe pa i retushuar veprimet që kanë penguar 
apo pengojnë edhe sot një ecje më të dinjitetshme, duke 
i ngulfatur idetë dhe mendimet, përse jo edhe kur janë të 
kundërta, liritë individuale a grupore, shprehjen e lirë 
dhe fantazitë krijuese që shtyjnë përpara zhvillimin 
shoqëror dhe ekonomik në përgjithësi. Nga korpusi i 
shkruar në mediat e shkruara, por edhe nga ajo që dë-
gjojmë përditë në mediat tona elektronike, pamore apo 
të digjitalizuara, mund të themi se historianët që udhë-
hiqen nga parimet e normat shkencore do të kenë 
vështirësi të shumta për të shkruar jashtë ndikimeve 
politike e ideologjike për këtë periudhë, ndër më të 
rëndësishmet e historisë sonë shumëshekullore. Sigu-
risht që prej të gjitha periudhave apo fazave që do të 
flasim më poshtë, dy periudhat më të mëdha të këtyre 
100 viteve, periudha e Mbretërisë dhe Shqipërisë Socia-
liste, kërkojnë një trajtim të kujdesshëm shkencor mbi 
dëshmi e fakte, një trajtim të liruar nga politika ditore 
dhe ndikimet ideologjike që nuk kanë munguar gjatë 
viteve të tranzicionit e ndoshta edhe më herët. Por, të 
gjitha këto periudha, marrë së bashku, kanë krenarinë 
dhe fatkeqësitë e tyre, kanë lavditë e tragjeditë, kanë 
vlerat kombëtare e paudhësitë njerëzore. Me një fjalë, 
kanë atë që duhet të krenohemi dhe atë që duhet të 
turpërohemi, duke shtuar edhe faktin se asgjë nuk mund 
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ta ndryshojmë apo ta shlyejmë me gomë, qoftë historinë, 
qoftë ndonjë periudhë të veçantë të baballarëve, sepse në 
tërësinë e historisë sonë kombëtare, të gjitha janë tonat. 
E ne duhet të bëjmë një seleksionim të kujdesshëm, por 
assesi mohim të jetës sonë kombëtare të secilës kohë. 
Sikundër që as jeta e akëcilit personalitet nuk e ka më 
vete vetëm pozivitetin apo vetëm negativitetin. Nëse, 
një herë e në një kohë është shkuar në një ekstrem, a 
duhet shkenca, por dhe politika shqiptare të shkojë në 
ekstremin tjetër?! Ekstremet nuk krijojnë unitet vlerash, 
për të cilat kanë nevojë kombet, e pse jo edhe njerëzimi. 

Cilat janë gjashtë periudhat e shtetndërtimit gjatë 
këtyre 100 vjetëve për të cilat folëm më parë? 

 
1. Vitet 1912-1920; Periudha më e vështirë pas 

pavarësisë në konsolidimin e shtetit dhe e njohjes së tij 
nga Lidhja e Kombeve; 

2. Vitet 1920-1925; Periudha e zhvillimeve demokra-
tike pas Kongresit të Lushnjës dhe e Luftës së Vlorës; 

3. Vitet 1925-1939; Konsolidimi i pushtetit autoritar 
e mbretëror të Zogut; 

4. Vitet e fashizmit 1939-1944; Periudha e pushtimit 
fashist të Shqipërisë; 

5. Vitet 1944-1990; Shqipëria Socialiste (RPSH dhe 
RSSH), pushteti i Diktaturës së Protelariatit të ushtruar 
nga Enver Hoxha; 

6. Vitet 1990-2012, e cila vazhdon; Shqipëria Demo-
kratike - postkomuniste; 

 
Secila nga këto periudha, sidomos periudha e parë, 

ku më së shumti kemi zënë në thua, i ka përpjekjet e 
burrave të kohës që vullnetarisht e me ndërgjegje të 
lartë individuale ishin të angazhuar, pa pyetur për 
vështirësitë dhe rreziqet, që nuk ishin të pakta, për të 
vendosur një gur në themelet e shtetit të shpallur më 28 
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nëntor 1912 në Vlorë. Të saktësojmë, secila periudhë i 
ka bërësit (baballarët), ashtu siç i ka edhe mohësit e saj, 
e ndonjëherë, në kohë të vështira edhe më shumë se 
mohësit e saj. Jo pak personalitete të njohura të kombit, 
për kohën që po flasim, që kishin punuar me mendje e 
zemër a “mish e shpirt” për Shqipërinë indipendente u 
eliminuan edhe fizikisht nga kundërshtarë të brendshëm 
e të jashtëm, siç janë: Themistokli Gërmenji,148 Sali 
Nivica, u vra më 10 janar 1920 para Kongresit të Lush-
njës, i nxitur nga pushtuesi italian,149 Çerçiz Topulli, 
Mehmet Shpendi, Mustafa Qulli;150 Isa Boletini më 16 
janar 1916 në Podgoricë (Mali i Zi),151 Selam Musai 
(Labi) me 400 luftëtarët e Luftës së Vlorës (1920),152 
ndërsa më vonë nga Zogolli u vranë edhe Avni Rustemi 
më 20 prill 1924 në Tiranë,153 Luigj Gurakuqi më 2 
mars 1925 në Bari të Italisë,154 Bajram Curri më 29 
mars 1925 në Dragobi,155 Hasan Prishtina më 14 gusht 
1933 në Selanik,156 etj. Eliminimet fizike dhe politike 
janë bërë në të gjitha periudhat e përmendura dhe është 
tejet interesante se sa më pranë të plotfuqishëmve ishin 
të eliminuarit, shkalla e rrezikshmërisë së tyre ishte më 
e madhe. Tërë jeta e tyre (e atyre që u përmendën dhe e 
atyre që nuk u përmendën), ishte luftë për liri, për komb 
e shtet të pavarur e demokratik. Vërtet janë shumë, janë 
shumë edhe për faktin se ishin majat e Lëvizjes Kom-
                                                            

148 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 91. 
149 Po aty, f. 145 
150 Po aty, f. 82. 
151 Po aty. 
152 Po aty, f. 166. 
153 Po aty, f. 220. 
154 Po aty, f. 256. 
155 Po aty. 
156 Fjalor enciklopedik shqiptar 3, ASHSH, Tiranë 2009, f. 2096-

2097. 
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bëtare. Kjo është një arsye më shumë, jo vetëm për të 
mos u pajtuar, por as për t’i rehabilituar krimet e turpet 
e atyre që e përdorën pushtetin për eliminimin e 
atdhetarëve. Rehabilitimi i të tillëve do të thotë përsëri-
tje e historisë. Gjersa përsëritja e historisë do të thotë 
vendnumërim. Në fund të fundit, ata ishin idealistë që i 
vunë themelet e Pavarësisë së Shqipërisë. Pavarësia e 
shtetit shqiptar - Shqipërisë, nga nëntori 1912 e deri në 
vitin 1920, kohë kjo kur Shqipëria u bë anëtare e Lidh-
jes së Kombeve, është kohë kur iu garantua edhe ekzis-
tenca Shqipërisë. Pas kalimit, me dhimbje të mëdha të 
sfidave të jashtme fillojnë sfidat e brendshme, të cilat 
nuk kishin pushuar për asnjë çast që nga shpallja e 
pavarësisë në Vlorë, por këto sfida kishin ngritjen dhe 
rëniet e tyre gjatë gjithë shekullit të pavarësisë. Për 
secilën periudhë ka një sërë dokumentesh arkivore që 
dëshmojnë nivelin e zhvillimit ekonomik, të ndërtimit 
institucional, të funksionimit të institucioneve të shtetit, 
të gjendjes shoqërore e sociale të kombit, të zhvillimit 
arsimor, të kulturës e të artit: muzikës, arteve pamore, 
teatrit, filmit, letërsisë dhe shkencës, të zhvillimit të 
bujqësisë, të komunikacionit e të turizmit. Është mirë që 
në kujtesën tonë dhe arkivat tona ruhet shumëçka që ka 
vlerë të madhe për kombin dhe të ardhmen e tij. 

Si përfundim, është ky Jubile i madh i kombit, ndo-
shta më mirë të themi i gjysmës së kombit, pasi kombi 
vazhdoi zhvillimin në dy binarë të ndryshëm, në atë të 
lirisë dhe në atë të robërisë. Ky realitet sot duhet të na 
obligojë që të gjitha elitat e kombit, përfshirë ato institu-
cionale shtetërore, ato përfaqësuese politike, me elitat 
shkencore, akademike, intelektuale e profesionale, pse 
jo edhe ato fetare, të kontribuojnë sekush në fushën e 
vet, në konsolidimin e vlerave kombëtare, përfshirë 
edhe historinë 100-vjeçare të shtetit si vlerë kombëtare, 
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se në fund të fundit, kjo është edhe periudha më e 
lavdishme e historisë sonë, kur arritëm të krijojmë dy 
shtete të pavarura, ndonëse të rrethuar gjithandej me 
shqiptarë. Këta 100 vjet u bëmë me komb në kuptimin e 
mirëfilltë të fjalës, u arsimuam horizontalisht, arti dhe 
kultura nuk mbeti vetëm për elita, pasi pati një shtrirje 
horizontale gjithashtu, krijuam shumëçka që nuk e 
kishim para 100 viteve. Ky vlerësim duhet të na shër-
bejë për të mos shkelur më në dërrasat e kalbura të së 
shkuarës, qoftë në dërrasat e kalbura të shtetarëve që 
kanë prodhuar diktatura apo shtete jofunksionale li-
gjore, shpesh të personalizuara e të privatizuara, qoftë 
në ato të shkencëtarëve e intelektualëve që me devot-
shmëri u kanë shërbyer pushteteve të huaja e antipo-
pullore. Por, as në këto periudha nuk mund të mohohen 
veprat shkencore, letrare, artistike apo të arriturat eko-
nomike, industriale, arsimore a kinematografike, me të 
cilat mund të krenohen autorët, por edhe kombi si tërësi. 
Të gjitha këto ishin dhe janë krijimtari e njeriut tonë, e 
intelektualëve tanë, e artistëve, e regjisorëve, e aktorëve 
dhe e kombit tonë, e krijuar nder breza. E ardhmja, e 
sotmja po se po, kërkon më shumë energji pozitive si 
nga politikanët, po ashtu edhe nga elitat intelektuale dhe 
njeriu ynë përgjithësisht. Të mos biem pre e sintagmës 
se “çdo gjë fillon me mua ose nga unë”. Tekefundit, ne 
duhet, mundemi dhe madje kemi obligim ta ndryshojmë 
edhe të sotmen, edhe të ardhmen e kombit dhe të vendit 
tonë. E kaluar po, nganjëherë edhe mund të anatemohet, 
nganjëherë edhe të përdhoset padashur, deri edhe të 
mohohet, por është e pamundur të ndryshohet apo të 
konstruktohet sipas orekseve të kohës sonë. E kaluara 
mundet vetëm të konservohet e të restaurohet, që të 
mbetet si relikt i së shkuarës për të parë çka duhet bërë 
dhe çka nuk duhet bërë. Askund në botën demokratike 
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nuk kam parë të bëhen përpjekje që të zhbëhet e 
kaluara, siç ka ndodhur tek ne. Edhe Neroni i bronzuar i 
duhet historisë. Në muzetë më të mëdha të botës perë-
ndimore, të Evropës e të Amerikës, bashkëjetojnë të 
gjitha etapat e historisë, si ato të lavdisë, si ato të tme-
rreve. Bashkëjetojnë për t’u krahasuar, ashtu siç bashkë-
jetojnë edhe kulturat e ndryshme të të gjitha pjesëve të 
kësaj bote. Dhe, si të tilla, ato vepra, të restauruara e të 
mirëmbajtura, nuk bartin vetëm vlera kulturore, por 
edhe vlera turistike, që tërheqin vëmendjen e miliona 
vizitorëve të racave e të besimeve të ndryshme. Kjo 
përkujdesje e veprave të trashëgimisë kulturore, edhe 
kur brenda saj ka trashëgimi politike, ka dhe anën e saj 
ekonomike, që duhet shfrytëzuar. Çdo vepër arti e së 
kaluarës meriton vëmendjen tonë, meriton kujdesin tonë 
dhe mirëmbajtjen e brezave, sepse çdo vepër arti është 
dëshmi e një kohe dhe e një historie. Së këndejmi, 
historia jonë shkon përtej shekujve. E ne duhet ta fusim 
në Muzeun e Pavarësisë së Shqipërisë gjithë trashëgi-
minë e 100 vjetëve të kësaj historie, po qe se dëshirojmë 
rrjedhën e vazhdueshme të historisë. 

Këto që thashë ua kemi obligim gjeneratave që na 
pasojnë, për t’i parë ashtu siç kanë qenë ecjet e kombit 
tonë nëpër periudhat e veçanta të këtij 100-vjeçari. Ato 
gjenerata duhet t’i kenë të gjitha mundësitë për t’i 
vlerësuar ato vite për të projektuar vizionin e tyre për të 
ardhmen e vendit të tyre. Asnjë gjeneratë e re nuk duhet 
të guxojë të prekë në idealet dhe besimin e gjeneratës së 
vjetër. Nuk mjaftojnë vetëm librat historikë për t’u 
mësuar e kaluara, sepse ata mund të kenë edhe subjekti-
vizmin e autorëve brenda tyre. Trashëgimia materiale 
me veprat ekonomike, industriale e kulturore është për-
caktuesi më i mirë i gjendjes materiale të një periudhe të 
caktuar historike. Trashëgimia materiale është ajo që 
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tregon pasurinë apo varfërinë e një periudhe të caktuar 
historike. Kjo nuk mund të bëhet pa pasur mundësi kra-
hasimi. Në muzeun kombëtar gjerman vizitori ka mun-
dësi t’i shohë e t’i krahasojë veprat materiale që janë 
krijuar në RDGJ-në dhe në RFGJ-në, pra është kultura 
materiale ajo që argumenton dallimet zhvillimore, e jo 
fjalët. T’ia mundësojmë këtë pa komplekse gjeneratës 
së re që ta mësojë ashtu siç ishin në të vërtetë 100 vjetët 
e Pavarësisë së Shqipërisë, por edhe të shqiptarëve 
përgjithësisht! Nëse i shkatërrojmë vlerat materiale, 
duke i lënë vetëm fjalët dhe fotografitë e kohës, atëherë 
ia lëmë mundësinë krijimin e miteve apo të legjendave, 
e njeriu i sotëm nuk ka nevojë për to, pasi i mjaftojnë 
ato të antikës. 
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KOSOVA 
DHE PAVARËSIA E SHQIPËRISË: 

ROLI, RËNDËSIA DHE PERSPEKTIVA157 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nuk ka asnjë dyshim se përvjetori i 100-të i pava-

rësisë së Shqipërisë është ngjarja më kulmore e Shqi-
përisë dhe e shqiptarëve, është pasaporta identifikuese e 
shqiptarëve. Për këtë ngjarje dhe fitore të madhe u 
angazhuan breza të tërë të ndërgjegjshëm veprimtarësh 
atdhetarë. Se si është shfrytëzuar gjatë këtyre 100 vje-
tëve kjo pasaportë e lavdisë së shtrenjtë të shtetit shqip-
tar, është diçka që lë shumë për të dëshiruar. Rruga që 
përshkuan shqiptarët deri te pavarësia jo vetëm që ishte 
e gjatë, me hone e golle, me të pritura e të papritura, por 
edhe me pengesa të shumta e përpjekje mbinjerëzore. 
28 Nëntori 1912 është datë themeluese e shtetit të 
kombit shqiptar – Shqipërisë së katër vilajeteve – të cilit 
shtet Fuqitë e Mëdha ia lanë vetëm 28.000 km2, të 
njohur ndryshe edhe si Shqipëria londineze. Së kën-
dejmi, pavarësia e shpallur nga Ismail Qemali ishte 
pavarësi e të gjithë shqiptarëve që jetonin me shumicë 
në të katër vilajetet e Perandorisë Osmane. Asaj Shqi-

                                                            
157 Fjalë e mbajtur më 19 nëntor 2012 në Tiranë në Konferencën 

shkencore me temë “Roli i Kosovës në krijimin e shtetit shqiptar”, orga-
nizuar nga Ambasada e Kosovës. 
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përie, e cila shtrihej në mbi 90.000 km2, së cilës Fuqitë 
e Mëdha në Konferencën e Ambasadorëve në Londër 
nuk ia lanë as një të tretën e asaj hapësire gjeografike. 
Sigurisht që shqiptarët nuk ishin shumicë në të gjitha 
këto troje, por në pjesën dërrmuese të tyre pa dyshim 
që ishin shumicë. Këtë më së miri e konfirmon edhe 
prania e sotme e shqiptarëve në ato troje, ku shqipta-
rët vazhdojnë të jenë shumicë, duke përfshirë edhe 
Çamërinë e shpopulluar me hekur e barot, me terror e 
masakra, me qëllimin e fundit – spastrimin  etnik të saj 
nga shqiptarët. Përgjatë 100 vjetësh, nga ato treva his-
torikisht të banuara me shqiptarë janë ndërmarrë nga 
pushtuesit valë pas vale dyndje, shpërngulje e zhven-
dosje. 

Sikur të realizohej më 28 Nëntor 1912 e drejta e 
natyrshme e popullit shqiptar për një Shqipëri të tërë, 
sot më pak do të flisnim për rolin e popullit shqiptar të 
Kosovës në krijimin e shtetit shqiptar – Shqipërisë. Ne 
shqiptarët shpesh mbështetemi në drejtësi, por drejtësia 
nuk i krijon shtetet. Është e vërtetë, madje e vërtetë e 
hidhur, se edhe gjatë 100 vjetëve, ku më shumë e ku më 
pak janë shfaqur e ndonjëherë edhe kanë dominuar 
individë e grupe me kërkesa provincialiste ose, thënë 
ndryshe, bajraktariste. Këto kërkesa në formën më të 
ashpër do të shfaqen pas pavarësisë së Shqipërisë. Idea-
torët dhe ideologët e kombit shqiptar, rilindësit tanë të 
urtë janë më meritorët për krijimin e kombit shqiptar 
dhe hartimin e Programit kombëtar nga Sami Frashëri. 
Atyre iu desh të kalonin sfida të shumta e të ashpra, sa 
politike, po aq dhe fetare, duke përjetuar ndjekje të 
shumta, helmime të pabesa, vrasje e djegie nga kisha e 
shteti deri te kristalizimi i një kombi me një gjuhë, një 
fe (shqiptarinë) dhe një atdhe – Shqipërinë. Për fatin 
tonë të keq, ndjekjet e atdhetarëve që kishin shkrirë 
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pasuri e katandi për Shqipërinë independente vazhduan 
edhe në vitet e Shqipërisë së pavarur, kur pushteti u 
grabit nga feudalët e Shqipërisë së Mesme e të Jugut. 
Pra, pushteti u grabit nga po ajo kategori e njerëzve që  
1001 të zeza ia kishin bërë Shqipërisë e i patën shkak-
tuar aq të këqija  popullit shqiptar në kohën kur ishin 
pjesë e makanizmit të pushtetit të huaj në Shqipëri. Nuk 
ka dyshim, feudalëve që konsoliduan pushtetin në Shqi-
përi, iu mundësua kjo jo vetëm nga ndihma që morën 
nga jashtë, por edhe nga fakti se jashtë shtetit shqiptar – 
Shqipërisë – mbetën jo pak treva, që kishin mbi shpa-
tulla barrën kryesore të kryengritjeve antiosmane të  
viteve 1908-1912. Kosova ishte njëra nga këto treva, 
ndër më kryengritëset që nga vitet e lavdishme të 
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, kryetar i së cilës ishte 
Ymer Prizreni me komandantin e Forcave të Armato-
sura të Lidhjes, Sulejman Vokshin, dhe Abdyl Frashërin, 
ideologun dhe unifikuesin e të gjitha trevave të Shqi-
përisë. 

Për të folur e shkruar për rolin e popullit shqiptar të 
Kosovës për pavarësinë e Shqipërisë është mirë që 
krahas tij të trajtojmë edhe arsyet pse Kosova, që nga 
Lidhja Shqiptare ishte epiqendër e kryengritjeve sa 
nacionale po aq çlirimtare shqiptare. Ndoshta që në 
fillim duhet sqaruar se kryengritjet dhe ngjarjet e ndry-
shme janë zhvilluar në një territor që i tejkalonte kufijtë 
e sotëm të Republikës së Kosovës, që nga disa autorë të 
huaj e shqiptarë është quajtur Shqipëri e Epërme. Pra, 
me këtë emër janë përfshirë trojet shqiptare në Maqe-
doninë e sotme, ato të jugut të Serbisë, pastaj Kosova, 
Malësia e Gjakovës, ajo e Mbishkodrës dhe trojet shqip-
tare në Mal të Zi deri edhe Sanxhaku e Tutini. I gjithë 
ky territor ishte i banuar me shumicë shqiptare. Dhe kjo 
është thënë jo një herë nga autorë, studiues, udhëpër-
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shkrues, konsuj e nënkonsuj të huaj. Madje, edhe atë-
herë kur nuk kanë qenë të disponuar pozitivisht për 
shqiptarët, nuk kanë mundur ta mohojnë praninë e duk-
shme shqiptare në këto treva. 

Konsideroj se arsyen kryesore pse Shqipëria e 
Epërme ishte qendra e kryengritjeve antiosmane duhet 
kërkuar së pari te pushtimi i gjatë, shfrytëzimi i egër, 
administrimi i huaj dhe në gjuhë të huaj, mohimi i gju-
hës e i kombit shqiptar, mungesa e shkollimit në gjuhën 
shqipe, në kohën kur çuditërisht në Kosovë ekzistonin 
gazeta e shkolla në gjuhën serbe për atë pakicë më se 
simbolike serbe. Së dyti, duhet kërkuar te fakti se mu 
ajo pjesë e tokave të Shqipërisë po rrezikohej për t’u 
copëtuar nga shtetet sllave të Ballkanit dhe nga Greqia. 
Ky rrezik, në formën e tij më të ashpër u pa në Konfe-
rencën e Shën Stefanit dhe në Kongresin e Berlinit, kur 
tokat shqiptare u përdorën si monedhë kusuritjeje. Për-
veç kësaj, ishte edhe Projekti serb i Garashaninit i vitit 
1844. Ky rrezikim i tokave shqiptare, së bashku me 
qëndrimin e Fuqive të Mëdha evropiane, shtronte domo-
sdoshmërinë e një mobilizimi të krahinave të rrezikuara 
të Shqipërisë. Se treti, ishte vetëdija e konsoliduar kom-
bëtare, që ishte rezultat i përpjekjeve të rilindësve dhe 
përkrahësve të atyre ideve dritëdhënëse në Kosovë. Së 
katërti, popullsia shqiptare e këtyre trevave ishte mjaft 
kompakte dhe e gatshme për t’u mobilizuar për krye-
ngritje çlirimtare. Së pesti, në këto treva nuk kishte një 
klasë të konsoliduar feudale të lidhur ngushtë me Stam-
bollin, siç ishin feudalët e Shqipërisë së Jugut dhe asaj 
të Mesme, që kishin interesa të shumta që lidheshin me 
Portën e Lartë. Ky fakt popullsinë vendëse të Shqipërisë 
së Epërme e ka bërë më të pakompromis ndaj forcave 
pushtuese. Ishin po ata feudalë të trevave të përmendura 
që menjëherë pas pavarësisë së Shqipërisë nuk ngurruan 
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të hidheshin kundër Ismail Qemalit, edhe pse ishin pjesë 
e po asaj qeverie. Dhe, kur konsoliduan shtetin, nuk 
ngurruan t’i ndiqnin e t’i vritnin atdhetarët më të devot-
shëm të pavarësisë e të demokracisë në Shqipëri. I 
dhimbshëm është arsyetimi që u bëjnë disa qarqe atyre 
veprimeve makabre vetëm pse është krijuar një distancë 
kohore. Dikush mund të thotë se edhe kompaktësia 
fetare e ka pasur rolin e saj. Nuk jam i prirur t’i besoj 
shumë këtij mendimi, pasi feja ka qenë në të shumtën e 
rasteve pengesë për depërtimin e ideve kombëtare e 
çlirimtare në gjithë hapësirën shqiptare. Kujtojmë vetëm 
Marrëveshjen shqiptaro-turke të gushtit 1912 në Pri-
shtinë, me ç’rast disa krerë u bënë më turq se vetë tur-
qit, siç pati thënë Luigj Gurakuqi. Ndoshta një arsye 
tjetër është se udhëheqësit e kryengritjeve në Kosovë 
ishin më të lidhur me popullsinë kryengritëse dhe mund 
të mobilizonin deri dhe qindra mijëra kryengritës, në të 
kundërtën nuk do të zhvilloheshin kryengritje vit pas 
viti. Pra, kishte shumë arsye që Kosova të ishte qendra e 
kryengritjeve, që çuan pashmangshëm në shpalljen e 
pavarësisë së Shqipërisë. Natyrisht Kosova, ose Shqi-
përia e Epërme, nuk ka qenë në asnjë kohë e vetme. 
Kosova nga viti 1908 deri në Kryengritjen e Përgjith-
shme të vitit 1912 ka qenë jo vetëm arenë e luftimeve të 
ashpra, por edhe vend ku janë mbajtur kuvende të 
rëndësishme kombëtare, si ai i Verrave të Llukës, i 
Junikut dhe i Ferizajt (14 Pikat e Hasan Prishtinës), kur 
Perandoria Osmane qe detyruar ta njohë autonominë e 
Shqipërisë së katër vilajeteve, por luftërat ballkanike 
nuk e lejuan realizimin e saj. Kryengritjet e Kosovës, e 
posaçërisht Kryengritja e Përgjithshme Shqiptare e vitit 
1912, duhet parë si një ndihmesë e fuqishme e dhënë 
edhe për Shqipërinë londineze, e cila ishte produkt i 
Konferencës së Ambasadorëve të Londrës. 
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Kishte arsye të qëndrueshme pse shqiptarët në fillim 
kërkuan autonomi dhe jo pavarësi, sepse, në kohën kur 
u njoh autonomia pas Marrëveshjes shqiptaro-osmane të 
gushtit 1912, as Perandoria Osmane e as shqiptarët nuk 
qenë në gjendje t’u bënin ballë ushtrive të Aleancës 
Ballkanike, të cilat kishin mbështetjen e disave nga 
Fuqitë e Mëdha të Evropës së kohës, me shumë ndikim 
dhe vendimmarrje. 

Ne sot, si në aspektin politik, ashtu edhe në atë 
shkencor, pas 100 vjetësh, në të shumtën po mjaftohemi 
me mbijetesën e shtetit shqiptar – Shqipërisë. Do të 
duhej që, së paku si studiues, të hulumtonim më shumë 
se cili ishte deklarimi apo kualiteti i jetës së popullit 
tonë në kohën kur ata e jetuan jetën, sa ishin të pajtue-
shëm me rrëmbyesit e pushtetit që doli nga një luftë e 
gjatë dhe e vështirë e brezave luftëtarë, sa e si ata njerëz 
përmbushnin nevojat e tyre jetësore në atë pjesë të 
atdheut të lirë. Është lehtë të themi se ata që sunduan, 
sidomos pas Kongresit të Lushnjës dhe rinjohjes së 
Shqipërisë nga Fuqitë e Mëdha dhe Lidhja e Kombeve, 
i bënë do ligje të mira. Ne duhet të shikojmë sa u zba-
tuan në kohën e tyre ato ligje, në shërbim të kujt ishin 
dhe sa ndikuan në mirëqenien e qytetarëve të Shqipërisë, 
sepse letrat e arkivave për këtë nuk thonë gjë. Ne kemi 
të drejtë ta legjitimojmë pushtetin sot, sepse po e 
përjetojmë, po i përjetojmë frytet e tij, qofshin të ëmbla 
apo herë-herë të hidhura, por nuk e kemi asnjë të drejtë 
ta zbukurojmë, ta shëmtojmë apo legjitimojmë të djesh-
men e etërve tanë. Ajo jetë ka qenë e atyre brezave dhe, 
si e tillë, nuk ka qenë e lehtë, meqenëse edhe në kohën 
tonë po miratojmë ligje dhe po bëjmë ligje të mira, të 
standardeve evropiane, por a po vlejnë për të gjithë këto 
ligje. Se sa është e saktë sintagma “askush mbi ligjin”, 
kjo pastaj është diçka tjetër. Sigurisht që njerëzit tanë 
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kanë nevojë për ligje të mira, por ata kërkojnë një 
kualitet tjetër të jetës. Ndoshta letërsia e kohës, shtypi i 
kohës, sidomos ai opozitar, trashëgimia materiale, 
infrastruktura ekonomike, bujqësia e blegtoria, me një 
fjalë agrokultura, pastaj infastruktura rrugore, shkollat, 
spitalet, cilat kanë qenë buxhetet e ndara për secilin 
segment të jetës etj. etj., më së miri do të na jepnin 
shkallën e “komoditet” të atyre viteve deri në ditët tona. 
Ne, si studiues, të paktën duhet të mëshirohemi me 
malësorin e Migjenit, me fshatarin e Myzeqesë, me 
punëtorin e mëditësin, me lirinë dhe emancipimin e 
gruas e të motrave tona, pastaj të bëhemi simpatizantë 
të këtij apo të atij pushteti, të këtij apo atij personaliteti. 
Thjesht, letrat e pluhurosura të arkivave, të cilat 
shtrëngohemi t’i thërrasim të shpeshtën në ndihmë, nuk 
mjaftojnë për të pasur një pasqyrë reale për ato vite. As 
arkivat e huaja nuk i thonë të gjitha. Pse ne duhet ta 
shkruajmë historinë tonë mbi raportet e ambasadorëve, 
të konsujve e nënkonsujve të huaj, kur ata në ato raporte 
kanë mbrojtur edhe mbrojnë jo vetëm interesat e 
vendeve të tyre, por edhe të individëve të caktuar të 
udhëheqësve shqiptarë nëpër kohë? Për të folur e 
shkruar saktë lypset jo pak punë, mund e sinqeritet. Jo 
me kot populli ynë thotë: “Më vështirë është me folë 
hakun se me luejt çarkun”. Ne jo vetëm që duhet të 
flasim shqip, por edhe të bëjmë ekzaminimin e saktë të 
rrugës sonë 100-vjeçare, duke mos e anashkaluar edhe 
të sotmen. Ne nuk po e vlerësojmë si duhet - si të djesh-
men, ashtu edhe të sotmen dhe kjo nuk është shenjë e 
mirë. Në këtë 100-vjetor nuk duhet të kënaqemi vetëm 
me Ditën e shpalljes së pavarësisë e as me Ditën e Fla-
murit, anipse edhe ato e kanë madhështinë e tyre, e kanë 
simbolikën e tyre, bile tepër të fuqishme. Ne duhet t’i 
analizojmë gjithanshëm dhe në mënyrë shteruese të 
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gjitha zhvillimet e këtij shekulli historik, po qe se duam 
të nxjerrim mësimet e duhura për të sotmen dhe të 
ardhmen e vendit tonë. Veçanërisht studiuesit, por edhe 
politikanët, natyrisht që duhet ta analizojnë dhe zbër-
thejnë esull edhe kohën tonë, duhet t’i analizojnë pa 
komplekse si anët e mira, si ato që nuk do të duhej 
assesi të ndodhnin. Nëse dëshirojmë të ecim përpara, 
dhe unë besoj fuqishëm se e  dëshirojmë këtë, duhet të 
merremi jo shumë me të kalurën, sepse ç’është e vër-
teta, atë edhe nuk mund ta ndryshojmë. Ne mundemi 
dhe duhet ta ndryshojmë të sotmen, po qe se dëshirojmë 
të nxjerrim mësimin e duhur nga 100 vjetët e shtetit 
shqiptar.    
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INTEGRITETI I PERSONALITETEVE 
TË LIRISË, TË PAVARËSISË DHE TË 

DEMOKRACISË SHQIPTARE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Të gjitha kombeve të botës, pavarësisht formimit të 

hershëm a të vonshëm të tyre, iu duhen personalitete me 
kredibilitet e integritet, me moral e dinjitet, njerëz të 
fjalës së dhënë, që ne e quajmë besë, të ëndrrës e të 
përkushtimit në realizimin e qëllimeve të larta për një 
ideal, drejtësi e mirëqenie shoqërore. Në veçanti, perso-
nalitete vizionare e idealiste, të drejta e të pathyeshme 
iu duhen kombeve “të vogla”, kombeve “jetime”, që 
kanë histori sa të vështira, aq të lavdishme, siç është 
historia shumëshekullore e kombit shqiptar. Nuk ka 
histori të lavdishme të asnjë kombi-shtet ose shteti-
komb në Evropë pa luftërat çlirimtare apo ndërrimet 
revolucionare si imperativ i kohës. Është faktuar tashmë 
se jo vetëm kombet-shtete apo shtetet-kombe të Ball-
kanit dhe të Evropës kanë kapërcyer nëpër luftëra dhe 
revolucione shoqërore. Derisa “të gjitha shtetet kanë 
dalë nga luftërat”, as me Shqipërinë e shqiptarët nuk 
mund të ndodhte ndryshe. Edhe Shqipëria para 100 
viteve dhe Kosova para katër viteve të krijuara si shtete 
të një kombi, kanë dalë nga luftërat e gjata, të vështira, 
por nuk mund të mos themi edhe të lavdishme të kuro-
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rëzuara në kohë të ndryshme ne dy shtete të pavarura e 
sovrane. 

Historia politike, e periudhave të vjetra e të reja, na 
mëson se të gjitha kombet e botës, të mëdha apo të 
vogla, në formatin e tyre kanë njohur luftëra të ndry-
shme, lokale e botërore, kanë njohur luftëra civile e 
revolucione shoqërore. Dy vendeve që konsiderohen 
amat e demokracisë, SHBA në kontinentin Amerikan 
dhe Franca në kontinentin e vjetër, në Evropë, kanë 
kaluar nëpër lufta qytetare e revolucione demokratike. 
Pra, forma e demokracisë që zhvillohet këtu e 230 e 
më shumë vite, ka lindur gati njëkohësisht në vendet e 
përmendura dhe është përhapur pastaj në pjesët tjera 
të botës sonë të banuar me njerëz. Së paku kështu na 
mëson historia e njerëzimit e tre-katër mijë viteve të 
fundit. Po kjo histori na mëson se kombet e kanë të 
drejtën e tyre të trashëguar për të qenë të lirë, siç e ka 
dhe individi, për të pasur jetë të pavarur në shtetin e 
tij. 

Shekulli XX është shembulli më i mirë i kësaj së 
vërtete të madhe. Dhe gjithashtu, historia më e re dësh-
mon se edhe njerëzit e këtij shekulli duhet të jetojnë në 
shoqëri të organizuar, me norma të përcaktuara e të 
dakorduara për drejtësi, barazi dhe mundësi të bara-
barta. Ndërsa, kur rrezikohen këto norma, dhe këto 
rrezikohen shpesh, nga individë a klane të gjithëpush-
tetshme, lakmitare e mafioze, krijojnë mundësi reale, 
shpesh edhe të pashmangshme për shpërthime sociale, 
për revolucione shoqërore. Sigurisht që luftërat çlirim-
tare dhe revolucionet shoqërore kanë bërë që shtetet në 
botë të kenë një fytyrë më njerëzore, por në vende të 
ndryshme të botës ende kanë mbetur shumë pangopësi 
ataviste, ka mbetur shumë fytyrë jonjerëzore. Shumë 
frymë, mundësi e angazhim të njeriut për të shfrytëzuar 
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njeriun, gjë që Betovenit ia prishte gjakun158 këtu e 200 
vjet më parë. Kur them këtë, kam parasysh faktin se 
bota kurrë nuk është udhëhequr nga më pak njerëz dhe 
kurrë nuk ka pasur pabarazi më të madhe shoqërore, 
ndoshta as në kohën e Betovenit e të baballarëve të 
SHBA-së. Natyrisht, këtu nuk jam duke bërë krahasime 
zhvillimore, teknike e teknologjike, informatike, elek-
tronike a digjitale.  

Edhe kombi ynë, si kombi më i vjetër i kontinentit 
tonë, i ka njohur dhe ka kapërcyer të gjitha këto forma 
të luftërave për mbijetesë, për shtet të lirë e të pavarur, 
për shtet të së drejtës, ku sundimi i ligjit nuk i mbetet 
vetëm vullnetit të individit, ka njohur edhe revolucionet 
shoqërore e luftëra civile, po deshët. Luftëra civile, por 
me mjete tjera, kudo në botë zhvillohen edhe sot, ndo-
shta mjetet tjera kanë ndryshuar. Por edhe këtu, si kudo 
në botë, udhëheqja është shumë e personalizuar (e indi-
vidualizuar në vendimmarrje), ndërsa shoqëria shqiptare 
në vitet e tranzicionit ka prodhuar diferenca të mëdha e 
pabarazi të theksuara sociale. Për të arritur deri këtu, 
njerëzit e veshur me pushtet nuk kanë respektuar nor-
mat e përcaktuara ligjore, kanë shfrytëzuar zbrazësitë 
ligjore, kanë shfrytëzuar e shfrytëzojnë pozitat politike 
për pasurim të paligjshëm të klaneve të caktuara, në të 
shumtën parapolitike të legjitimuara edhe si budigarde. 
Budigardet i has në të gjitha nivelet e shtetit. Këto stan-
darde të organizimit klanor e mafioz në shoqërinë shqip-
tare janë instaluar që në dy-tri dekadat e pas pavarësisë 
së Shqipërisë, që arritën të përtërihen në vitet e tran-
zicionit. Nuk kanë munguar e nuk po mungojnë as në 
Kosovën e pas luftës çlirimtare e të pavarësisë. 

                                                            
158 Fan S. Noli: Vepra 5 (e cituar), f. 301. 



 
120 

 

Konsideroj se viti 2012, si vit i Jubileut të 100-vje-
torit të Pavarësisë së shqiptarëve e të shtetit shqiptar, 
është momenti më i duhur për t’i kujtuar e rikujtuar 
dalzotësit më me integritet të Shqipërisë indipendente. 
Ata që para më shumë se 100 vjetësh i vunë standardet 
e atdhedashurisë, ata ishin liderët e vërtetë të kombit që 
kishin krijuar vizionin e tyre të lirisë, të pavarësisë e të 
demokracisë së kohës. Ai vizion kishte përpara vësh-
tirësi e kërkonte sakrifica, kishte pa dyshim shkallë të 
lartë të rrezikshmërisë, por ata ishin gati të shkonin deri 
në fund, deri në sakrificën sublime, prandaj themi se 
kishin shkallën më të lartë të integritetit, që duhet t’ua 
kemi lakmi edhe në ditët tona. Personalitetet e tilla jo 
vetëm që i thurën dhe i lanë lavdi vetes, por edhe 
epokës së tyre, epokës që po e sjellim në kujtesën e 
brezave në 100-vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë. 
Vetvetes ia lanë lavdinë me çmimin e jetës, ndërsa 
nderin e lirinë ia lanë Shqipërisë e shqiptarëve. Për hir 
të brezave që arritën t’u mbijetojnë të gjitha katrahurave 
të shekullit të mëvetësisë së Shqipërisë, është obligim 
yni që t’i përkujtojmë, t’i nderojmë e falënderojmë 
personalitetet që më integritetin e tyre jo vetëm i mbroj-
tën frytet e lirisë e të pavarësisë, por u bënë korifenj e 
flakadanë të lirisë, të mëvetësisë, të zhvillimit e të 
mbrojtjes së demokracisë shqiptare në rrethana tepër të 
vështira. Kur them ketë, kam parasysh faktin se inte-
gritet ka vetëm aty ku shkalla e rrezikshmërisë është e 
lartë,159 ashtu siç ishte në katër dekadat e para të she-
kullit XX në Shqipëri. Nuk ishte më mirë as më vonë, 

                                                            
159 Stephen L. Carter: Integriteti, Vernon Publishing, Tiranë 2008, 

f. 36. * “Një person me integritet është i gatshëm të vuajë pasojat e 
bindjeve të tij apo të saj, edhe kur kjo është e vështirë, domethënë kur 
pasojat nuk janë të pëlqyeshme.” 
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por ne po flasim për personalitetet me integritet të kësaj 
periudhe, periudhës së konsolidimit të shtetit që ka lënë 
të dëshirohet shumë. Duke iu falënderuar këtyre 
personaliteteve të ndershme, të përgjegjshme, konse-
kuente e me integritet, duke qenë të rrethuar me kape-
danë e luftëtarë të guximshëm, që gjithçka e kishin vënë 
në shërbim të Shqipërisë së mosvarme, arritën ta kri-
jojnë epokën e mileniumit për kombin. Dhe disa nga ta, 
që do i veçoj në vazhdim, nuk janë të vetmit, por janë 
majat e personaliteteve me integritet, secili në mënyrën 
e vendin e vet dhe me karakteristika të veçanta, porse të 
gjithë në shërbim të Shqipërisë. Shi për këtë edhe do të 
sjell dëshmi që vërtetojnë shkallën e lartë të integritetit 
të tyre në tre-katërdhjetëvjetëshat e parë të shekullit që 
lamë pas. Ata ishin njerëz si gjithë të tjerët, ishin dhe 
liderë që nuk i bënin hesapet me kalkulator në xhep, siç 
bëjnë sot liderë e deputetë. Ata që ishin me integritet 
atëherë, ndikuan edhe në edukimin dhe formimin e 
personaliteteve me integritet të themeluesve, të drej-
tuesve dhe pjesëtarëve të UÇK-së, që çliruan e pavarë-
suan Kosovën. 

Ndër personalitetet më simbolike të tri-katër deka-
dave të para të shekullit XX, pas Rilindësve të Mëdhenj, 
në rrafshin politik, patriotik e demokratik, pa dyshim që 
janë: Ismail Qemal Vlora, kryekrushku i Pavarësisë së 
Shqipërisë; Hasan Prishtina, kryekryengritësi e krye-
parlamentari i Shqipërisë; Luigj Gurakuqi kryemësuesi 
e financieri i Shqipërisë së pavarur e demokratike; Isa 
Boletini, Vilhelm Teli i Shqipërisë; Çerçiz e Bajo Topu-
lli, kryekapidanët e çetave të lirisë; Sevasti e Parashqevi 
Qiriazi, kryemësonjëset e shkollave shqipe për femra; 
Bajram Curri, kryetribuni i lirisë, i pavarësisë dhe i 
demokracisë shqiptare; Themistokli Gërmenji, krye-
çlironjësi i Korçës lule të dijës; Avni Rustemi krye-
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vrasësi i tradhtisë; Shotë Galica, Zhan Darka e Shqi-
përisë; Dedë Gjo Luli, kryetrimi i Malësisë së Madhe; 
Azem Galica kryekaçaku i çetave të bashkimit kombë-
tar dhe Fan S. Noli, kryepolitikani, demokrati e diplo-
mati që i la nder Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve si 
kur e lavdëroi me mirësjellje, ashtu edhe kur e kritikoi 
me rreptësi e drejtësi. Këto personalitete, në rrethanat 
më të jashtëzakonshme për Shqipërinë e shqiptarët, në 
rrethanat e pushtimeve të egra, në rrethanat të rrezik-
shme thuaja të çdoditshme për jetët e tyre personale e 
familjare, kur ishte në kulm krimi i organizuar në 
përgjithësi dhe i bandave të feudalëve në veçanti, krerët 
e të cilave ishin të gatshëm për çfarëdo “Shqipërie”, veç 
jo për atë që duhej, e që kishin ëndërruar breza luftë-
tarësh kombëtarë. 

Këta atdhetarë nuk u hamendën në asnjë rrethanë së 
luftuari për vizionin e tyre që kishin zgjedhur, për 
çlirimin e bashkimin kombëtar, për lirinë dhe për 
shtetin demokratik, civilizues dhe laik të shqiptarëve 
me vlerat e oksidentit, siç thuhej atëherë e që sot u 
themi vlera europerëndimore. Ky shtet, themelet e të 
cilit i vunë kolosët e mëdhenj të kombit, u iku nga 
duart shtetbërësve dhe demokratëve shqiptarë pse nuk 
deshën ta rrezikojnë atë lindje të madhe – Shqipërinë e 
pavarur. Shqipëria ishte foshnjë që duhej rritur edhe pa 
Nënën e vërtetë, në fakt Ajo iu la në duar njerkës dhe 
njerkën e pamë sa u kujdes për foshnjën – SHQIPËRI, 
megjithatë, Aj fëmijë u rrit edhe pa prindin e tij të 
vërtetë. Ndërsa Fuqitë e Mëdha të kohës angazhohe-
shin më tepër për stabilitetin politik në Ballkan,160 
gjithnjë në dëm të shqiptarëve, sesa angazhoheshin për 
një Shqipëri të tërë, të lirë e demokratike, ku do të 
                                                            

160 Robert C. Austin: Vep. e cit., f. 335. 
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sundonte rendi dhe ligji, ku do të kishte zhvillim e 
përparim. Fuqitë e Mëdha pa dyshim që ndihmuan në 
krijimin e një Shqipërie të përgjysmuar e jostabile, 
duke e lënë në duar tepër të pasigurta, në duar të feu-
dalëve të mentalitetit anadollak, siç ishte Esat Pashë 
Toptani, që nuk e njihte as një gjuhë të huaj, por i 
njihte të gjitha monedhat e botës,161 të Lindjes e të 
Perëndimit. Kështu e portretizonte, dhe e portretizonte 
saktë, Margaret MacMillan në librin e saj “Parisi 
1919”, për këtë figurë të urryer, siç thoshte Avni 
Rustemi, e që i solli aq dëm popullit tonë. Personali-
tetet atdhetare, të përmendura më lart, shpesh u vunë 
para rreziqeve të mëdha, por kurrë nuk pushuan së 
luftuari për Shqipërinë etnike, të lirë e demokratike. 
Stabiliteti politik, për të cilin shpesh u përkujdesën 
Fuqitë e Mëdha, e kemi parë të bëhet lubi gllabëruese 
e shteteve ligjore e demokratike, madje edhe në ditët 
tona. Në emër të stabilitetit, në Konferencën e Amba-
sadorëve në Londër janë bërë copë-copë tokat e Shqi-
përisë. Fuqitë e Mëdha e dinin ç’kishin bërë, andaj 
ishin në kërkim të personaliteteve që mjaftoheshin të 
ishin me çdo kusht të parë, e të kënaqeshin me çfarëdo 
Shqipërie, mjaftonte që ata të ishin në krye të saj, qoftë 
dhe një feude. Për të ndodhur kjo, nuk lanë gurë pa 
lëvizur për t’i eliminuar fizikisht e politikisht luftëtarët 
e Shqipërisë Etnike, aty ku edhe guri e druri, toka e 
nëntoka flisnin shqip. 

Politika të tilla u ndoqën e po ndiqen edhe sot në 
Kosovën e lirë, të pavarur e demokratike. Në kohën 
tonë, edhe pse diçka ka ndryshuar, diçka duhet ndërruar, 
pasi shumëçka nuk po funksionon ende si duhet. Nëse 
vërtet mësojmë nga jeta dhe vepra atdhetare, nga inte-
                                                            

161 Margaret MacMillan: Vep. e cit., f. 418. 
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griteti i lartë i personaliteteve të përmendura, të atij 
brezi që para 100 vjetësh, në rrethana tepër të vështira 
për kombin, arritën dhe ditën vërtet ta bëjnë Shqipërinë 
se “nuk bënte pa e bërë Atë – Shqipërinë, atdheun e 
shqiptarëve”, vetëm me të tillë idealistë, me të tillë 
luftëtarë kombëtarë, me të tillë njerëz me integritet 
reflektues e rrezatues, rrezet e të cilëve vazhdojnë të na 
ngrohin gjatë gjithë shekullit të mëvetësisë, si në ditë të 
mira ashtu edhe në ditë të liga. Ne mund t’i ndërrojmë 
shumë rrjedha negative të kohës sonë, të shfaqura e të 
shpërfaqura në gjithë hapësirën gjeografike të kombit 
tonë. Shumë rrjedha negative që i kemi të njohura për 
vitet e stuhishme 1912-1925, i shohim të zhvilluara 
(përkundër të arriturave) edhe në vitet 1991-2012, ku 
interesa të paidentifikuara mirë vihen mbi interesat 
kombëtare. 

 
Këto interesa meskine të vendorëve dhe të ndër-

kombëtarëve po e pengojnë ndërtimin e shtetit ligjor 
dhe integrimin në familjen e bashkuar evropiane, si 
Shqipërinë ashtu edhe Kosovën. Shqiptarët duhet ta 
kuptojnë se shteti ligjor, zhvillimi e përparimi, drejtësia 
dhe arsimi nuk bëhen për EVROPËN dhe evropianet, se 
ata i kanë të gjitha. Ne shqiptarëve na duhet shteti ynë 
ligjor, na duhet zhvillimi e përparimi, na duhet drejtësia 
e arsimi, mirëqenia dhe shëndeti, na duhet shteti për të 
na siguruar jetën, familjen e pasurinë. Një shtet të tillë 
ende nuk e kemi. 

 
Shqipëria fillimshekullin XX e nisi si komb i konso-

liduar, me program politik të përpunuar nga Sami 
Frashëri dhe i bashkuar rreth thirrjes së Rilindësve: “fe 
e shqiptarëve është shqiptaria”,162 të formëmësuar nga 
                                                            

162 Pashko Vasa: O moj Shqypni (e cituar). 
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Vaso Pashë Shkodrani, në himnin e Lidhjes Shqiptare të 
Prizrenit: “O moj Shqypni e mjera Shqypni”. Ndoshta 
edhe më e qartë ishte porosia e Sami Frashërit në vep-
rën: “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, kur 
thotë: “Zihuni me të dy duart në besët, në lidhjet e në 
bashkimet, se kjo do t’ju shpëtojë!... Mos veshtoni bes’ e 
fe: myslimanë, katolikë, orthodokës, gjithë shqiptarët, 
sa jan’ e tek janë, janë vëllezër. Gjithë duhet të bash-
kohenë nënë flamurit të shëntruarë të Shqipërisë”.163 
Pra, shqiptarët ishin komb i konsoliduar, por nuk ishin 
komb-shtet e as shtet-komb. Më ketë formulim për 
kombin, do të thosha sa substancial aq dhe epokal të 
rilindësve tanë të urtë, kombi shqiptar arriti t’i shpëtojë 
përçarjeve fetare, me çka arritën të sendërtojnë një 
tolerancë të pashembullt ndërfetare, jo vetëm në histo-
rinë tonë, por edhe në atë të përbotshme. Kombi 
shqiptar është i vetmi komb në botë që përbëhet nga 
pjesëtarë të dy besimeve të mëdha botërore. Pa dyshim 
që kjo ishte një vlerë për të cilën në atë kohë kishin 
nevojë të madhe shqiptarët, por për këtë vlerë ka nevojë 
sot edhe civilizimi botëror. Toleranca, sigurisht jo 
vetëm fetare, është bërë vlerë evropiane e botës veri-
atlantike. 

 
Megjithëkëtë, shqiptarët në fillim të shekullit XX u 

gjetën para rreziqeve të mëdha. Mbetja edhe më tej nën 
sundimin osman ishte një rrezik shekullor e i trashë-
guar, por pas pavarësimit të grekëve, të serbëve, mala-
zezëve dhe bullgarëve, shqiptarëve iu shtua edhe rre-
ziku i pushtimit dhe i copëtimit nga fqinjët. Kërcënimi 
kryesor vinte nga grekët, serbët e malazeztë. Rreziqet 
nga këta të fundit ishin edhe më të mëdha se, përveç 

                                                            
163 Sami Frashëri: Vep. e cit., f. 103. 
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pushtimit dhe copëtimit të trojeve shqiptare, krijoheshin 
mundësi e rrethana për realizimin e planeve të njohura 
të shovinistëve serbë e grekë për dëbimin, shfarosjen, 
shkombëtarizimin e kolonizimin e tokave shqiptare. 
Diçka e tillë, për fat të keq, edhe është realizuar, ndo-
nëse shqiptarët vazhduan të mos pajtoheshin me padrej-
tësinë që u ishte bërë dhe u bëhej, duke iu grabitur më 
shumë së gjysma e tokave. Në fund të shekullit XX, me 
luftën çlirimtare të UÇK-së u arrit t’i kthehen kombit 
10.878 km2. Kjo e bën brezin e Komandantit Legjendar 
– Adem Jashari, brez të veçantë, brez që realizoi, 
ndonëse pjesërisht, një aspiratë shekullore të popullit 
shqiptar të Kosovës. Brez që e pati pothuajse të njëjtin 
fat që e patën indipendentët dhe demokratët e Shqipë-
risë jo vetëm të viteve 1912-1925, por edhe më tutje. Po 
qe se brezi i Adem Demaçit dhe sidomos i Adem Jasha-
rit do të vraponte e të luftonte për pasurim vetjak, për 
pasurim të familjeve të tyre, por edhe brezat atdhetarë të 
luftonin për pasurimin e tyre e jo për çlirimin e vendit të 
tyre, kombi shqiptar në Kosovë do të mbetej pa pasu-
rinë e rritur të kombit dhe pa lirinë e aspiruar të brezave. 
Sikur të udhëheqshin shtetet shqiptare nga brumi i 
idealistëve që i krijuan ato?! 

Idealin e Rilindësve, përpjekjet e tyre titanike për një 
komb, askush më mirë se Naimi ynë nuk i ka prezan-
tuar, si në poemën e njohur “Bagëti e Bujqësia”, të cilën 
e përfundon: “Bashkomi, bëmi vëllezër, edhe fjeshtë 
Shqipëtarë./Falmi, falmi Shqipërisë ditën’ e bardh’ e 
lirisë,/ Udhën’ e vëllazërisë, vahn’ e gjithë mirësisë,/ 
Nxir të vërtetënë sheshit, paskëtaj të mbretërojnë,/ 
Errësira të përndahet, dhe gënjeshtra të pushonjë”.164 

                                                            
164 Naim Frashëri: Vepra 1 (Bagëti e bujqësia), Toena, Tiranë 2007, 

f. 85. 
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Rilindësit, vërtetë ishin idealistë të mëdhenj, këmbëngu-
lës të mëdhenj, pa këmbënguljen e tyre të vendosur dhe 
integritetin e tyre të lartë njerëzor e intelektual, nuk do 
të arrinin ta bashkonin një komb të përqar në shume fe, 
e që stimulohej nga shumë armiq. Ata e bën atë që se ka 
bërë askush në botë. 
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SKËNDERBEU DHE ADEM JASHARI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
E kaluara jonë, së paku nga mesjeta e deri në ditët e 

sotme, panteonit shqiptar të vlerave i ka dhënë persona-
litete të mëdha, të cilat me integritetin e përkushtimin e 
tyre kanë dhënë shembuj të shumtë që duhet t’i kuj-
tojmë shpeshherë, me qëllimin më përmbajtjesor  dhe 
fisnik: për t’i edukuar gjeneratat e reja me thesarin e 
trashëgimisë shpirtërore, historike e kulturore. Litera-
tura perëndimore, mendimtarë dhe filozofë të shumtë të 
shquar të kësaj bote, kanë konstatuar se vetëm njerëzit 
me integritet, me përkushtim konsekuent, janë vizionarë 
dhe arrijnë të bëjnë hope të rëndësishme shoqërore. 

Në këtë shkrim hyrës, të pjesës së dytë “Persona-
litete”, do të duhej filluar me dy personalitete nga më të 
rëndësishmet dhe të veçantët e historisë sonë kombë-
tare, siç janë: Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, dhe Adem 
Jashari – komandanti legjendar i UÇK-së. Këto dy 
personalitete, pa diskutim janë personalitetet më të 
pakontestuara, i pari i periudhës së Rilindjes evropiane, 
dhe i dyti i periudhës më të re, të cilët në historinë e 
shqiptarëve lanë gjurmë të thella për t’u kujtuar me 
pietet sa herë që e do rasti. 

Adem Jashari bëri kthesën më të madhe, duke i 
çliruar në fund të shekullit XX më se 11.000 km2.  
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Në fund të shekullit XX mrekulli të tilla janë të 
rralla. 

Këto personalitete nuk kanë ngjashmëri as në kohë, 
as në hapësirë, përveç ngjashmërisë së luftës për liri. 
Ndaj, sa i përket integritetit të veprimit, janë shembujt 
më unikë në historinë tonë shumëshekullore. 

 
 

Gjergj Kastrioti – Skënderbeu 
 
Edhe pse kanë kaluar pesë shekuj e gjysmë nga 

epoka e Skënderbeut, veprimet e guximshme dhe strate-
gjia gjeniale e heroit tonë, nga cilado anë që të shikohet, 
tregon qartë se kemi të bëjmë me një personalitet, i cili 
edhe sot rrezaton besim, përkushtim, konsekuencë dhe 
integritet! Kjo epokë dhe ky personalitet që e ndriçojnë 
rrugën tonë të integritetit njerëzor e kombëtar, vlejnë 
sidomos për liderët që përfaqësojnë qytetarët tanë, të 
majtë apo të djathtë, pozitë apo opozitë, sepse në radhë 
të parë janë dhe mbrojnë interesat e atdheut. 

Të gjithë fjalorët e gjuhës (shqipe), deri te ai i Oks-
fordit (enciklopedik, shqip tashmë), nuk flasin për 
integritetin e individit apo të liderit, por kryesisht për 
integritetin territorial, për tërësinë, për të tërën. Për-
gjithësisht, nuk është lehtë të jepet një përkufizim më i 
plotë për integritetin e liderit ose të udhëheqësit. Filo-
zofi Lajn MecFoll (Lynne McFall) e përkufizon mirë 
integritetin, kur thotë: “Një person me integritet është i 
gatshëm të vuajë pasojat e bindjeve të tij edhe kur kjo 
është e vështirë, domethënë kur pasojat nuk janë të 
pëlqyeshme”. Njeriu me integritet duhet ta ketë një 
vizion të menduar mirë, të planifikuar mirë, duhet ta 
ketë besimin, guximin dhe vendosmërinë e veprimit, 
duke i paraparë të gjitha shkallët e rrezikshmërisë. Nje-
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riu me integritet, vizionit të tij i shkon deri në fund, 
edhe me kushtin që vizioni mund t’u mbetet brezave të 
ardhshëm për t’u finalizuar tërësisht. Nëse kemi para-
sysh këtë tip të integritetit, atëherë përzgjedhja e këtyre 
personaliteteve të mëdha të historisë sonë kombëtare 
nuk është e rastësishme. Sigurisht që këta nuk janë të 
vetmit, por janë më të veçantët. 

Të fillosh me Skënderbeun, duke e zgjedhur Gjer-
gjin, ta imponon fakti se integriteti i tij është i veçantë, 
më i veçanti nga gjithë udhëheqësit e kohës (së tij), që 
me luftë të pakursyer i kundërshtuan pushtimet osmane 
në Evropë. 

Cila është, pra, e veçanta e Gjergj Kastriotit? 
Skënderbeu më se 20 vjet ishte edukuar dhe kishte 

luftuar në radhët e ushtrisë osmane. E njihte mirë orga-
nizimin e saj (më mirë se kushdo tjetër në Evropën e 
kohës), e njihte fuqinë e saj ushtarake, epërsinë e saj 
numerike, por këto fakte nuk qenë të mjaftueshme për 
të pranuar robërinë e popullit që i përkiste, për të pra-
nuar robërinë si zgjidhje për atdheun e tij stërgjyshor. 
Rrjedhimisht, ai nuk mund të pranonte nderin dhe dinji-
tetin e nëpërkëmbur, prandaj vendosi të luftonte për liri. 
Për ta arritur këtë, paraprakisht bëri planin e veprimit, të 
cilin e realizoi me konsekuencë e përkushtim. Ajo që 
bëri Gjergji ynë kërkonte vizion, kërkonte guxim, 
kërkonte besim, kërkonte qëndrim dhe veprim me 
integritet. Po të kishte interesin personal, do të ngrihej 
lehtësisht në shkallët e hierarkisë ushtarake të Perando-
risë Osmane, siç edhe bënë shumë bashkëkombës të tij, 
të cilët (duhet pranuar këtë) janë pjesë e ndritshme e 
historisë së Perandorisë Osmane. Ajo ndritshmëri nuk i 
shërbeu ndritshmërisht atdheut të tyre – Shqipërisë. 
Integriteti shpesh e ka edhe shkallën tepër të lartë të 
rrezikshmërisë, por liderët vizionarë kjo nuk i bën të 
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heqin dorë nga integriteti i personalitetit që rrezaton 
nëpër vite. Në mënyrë të veçantë, kur me vizionin, me 
integritetin janë besimi, por dhe drejtësia. Njerëzit me 
integritet nuk i nënshtrohen asnjë forme të korrupsionit 
(sepse korrupsioni nuk është vetëm financiar). Të tillët 
nuk tundohen para asnjë lakmie, veç asaj të interesit 
kombëtar. Vetëm ata që nuk i tundon lakmia për inte-
resa meskine, nuk i nënshtrohen asnjë forme të korrup-
sionit, ndaj kanë mundësinë për ta ruajtur integritetin e 
personalitetit të tyre. Duhet të thuhet me bindje të thellë 
dhe besim të plotë se Skënderbeu ishte personalitet me 
integritet të pacenueshëm gjatë gjithë jetës, që e shënoi 
Epokën e Tij, Epokën Skenderbegiane. 

 
 

Adem Jashari 
 

Komandanti legjendar i UÇK-së, lindur e rritur, for-
muar e vepruar në rrethana krejtësisht të tjera, është 
personalitet krejt ndryshe nga Skënderbeu. Një antipod i 
çuditshëm, por që të përbashkët kanë: a) guximin për të 
luftuar pushtuesit, fuqitë e të cilëve i njihnin mirë dhe b) 
integritetin njerëzor për të hapur shtigje lirie për popu-
llin e tyre. Nëse Skënderbeu është udhëhequr nga shem-
bulli i princërve feudalë të Arbërisë, të Epirit e të Maqe-
donisë, Adem Jashari është udhëhequr nga vizioni i 
Lëvizjes Kombëtare për Çlirim, e cila asnjëherë nuk i 
kishte ndalur përpjekjet për çlirim. Edhe Adem Jashari, 
sikurse Skënderbeu, e njihte fuqinë e armikut shekullor, 
por kishte vendosur ta vazhdonte luftën për liri, aty ku e 
kishin lënë paraardhësit e tij pas Luftës së Dytë Botë-
rore. 

Adem Jashari, si dhe Skënderbeu, është përgatitur 
gjatë për luftën çlirimtare. Kjo përgatitje, sipas shumë 
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dëshmive ka filluar në majin e  vitit 1981, kur Shaban 
Jashari me të bijtë, Hamzën dhe Ademin, te varret e 
Tahir e Nebih Mehës, të vrarë nga pushteti i huaj më 13 
maj 1981, u betuan se do ta vazhdojnë luftën për liri 
deri në fitore. Shqiptarët në vitet ‘90, krahas vizionit të 
Lëvizjes Kombëtare për Çlirim, që do të përfaqësohet 
më denjësisht nga Adem Jashari, kishin edhe një vizion 
tjetër, por koha tregoi se vizioni që i hapi shtigjet e lirisë 
e të pavarësisë, vizioni që Kosovën e bëri Republikë të 
pavarur dhe sovrane, qe vizioni i luftës çlirimtare, vizi-
oni i Adem Legjendarit. 

 
Në vitet e ‘90-ta, armiku me të gjithë mekanizmat e 

tij vrastarë siç ishin politika destruktive gjenocidale, 
policia që nuk e fshihte dot mllefin famëkeq udbist, 
ushtria e stërarmatosur, gjyqësia e dirigjuar dhe mediet 
e frymëzuara dhe të mbështetura nga Akademia dhe 
Sinodi i Kishës Ortodokse Serbe në unison përhapnin 
pasiguri, frikë e tmerr në tërë hapësirën shqiptare të ish-
RSFJ-së (nga 1992 RFJ, njëfarë Serbosllavie). Edhe 
pjesa më e madhe e alternativës demokratike shqiptare i 
ndihmonte në përhapjen e frikës e të tmerrit në Kosovë. 
Në një atmosferë të tillë, dalja me formacion të arma-
tosur ishte më shumë se vizion, më shumë se guxim, më 
shumë së vendosmëri. Ishte besim i patundur në fitore. 

 
Besim të tillë largpamës mund të kenë vetëm liderët 

me integritet që kanë guximin t’i paraprijnë rrezikut, 
por duke mos e humbur për asnjë moment besimin në 
fitoren e popullit të vet. Ky është integriteti që i duhet 
çdo lideri, i cili denjon të jetë përfaqësues i popullit. 
Stephen L. Carter (në librin e tij “Integriteti”) thotë se: 
“…nuk ka integritet pa rrezik humbjeje”, ndërsa Mec-
Foll: “Atje ku nuk ka mundësi që integriteti të humbasë, 
ai nuk mund të ekzistojë”. 
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Bashkëluftëtarët që vazhduan luftën edhe pas rënies 
së Komandantit Legjendar dhe familjes së tij, treguan 
integritet e vendosmëri, sepse patën besim, qenë vet-
vetja dhe qenë konsekuentë në fitore. Për fat të keq, ky 
integritet nuk do të vazhdojë gjatë, sidomos pas Luftës 
Çlirimtare. Duhet të thuhet bindshëm kjo, sepse njerëzit 
me integritet nuk pranojnë asnjë formë të korrupsionit, 
as politik, as moral, financiar apo çfarëdo qoftë. Shumë 
bashkëluftëtarë të Adem Jasharit, pas Luftës Çlirimtare 
nuk u bënë ballë tundimeve korruptive. Ata që u tundën 
para lakmisë, e cila shpie pashmangshëm në humnerën 
e korrupsionit, e humbën integritetin e dëshmuar në 
kohë lufte. Këtë e bëjnë ndonjëherë edhe duke përve-
tësuar, personalizuar e privatizuar gjithçka, madje dhe 
luftën çlirimtare. Natyrisht, qëndrimi vertikalisht ka 
çmim, të cilin s’mund ta “paguajnë” të gjithë luftëtarët. 
Këto fenomene të shëmtuara, në kohën tonë, e veçmas 
në shoqëritë në tranzicion, kanë marrë përmasa shqetë-
suese. 

Është tejet vështirë që të gjithë përfaqësuesit e popu-
llit, të paktën ata që numërohen në gishtërinjtë e dy apo 
të një dore të jenë në integritetin e këtyre dy persona-
liteteve në shqyrtim, por përfaqësuesit e popullit e kanë 
për obligim të marrin të paktën diçka nga integriteti i 
tyre. Gazeta “The New York Times” e 29 shtatorit 
1972, në kryeartikullin “Ndershmëria në Uashington”, 
shkruante: “Virtyti më i mirë në politikë është integri-
teti”. Të dyja figurat, Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe 
Adem Jashari, përveç shumë anëve historike të ndri-
çuara tashmë, veçohen edhe për integritetin e veçantë, 
me të cilin duhet të udhëhiqen liderët dhe përfaqësuesit 
e zgjedhur të popullit. Sigurisht se nuk do t’i veçonim 
këto personalitete sikur në kohën e tyre të punonin (po 
qe se shprehemi me terminologjinë e sotme) ad hoc, me 
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telekomandë, me kalkulator në xhep apo me moral të 
dyfishtë, dukuri këto të përhapura gjithandej. E sotmja, 
koha jonë, kërkon vlera të tjera integriteti, përgjegjësie, 
përkushtimi e konsekuence për liderët përfaqësues. 
Kërkon personalitet me integritet që i përgjigjet dhe 
shënjon kohën, sikur Epoka e Skënderbeut dhe Epoka e 
Adem Jasharit. 
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ISMAIL QEMAL VLORA 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Personaliteti që gjeti momentin 
e duhur të pavarësisë 

 
 
Kur Shqipëria dhe shqiptarët po rrezikoheshin nga 

shovinistët e Ballkanit, të cilët ishin bashkuar për t’i pu-
shtuar tokat shqiptare në rrethana të tilla, me shumë 
rreziqe të paparashikueshme, në horizontin politik e 
diplomatik për Shqipërinë e shqiptarët, shfaqet persona-
liteti me kredibilitet e integritet të lartë kombëtar e ndër-
kombëtar, plaku i urtë vlonjat Ismail Qemal Vlora. 

 Ismail Qemal Vlora ishte shqiptar i urtë në kuptimin 
më të plotë të fjalës, ishte njeri me një veprimtari të 
gjatë politike e institucionale osmane, ishte veprimtar 
atdhetar me kulturë të avancuar evropiane të kohës. 
Ishte ndër shqiptarët më me integritet të kohës në të 
cilën po përcaktohej fati i Shqipërisë dhe i shqiptarëve. 
Ishte intelektuali atdhetar me dije dhe kulturë poliedrike. 
Ishte prej të rrallëve që edhe vetë sulltani (edhe pse ishte 
finok e i pabesë), kërkonte këshilla nga Ismail Qemali 
për gjendjen në Perandori dhe rrugën që duhej të ndiqte 
Porta e Lartë për të dalë nga kriza! Në pjesën e dytë të 
shekullit XIX – fillimshekullin XX, kur Perandoria 
kishte marrë tatëpjetën e saj, ai u kujdes dhe iu për-
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kushtua asaj kauze që populli i tij të mos kishte fatin e 
të “sëmurës së Bosforit”. Fajin për këtë të sëmurë për 
vdekje, në rend të parë e kishte vetë sulltani me sallta-
netin e tij të papërballueshëm financiarisht dhe, së dyti, 
feudalët që ishin edukuar të jetonin me salltanetin e 
sulltanit jashtë çdo mundësie ekonomike e financiare të 
shtetit. Ky mentalitet i kishte vënë kazmën qeverisjes si 
në qendër, ashtu dhe në provinca. Andaj, Ismail Qemali 
vendosi që gjithë kulturën e tij politike, profesionale, 
institucionale e kombëtare, dijen dhe kulturën e gjerë 
evropiane, me kujdes dhe pa hezitim t’i vërë në shërbim 
të kombit dhe të shtetit shqiptar – Shqipërisë së katër 
vilajeteve. Për të shpëtuar Shqipërinë nga fati i të “së-
murës së Bosforit”. Arsye këto jo të vetmet që e radhi-
sin këtë personalitet me integritetit të lartë njerëzor, 
intelektual, politik e atdhetar në krye të personaliteteve 
të mëvetësisë kombëtare, të cilat personalitete e sollën 
epokën 100-vjeçare të shqiptarëve në përgjithësi e të 
Shqipërisë londineze në veçanti. 

Ismail Qemali lindi në Vlorë më 18 janar 1844, nga 
babai Mahmudi dhe e ëma Hedija nga Gjirokastra.165 
Që të dy qytetet e përmendura ishin të njohura në 
Shqipërinë e Jugut për nga tradita arsimore, kulturore si 
dhe lëvizjet atdhetare, politike e luftarake. Nga kjo 
traditë e kultivuar ndër breza nuk u shkëput asnjëherë 
familja e Ismail Qemalit, deri në ditët tona. Nuk ka 
dyshim se familja Vlora ndër breza kishte pasur pozita 
të larta shtetërore në kuadër të Perandorisë Osmane, por 
asnjëherë nuk ishte pozicionuar kundër atdheut e 
popullit shqiptar, siç bënte bashkëvendasi i tij Syrja 
Vlora, një nga feudalët e Shqipërisë së katër vilajeteve 
shqiptare. Këtë rrugë me besnikëri e ndoqi atdhetari i 
                                                            

165 Koli Xoxe: Vep. e cit., f. 29. 



 
139 

 

dëshmuar Ismail Qemal Vlora, i cili u përpoq shumë 
vite para bashkëkombësit të tij, Mustafa Kemal Ata-
turkut, që të reformonte Perandorinë Osmane, që ta 
demokratizonte atë, ta evropianizonte duke iu dhënë më 
shumë të drejta e liri kombeve joturke, që shqiptarëve 
t’ua njihte autonominë në hapësirën gjeografike që e 
banonin brez pas brezi.166 Ai angazhohej që të bash-
koheshin të katër vilajetet që populloheshin nga shu-
mica shqiptare dhe kështu të ruheshin tokat tona që 
rrezikoheshin, ashtu siç u rrezikuan më vonë nga shovi-
nistët e Ballkanit dhe mbështetësit e tyre, që në Evropën 
e fillimshekullit XX nuk ishin as të pakët dhe as të 
parrezikshëm. Koha tregoi se qenë shumë të rrezikshëm 
për shqiptarët dhe të ardhmen e tyre dhe kjo rreziksh-
mëri në forma të ndryshme vazhdon edhe sot e kësaj dite. 

I ati i Ismail Qemalit, Mahmud bej Vlora, në Krye-
ngritjen shqiptare kundër Tanzimatit (1847) mori pjesë 
aktive përkrah Zenel Gjolekës, Rapo Hekalit e kape-
danëve të tjerë që u prinin kryengritësve shqiptarë. Këtë 
kryengritje, si dhe shumë të tjera, Porta e Lartë arriti ta 
shtypë me hekur dhe barot, shumë krerë të saj u vranë e 
të tjerët i internoi në pjesë të ndryshme të Perandorisë 
Osmane, por dashurinë për gjuhën e mëmës, për shko-
llën shqipe, për lirinë, për tokën, për mëvetësinë e 
shtetit, nuk e shoi dot. Këtë periudhë, mendimtari ynë i 
madh i Rilindjes Kombëtare, Sami Frashëri, me të drejtë 
e quan “robërim të dytë të Shqipërisë”.167 Këtij inter-
nimi iu nënshtrua edhe i ati dhe xhaxhai i Ismail Qema-
lit. Familja e Ismail Qemalit për tre vjet u internua në 
Selanik. Në vitin 1851 Sulltani e fali familjen Vlora dhe 
Mahmud bej Vlora kthehet në Vlorë dhe e mori admi-

                                                            
166 Ismail Qemali: Shqipëria dhe shqiptarët (e cituar), f. 25-26 
167 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 77. 
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nistrimin e vendit. Eqrem bej Vlora, për të atin e Ismai-
lit, Mahmudin, thotë se ishte “fisnik dhe idealist”,168 se 
kishte kulturë perëndimore dhe këtë kulturë do ta barte 
te i biri, Ismail Qemali.  

Se familja Vlora ishte e emancipuar e tregon edhe 
qasja që kjo familje kishte për shkollën, për dijen dhe 
përparimin. Kjo i mundësoi Ismail Qemalit që në vitin 
1855 të regjistrohej në gjimnazin e njohur grek “Zosi-
mea” në qendrën e vilajetit në Janinë. Në këtë gjimnaz 
përhapeshin idetë e iluminizmit evropian. Në bankat e 
kësaj shkolle u edukuan dhe u brumosën shumë figura 
të shquara të kombit tonë, si vëllezërit Frashëri etj., 
figura këto që Lëvizjes Kombëtare Shqiptare i dhanë 
dimensione të reja e të paarritshme deri atëherë. Në ato 
gjurmë do të ecë Ismail Qemal Vlora, sidomos në vitet 
e para të shekullit XX, vite që e shkëputën atë nga 
ingranazhi shtypës perandorak dhe e hodhën përfundi-
misht në krahët e Lëvizjes Kombëtare për mëvetësi të 
Shqipërisë, së cilës i dha impulse të reja, energji të reja 
në rrugën e lirisë e të mëvetësisë shqiptare. Por, si do 
të rrjedhë ky përkushtim atdhetar i Ismail Qemal Vlo-
rës?  

Në korrik të vitit 1859 Ismail Qemali para kohe arriti 
të diplomojë në Zosimea.169 Kështu atij iu hapën të 
gjitha rrugët për t’u bërë zyrtar i Perandorisë në Stam-
boll, dhe pikërisht në Ministrinë e Punëve të Jashtme,170 
aty ku do të shërbejë për shumë vite, por asnjëherë nuk 
u shkëput nga hullitë e Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. 
Këtë e tregon kryevepra e tij - Shqipëria Indipendente. 
Konsideroj që të gjithë shqiptarët, kudo ku janë e sido-

                                                            
168 Po aty. 
169 Po aty. 
170 Po aty. 
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mos politika shqiptare e shtetit të sotëm shqiptar – Shqi-
përisë, duhet ta ngulisin në kokë se Ismail Qemali dhe 
brezi i indipendentëve më 28 nëntor në Vlorë e shpallën 
pavarësinë e katër vilajeteve shqiptare. Se të gjitha 
mgjarjet kryesore të fundshekullit XIX dhe ato të deka-
dës së parë të shekullit XX janë zhvilluar jashtë kufijve 
të Shqipërisë londineze (të asaj Shqipërie që Konfe-
renca e Ambasadorëve të Londrës e përgjysmoi). 
 

Këshillat për sulltanin 
 
Nuk ka dyshim se një nga personalitet jo vetëm 

shqiptare, që në gjysmën e dytë të shekullit XIX ka 
pasur pozita të larta në Perandorinë Osmane, ku ka 
shfaqur e rrezatuar dije, kulturë e inteligjencë të lartë, ka 
treguar përkushtim për përparimin e shtetit, për drejtësi 
shoqërore e zhvillim ekonomik, pa dyshim ka qenë 
Ismail Qemal Vlora. Ishte ndër njohësit më të mirë të 
zhvillimeve politike të kohës, për çka edhe sulltani jo 
një herë i ka kërkuar këshillat e tij për situatën politike 
dhe zhvillimet e brendshme të Perandorisë. Ismail 
Qemali, si kudo, edhe në dhënien e këshillave për sull-
tanin e tregonte integritetin e tij intelektual e njerëzor, 
pa hezituar të jepte këshillat e tij pa ngurruar ta thoshte 
të vërtetën dhe nuk pyeste fare se këshilla e tij do apo 
s’do t’i pëlqenin sulltanit. Fundja, këshillat nuk jepen 
për t’ia bërë qejfin shefit, por për t’ia thënë të vërtetën 
edhe kur shefit mund të mos i pëlqejnë. Shefi mund të 
bëhet i tillë edhe mbi bazën e një mijë e një mashtri-
meve, dredhive e makinacioneve të ndryshme, por 
këshilla mund të japin vetëm njerëzit e dijes dhe të 
përvojës jetësore intelektuale e praktike. Dhe këtë, ashtu 
siç e bënte Ismail Qemali me integritet, pak kush mund 
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ta bënte në kohën e tij dhe kjo e veçonte nga brezi i tij 
që angazhohej për reforma të thella në Perandorinë 
Osmane. Por, edhe duke qenë në pozita të larta, duke 
shërbyer edhe në vende të ndryshme të Perandorisë 
Osmane, ai kurrë, në asnjë kohë dhe për anjë çast nuk e 
harroi vendin dhe popullin e tij – Shqipërinë. Ismail 
Qemali për një kohë është angazhuar për autonominë e 
Shqipërisë në kuadër të Perandorisë Osmane, duke i 
përfshirë në atë autonomi të katër vilajetet shqiptare të 
Rumelisë (të Kosovës, të Manastirit, të Janinës dhe të 
Shkodrës). 

 
 

Largimi nga Stambolli 
 
Kur Ismail Qemali u bind se reformimi i Perandorisë 

Osmane ishte i pamundur, ai edhe pse u emërua nga 
sulltani guvernator i Tripolit dhe kur pa se me çfarë 
padurimi pritej largimi i tij nga Stambolli për Tripoli me 
jahtin perandorak, vendosi të mos e pranonte detyrën 
dhe mori vendimin që të largohej nga Stambolli në një 
rrugë tjetër, duke kërkuar mbrojtje e mbështetje nga 
Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Stamboll. Ai po 
e merrte këtë hap se dëshironte që pjesën e mbetur të 
jetës t’ia përkushtonte atdheut të tij, Shqipërisë, dhe se 
më nuk do të lejonte të bëhej “urë e tekave të Sull-
tanit”.171 Ismail Qemali, duke qenë njohës i mirë i rre-
thanave politike brenda Perandorisë, i rrethanave poli-
tike në Evropën e kohës, parashihte domosdoshmërinë e 
shkëputjes së shqiptarëve nga sundimi osman, në të 
kundërtën fati i Perandorisë do të ishte edhe fati i 
shqiptarëve. Ai, me tërë qenien e vet, i hyri punës për të 
                                                            

171 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 334. 
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organizuar shqiptarët për realizimin e të drejtave të tyre 
të ligjshme, por për këtë duhej të fitohej edhe një 
mbështetje ndërkombëtare, përkatësisht një mbështetje 
nga Fuqitë e Mëdha të Evropës. Mbase Ismail Qemali 
priste shumë nga faktori i jashtëm, por e vërteta është se 
asnjë vend i Evropës Juglindore nuk kishte arritur të 
shkëputej nga Perandoria Osmane, të bëhej shtet i pava-
rur, pa një mbështetje të fuqishme nga ndonjë fuqi poli-
tike e Evropës së kohës. Prandaj, as me shqiptarët nuk 
mund të ndodhte ndryshe, edhe pse shqiptarët në idenë 
e tyre nuk kishin ndonjë mbështetje të sigurt. Edhe 
komunikimin me vendet evropiane nuk do ta bënte 
askush më mirë sesa politikani dhe diplomati Ismail 
Qemali, i cili kishte pasur mundësinë të krijonte edhe 
miqësi me diplomatë të shumtë. Gjatë karrierës së tij të 
gjatë politike e diplomatike kishte krijuar miqësi të 
shumta personale dhe tani kishte ardhur koha që ato 
miqësi t’i vinte në shërbim të vendit e të kombit të vet. 
Në rrethanat e reja të krijuara, Ismail Qemali do të vërë 
kontakte me të gjitha qarqet shqiptare të angazhimit 
politik, kulturor e arsimor që ishin shpërndarë në pjesë 
të ndryshme të botës evropiane e mesdhetare.  

Pas largimit nga Stambolli, Ismail Qemali do të 
shkojë në Athinë, tek mbreti grek. Në Athinë ai do të 
ketë rastin të takohet me shumë shqiptarë, të dëgjojë të 
flitet gjuha shqipe në rrugë e në pazaret e Greqisë, 
madje dhe agjutanti i mbretit të Greqisë ishte shqiptar, i 
cili do ta gjejë rastin për t’i thënë Ismail Qemalit: “Bej, 
mos e le veten të të marrin përpara këta kokënxehtë; bëj 
çmos të ngresh një Shqipëri të lirë për ne, në mënyrë që 
ne të gjithë të bashkohemi atje”.172 Pra, ky ishte vullneti 
i vërtetë i shqiptarëve, që natyrisht përçohej dhe pritej të 
                                                            

172 Po aty, f. 336. 
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realizohej nga atdhetarët që kishin marrë përsipër jetë-
simin e atij vullneti, për bërjen e Shqipërisë. Në rrugën 
e tij të gjatë, Ismail Qemali do të ketë rastin shpesh të 
hasë shqiptarë që do të bëjnë kërkesa të tilla, kërkesa 
për realizimin e vullnetit të zjarrtë të tyre për ta bërë 
Shqipërinë. E Ismail Qemali ishte njëri nga ata atdhe-
tarë që i kishte ngarkuar vetes së tij të mos linte gur pa 
lëvizur për të realizuar ëndrrën e shqiptarëve. Duke 
qenë njohës i mirë i rrethanave politike të kohës, kishte 
kapur trenin e fundit për shpëtimin e Shqipërisë nga 
shpërbërja e tërë. Kjo ishte merita e Ismail Qemalit që 
diti ta gjejë momentin për t’iu përkushtuar kombit dhe 
atdheut të vet. Pseudohistorianë të ndryshëm, sidomos 
në Kosovë, shpesh janë përpjekur të “tregojnë” të kun-
dërtën. Më sa dielli mbulohet me shoshë, po aq mund të 
hijëzohet vepra madhore e Plakut të Vlorës së gjithë 
Shqipërisë. Plakut që diti të rreshtohej në realizim të 
porosisë së Naim Frashërit: “Bashkomi, bëmi vëllezër, 
edhe fjeshtë Shqipëtarë. /Falmi, falmi Shqipërisë ditën’ 
e bardh’ e lirisë, /Udhën’ e vëllazërisë, vahn’ e gjithë 
mirësisë”.173 Jo më kot, akademiku ynë Rexhep Qosja 
do ta quajë porosinë e bilbilit të gjuhës shqipe “porosi 
të madhe”.174 Dhe natyrisht për “porosi të madhe”, 
kërkoheshin personalitete të mëdha dhe brezi i Ismail 
Qemalit, me të në krye, e meritonte një epitet të tillë, 
brez që realizoi një pjesë të “Porosisë së Madhe”, për të 
cilën shkruan, punuan dhe luftuan rilindësit tanë men-
djendritur. Por, edhe për atë realizim të pjesshëm 
kërkohej edhe shumë punë e mund, djersë e gjak nga 
bërësit e pavarësisë së Shqipërisë. Megjithatë, ata gu-
xuan ta duan lirinë e pavarësinë për Shqipërinë e katër 

                                                            
173 Naim Frashëri: Vepra 1 (e cituar), f. 85. 
174 Po aty, f. 33. 
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vilajeteve. Me mjeranët, sahanlëpirësit e puthadorët his-
toria shqiptare nuk duhet të merret. Përrallisësit që ndo-
njëherë edhe veshin petkun e shkencëtarit s’i merr serio-
zisht askush. 

Ndoshta atdhetarë të ndryshëm, në fillim kishin 
ndonjë mosbesim te Ismail Qemali, duke qenë se shumë 
vite kishte qenë në pozita të larta në Perandorinë 
Osmane dhe, jo pak herë, i kishte dhënë këshilla sull-
tanit. Sigurisht që ato këshilla nuk kishin qenë në 
shërbim të pushtetit të tij të gjithfuqishëm, por i kishte 
propozuar të shpallte kushtetutën, të decentralizonte 
pushtetin, ta njihte lirinë e kombeve të veçanta të 
Perandorisë dhe e orientonte atë në drejtim të Evropës 
dhe sidomos në drejtim të Mbretërisë së Bashkuar 
(Anglisë). Njëfarë dyshimi mund ta vërejmë edhe te 
letra që Dervish Hima i shkruan Ibrahim Temos më 2 
dhjetor 1903, të cilin e njofton me takimin që kishte 
pasur me Plakun e Vlorës. Ai tregon se Ismail Qemali i 
kishte thënë: “Të gjejmë të holla e t’i tregojmë rrugën 
popullit me forcë (me luftë – J.K), s’ka tjetër më-
nyrë”175 për realizimin e lirisë sonë kombëtare. Dervish 
Hima i thoshte shokut të tij të idealit se Ismail Qemali, 
jo vetëm që urrehej nga të vjetrit, por ai urrehej edhe 
nga turqit e rinj.176 Një dëshmi kjo se Ismail Qemali po 
i pushtonte zemrat e atdhetarëve si brenda, ashtu dhe 
jashtë atdheut. Pas tetë vjetëve të qëndrimit të Ismail 
Qemalit në vende të ndryshme të Evropës, ku kishte 
bërë miq të shumtë dhe ishte njohur edhe me shumë 
veprimtarë të Lëvizjes Kombëtare, vjen momenti i kthi-
mit në atdhe. Dhe ai erdhi pas fitores së Revolucionit 
xhonturk, në të cilin shqiptarët patën rol përcaktues. 

                                                            
175 AQSH: Fondi 19, dosja 32/2. 
176 AQSH: Fondi 56, dosja 8. 
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Turqit e rinj më 5 gusht 1908 shpallën amnistinë, nga e 
cila përfitoi edhe Ismail Qemali.177 Pas këtyre ndryshi-
meve që ndodhën në Portën e Lartë, pas rikthimit të 
Kushtetutës, shumëkush besoi se do të ndodhnin ndry-
shime cilësore, kështu menduan edhe shumë atdhetarë, 
me gjasë kështu mendoi edhe Plaku i Vlorës, i cili ven-
dosi të kthehej në Stamboll për të qenë një zë i fuqi-
shëm për popullin dhe Atdheun e vet në Parlamentin 
Osman, i cili pas Revolucionit Xhonturk pritej të kon-
stituohej. Por, para se të shkonte në Stamboll, Ismail 
Qemali vendosi të shkojë në vendlindjen e tij, në Vlorë. 

Nuk do të kalojë shumë kohë dhe Ismail Qemali do 
të bindet se xhonturqit nuk kishin sjellë “lirinë e 
demokracinë” e proklamuar me bujë për kombësitë jo-
turke në Perandorinë Osmane. Koha shpejt do të tregojë 
se ata kishin sjellë një robëri të re për shqiptarët, me 
ndihmën e të cilëve ata kishin ardhur në pushtet, pasi 
këtyre u kishin premtuar një autonomi. Në dhjetor të 
vitit 1908 Ismail Qemali arriti të zgjedhej deputet i 
sanxhakut të Beratit178 në Parlamentin Turk, me gjithë 
kundërshtitë e shumta të qeveritarëve xhonturq. Për këtë 
Ismail Qemali në kujtimet e tij shkruan: “Pak ditë para 
mbylljes së votimit, Sulejman Bej Sakrami erdhi e më 
takoi dhe më tha në vesh, se kishte ardhur në Vlorë me 
një oficer, i cili ishte dërguar nga Komiteti Qendror i 
Selanikut për të marrë të gjitha masat, që unë të mos 
zgjidhesha”179 deputet. Me politikat e tyre Komiteti 
“Bashkim e Përparim” synonte t’i arrinte disa qëllime, 
gjithnjë sipas Ismail Qemalit, si: “të fitonin popullaritet 
për vete anembanë vendit; të diskreditonin shtetarët e 

                                                            
177 Koli Xoxi: Vep. e cit., f. 150. 
178 Fjalor enciklopedik shqiptar (i cituar), f. 2901. 
179 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 362. 
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mëparshëm, të cilët donin t’i hiqnin qafe me çdo çmim; 
ta përdornin këtë likuidim politik si mjet për ta shpëtuar 
vendin nga ndikimi i huaj, në mënyrë që të ishin në 
gjendje të zbatonin politikën e tyre të bashkimit të 
racave me vrull sa më të madh”.180 Në fakt, xhonturqit 
më 15 shtator 1908 kishin shpallur ligjin elektoral, i cili 
ligj nuk i njihte kombësitë joturke, pasi të gjithë qyte-
tarët e Perandorisë ishin shpallur “osmanllinj”. Ligji, 
përveç të tjerave, për të gjithë ata që do të konkurronin 
u bënte shumë kufizime, si ekonomike, gjuhësore e 
politike.181 Në raport me turqit, të gjitha kombësitë ishin 
vënë në pozita të pabarabarta, në pozita të pabarabarta 
ishin dhe shqiptarët. 

Me gjithë fushatën e egër që xhonturqit kishin zhvi-
lluar kundër Ismail Qemalit e Hasan Prishtinës etj., në 
Parlamentin Turk kishin arritur të hyjnë 26 shqiptarë 
nga të katër vilajetet, por jo të gjithë ata përfaqësonin 
krahun e lëvizjes atdhetare. Lëvizja atdhetare përfaqëso-
hej nga Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Nexhip Draga, 
Shahin Kolonja, Bedri Pejani etj.182 Udhëheqës i Grupit 
të deputetëve shqiptarë në parlamentin osman ishte 
Ismail Qemali. Në vitin 1909, Ismail Qemali do të vihet 
në krye të Partisë Liberale (Ahrar), e cila në programin 
e saj parashihte decentralizimin e Perandorisë Osmane, 
në kuadër të së cilës ai mendonte të realizonte auto-
nominë për shqiptarët.183 Janë këto vite në të cilat shqip-
tarët ia arritën që t’i formulonin kërkesat e tyre politike, 
të cilat kërkesa në formë të memorandumeve do t’i 
njoftonin Perandorinë Osmane dhe Fuqitë e Mëdha të 

                                                            
180 Po aty, f. 361. 
181 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 396. 
182 Po aty, f. 397. 
183 Po aty. 
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Evropës. Dhe ky program, programi i Ismail Qemalit, 
mund të përmblidhet në pesë pika:  

 
1. Caktimi i autonomisë politike të shqiptarëve, në të 

cilën do të përfshiheshin të gjitha territoret e Shqipërisë në 
kuadër të së cilës do të gjendeshin edhe Kosova e Janina; 

2. Gjuha shqipe të ishte në përdorim si në shkolla, 
administratë dhe ushtri, pra kërkohej ngritja e shkollave 
shqipe në gjithë Shqipërinë; 

3. Alfabeti i shqiptarëve të ishte me shkronja latine, në 
mënyrë që shqiptarët të ishin pjesë e familjes evropiane; 

4. Shqipëria të lidhej me rrugë hekurudhore, të ndër-
toheshin rrugë e ura dhe të krijoheshin ndermarrje të 
përbashkëta me kapitalin vendas, dhe 

5. Shteti autonom shqiptar të organizohej në mëny-
rën evropiane, pasi aty e shihte të ardhmen e Shqipë-
risë.184 

 
Me kalimin e kohës do të ashpërsohej politika e tur-

qve të rinj ndaj shqiptarëve dhe në raport me këtë do të 
avancohen edhe kërkesat politike të shqiptarëve nga auto-
nomia në pavarësi të Shqipërisë. Kërkesat do të avan-
cohen pas kryengritjes së Kosovës të vitit 1910 dhe asaj 
të Malësisë së Mbishkodrës të vitit 1911. Më 23 qershor, 
në Malësi të Madhe, në pllajën e Gerçës, krerët shqiptarë 
të udhëhequr nga Ismail Qemali e Luigj Gurakuqi, har-
tuan dhe miratuan “Memorandumin e Gerçës”, që në fakt 
ishte Programi më i avancuar i Lëvizjës Shqiptare për liri 
e pavarësi. Kërkesat e Memorandumit të Gerçës, i njohur 
edhe si “Libri i kuq” (për shkak të ngjyrës së ballinës së 
broshurës), mund të përmblidhen në këto pika: 

                                                            
184 Afërdita Tafaj: Diplomacia e Ismail Qemalit, Luarasi, Tiranë 

1999, f. 15. 
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1. Nga Porta e Lartë kërkohej që kryengritësve t’u 
jepeshin garanci se nuk do të përsëriteshin veprimet anti-
kushtetuese nga qeveria turke dhe autoritetet lokale dhe 
se në Shqipëri do të respektoheshin fetë dhe zakonet e 
vendit; 

2. Të njihej kombi shqiptar me ato të drejta që kishin 
edhe kombet e tjera të Perandorisë Osmane; 

3. Të kishin liri të plotë për zgjedhjen e deputetëve 
shqiptarë, numri i të cilëve të ishte në përpjesëtim me 
popullsinë; 

4. Të lejohej përdoromi i gjuhës shqipe në shkolla 
shqiptare;  

5. Të bëhej bashkimi i vilajeteve, ku banojnë shqip-
tarët sipas decentralizimit administrativ dhe të harmoni-
zoheshin ligjet turke me zakonet e vendit;  

6. Nëpunësit e lartë të dinin gjuhën shqipe dhe zako-
net e vendit;  

7. Të gjithë nëpunësit civilë dhe financiarë të ishin 
shqiptarë, ndërsa gjyqtarët, xhandarët e policët të ishin 
vendas;  

8. Sulltani ta përcaktonte një guvernator të përgjith-
shëm për një periudhë të caktuar;  

9. Përdorimi i gjuhës shqipe në administratë, në gjy-
qe e kuvende përkrah gjuhës turke si gjuhë e qeverisë;  

10. Shërbimi ushtarak në kohë paqeje të kryhej në 
vend, ndërsa për zonat kufitare të caktohej një shërbim i 
veçantë ushtarak;  

11. Të ardhurat fiskale të përdoreshin për ndërtimin 
e rindërtimin e vendit, fshatarëve t’u njihej e drejta e 
prerjes së pyjeve;  

12. Këshillat e përgjithshëm të përdorin buxhetin 
për ndërtimin dhe rindërtimin e vendit të dëmtuar nga 
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ekspeditat ushtarake dhe kthimi i armëve shqipta-
rëve.185 

 
Ky memorandum, që iu dërgua qeverisë turke, mala-

zeze dhe Fuqive të Mëdha, paraqiste në fakt kërkesat e 
programit politik të shqiptarëve, që buronte nga Lidhja 
Shqiptare e Prizrenit dhe që po riciklohej në vitet e 
kryengritjeve antiosmane për autonomi e pavarësi të 
Shqipërisë. Këto kërkesa, ndoshta në një mënyrë më të 
zbehtë do të përsëriten edhe nga Hasan Prishtina në 
Katërmbëdhjetë pikat e tij që do të dalin nga Kryengri-
tja e Përgjithshme e vitit 1912. 

 
 

Drejt pavarësisë 
 
Në tetor të vitit 1911, Ismail Qemali udhëtoi në 

Evropë: në Francë, Britani të Madhe dhe në Austro-
Hungari, duke bërë përpjekje t’i bindte këto vende që të 
ndihmohen shqiptarët për t’u ndarë nga Perandoria 
Osmane. Por ato, sidomos Austro-Hungaria, që konsi-
derohej si mbrojtësja më e fuqishme e kërkesave të 
shqiptarëve, u deklarua “se nuk ndërhynte në punët e 
brendshme të Turqisë”.186 Ndërsa, në dhjetor të vitit 
1911, Ismail Qemali e Hasan Prishtina kërkuan nga 
Porta e Lartë që t’i vazhdonte reformat politike, ekono-
mike e kulturore në Shqipëri, me qëllim që të njihnin 
kombësinë shqiptare dhe të drejtën e tyre për vetëqe-
verim. Por, as kjo kërkesë nuk pati sukses, ndërsa shqip-
tarëve nuk po u mbetej tjetër veçse përgatitja e Krye-
ngritjes gjithëshqiptare.  

                                                            
185 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 451. 
186 Po aty, f. 461-462. 
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Fillimi i vitit 1912 solli ndarjen e detyrave në mes 
patriotëve shqiptarë. Kjo u bë në lagjen Taksim të 
Stambollit, në shtëpinë e Syrja Vlorës. Detyrat u ndanë 
në mes Ismail Qemalit e Hasan Prishtinës. I pari me një 
grup atdhetarësh duhej të dilte në Evropë për të kërkuar 
ndihmë (para dhe armë) nga kolonitë shqiptare për 
mëvetësinë e Shqipërisë, ndërsa i dyti duhej të shkonte 
në Kosovë për të filluar kryengritjen e armatosur anti-
osmane, që në histori njihet si Kryengritja e Përgjith-
shme Shqiptare, e cila duhej të shpërthente njëherësh në 
gjithë Shqipërinë.  

Fuqitë e Mëdha, pas fitoreve të shpejta të aleancës 
ballkanike mbi ushtrinë e Perandorisë Osmane, e ndry-
shuan qëndrimin e tyre për ruajtjen e status quos, tani 
ishin për ndryshimet territoriale në të mirë të shteteve të 
Ballkanit, anipse ato fitore po përcilleshin me shpër-
ngulje e masakra të mëdha mbi popullsinë shqiptare 
autoktone. Në një situatë të tillë, tepër të vështirë për 
shqiptarët, Ismail Qemali dhe Luigj Gurakuqi vendosën 
të dalin në Evropë, ku mendonin se do të gjenin një 
mbështetje, sidomos nga Lidhja Tripalëshe. Por, ata 
paraprakisht do të shkonin në Bukuresht, ku ishte një 
koloni e fuqishme atdhetarësh shqiptarë. Më 5 nëntor 
1912 në Bukuresht u organizua një mbledhje e rëndë-
sishme për rrjedhat e mëpastajme për Shqipërinë dhe 
shqiptarët. Mbledhja arriti tri qëllime të rëndësishme 
politike e kombëtare, dhe këto ishin: a) U arrit të the-
melohej “një komitet drejtonjës” që do të kujdesej për 
qeverimin e vendit; b) Krijoi një komision i cili para 
Fuqive të Mëdha do t’i mbronte interesat e Shqipërisë, 
dhe c) Një komitet që do t’i bashkërendonte punët me 
komitetet e Shqipërisë në interes të atdheut.187 Disa nga 
                                                            

187 Po aty, f. 508-509. 
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Fuqitë e Mëdha, pas disfatës se ushtrisë osmane filluan 
ta përkrahnin autonominë e Shqipërisë, por tani kërkesa 
për autonomi nuk kishte asnjë kuptim. E vetmja kërkesë 
e drejtë për shqiptarët do të ishte pavarësia e Shqipërisë. 
Kjo bëri që Ismail Qemali, më 19 nëntor nga Triesta të 
deklaronte “...menjëherë pas mbërritjes së tij në Shqi-
përi do të shpallej pavarësia e Shqipërisë dhe do të 
zgjedhej qeveria e përkohshme”.188 Nuk ka dyshim, ky 
ishte një vendim vizionar i Ismail Qemalit dhe i 
atdhetarëve që e rrethonin, për fatet e mëvonshme për 
Shqipërinë dhe shqiptarët. 

Atdhetarët, e prirë nga Ismail Qemali, do të arrijnë në 
Durrës më 21 nëntor 1912 dhe aty do të hasin rreziqe të 
mëdha. Në një situatë të tillë i propozojnë Ismail Qema-
lit që të strehohej në konsullatën austro-hungareze. I 
përballur me një kërkesë të tillë, Ismail Qemali do të 
deklarojë: “Unë erdha këtu për një ide që të shpëtoj 
atdhenë tonë prej skllavërisë së armiqve. Në qoftë se 
unë do të kthehem e do të hyj në konsullatë ose do të iki 
për të shpëtuar veten time, ideja dhe shpëtimi i atdheut 
fluturojnë, ikin me mua; në qoftë se arrij në Vlorë, 
dëshira ime plotësohet, në qoftë se do të vritem, e do të 
vdes, atëherë do të bëhëm dëshmor. Hajde, marrsh”.189 
Kjo është një dëshmi tjetër e fortë se Ismail Qemali i 
tëri i ishte nënshtruar idealit kombëtar për Shqipërinë e 
lirë e të pavarur. Kjo forcë e vendosmëri, guxim e ndje-
shmëri atdhetare jo vetëm që nuk mund të ishte e çastit, 
por tregon se kishte rrënjë të thella atdhetare te ky 
personalitet me integritet të lartë njerëzor e patriotik, 
që sigurisht nuk mund ta gjejë te sëra e tij e klasës 

                                                            
188 Po aty, f. 509. 
189 Koli Xoxe: Vep. e cit., f. 245; Dhimitër Zografi: Si u kasnecua 

vetëqeverimi i Shqipërisë; “Lufta për çlirim kombëtar”, f. 477. 
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meskine, e cila me tërë egërsinë e saj anadollake ishte 
hedhur kundër tij dhe Shqipërisë së pavarur. Jo vetëm 
ky rast, por e tërë jeta e tij ishte jetë me integritet të 
lartë politik, intelektual e atdhetar, andaj çdo përpjekje 
“shkencore” e cilitdo të ashtuquajtur historian për ta 
njollosur nderin e urtisë kombëtare – Ismail Qemalin – 
janë e do të mbesin të deshtuara e mjerane. 

Këtu e 100 vjet më parë, në një vjeshtë të vonë e të 
ftohtë të nëntorit të përflakur të lirisë, në vitin e bereqetit 
të madh të Nëntorit 1912, në një mot të vështirë me shi 
nga qielli e baltë nga toka, në udhë e pa udhë, nëpër 
këneta e moçale të Myzeqesë, në këmbë e në karrocë 
kuajsh, një grup atdhetarësh të devotshëm e përkushtues, 
në krye me Ismail Qemalin – plakun me flokë, me 
mjekër e zemër të bardhë – me shikim shqiponjash, nje-
rëz me zemra të zjarrta e me mendje të ndritura po 
shkonin nga Durrësi, nëpër Lushnjë e Fier drejt Vlorës 
së lavdishme të flamurit të Skënderbeut. Ata me vete 
bartnin shpresën e Shqipërisë e të shqiptarëve, amanetin 
e brezave atdhetarë, aspiratën e gjeneratës së pavarësisë 
dhe ardhmërinë e brazave të rinj shqiptarë kudo ku ata 
jetonin, punonin e luftonin për Shqipërinë.  

Pas udhëtimit me shumë rreziqe, Ismail Qemali, i 
përcjellë edhe me përfaqësues të trevave të ndryshme të 
Shqipërisë, më 25 nëntor arrin në Vlorë. Pritja e Ismail 
Qemalit ishte madhështore, për këtë pritje Ismail 
Qemali shkruan: “Një zjarr i shenjtë patriotizmi kishte 
pushtuar qytetin ku kisha lindur dhe populli më për-
shëndeste kudo me entuziazëm dhe gëzim”.190 Në këtë 
kohë ushtria serbe po marshonte në drejtim të Durrësit, 
ndërsa Elbasani më 25 nëntor ngriti flamurin dhe shpalli 
pavarësinë, të nësërmen, pavarësinë e shpalli Durrësi, 
                                                            

190 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 510. 
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ndërsa më 27 nëntor pavarësinë e shpallën Kavaja, 
Peqini e Lushnja. Në mbrëmjen e 27 nëntorit, delegatët 
që kishin arritur në Vlorë, edhe pse shumë të tjerë nuk 
kishin arritur, për shkak të luftimeve që zhvilloheshin 
në shumë anë të Shqipërisë, e marrin vendimin për 
shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, më 28 nëntor 1912.  

 
Në Kuvendin Kombëtar të Vlorës merrnin pjesë 

delegatët nga të gjitha trevat etnike të Shqipërisë. Kjo 
përbërje i dha atij karakterin e një Asambleje Gjithë-
kombëtare. Ky në fakt ishte vullneti i gjithë shqiptarëve 
të Shqipërisë etnike, i asaj Shqipërie që përfshinte të 
katër vilajetet e Rumelisë, ku shqiptarët ishin shumicë. 
Para kuvendarëve, Ismail Qemali shpalli qëllimet që 
duhet t’i arrinin shqiptarët. Ato qëllime ishin: “Të bëhet 
Shqipëria më vehte me një Qeveri të Përkohshme; të 
zgjedhet një pleqësi për ndihmë dhe kontroll të Qev-
erisë; të dërgohet një komision në Evropë për të mbroj-
tur çështjen para mbretërive të mëdha”.191 Kuvendi 
zgjodhi Ismail Qemalin Kryetar e Luigj Gurakuqin 
Sekretar të Parë. Më pas, me propozimin e Kryetarit u 
nënshkrua Deklarata e Pavarësisë, e cila u nënshkrua 
nga të gjithë delegatët e pranishëm. Në Deklaratën e 
Pavarësisë së Shqipërisë thuhej: “...Shqipëria me sot të 
bâhet në vehte, e lirë e e mosvarme”.192 Kjo nuk ishte 
deklaratë për Shqipërinë londineze, ishte deklaratë e 
delegatëve të të gjitha tokave të Shqipërisë, të Shqipë-
risë së 90.000 km2, të Shqipërisë së katër vilajeteve 
shqiptare.  

 
Pas shpalljes së Aktit të pavarësisë së Shqipërisë, 

vjen akti tjetër po aq i rëndësishëm e i madhërishëm, 

                                                            
191 Koli Xoxe, Vep. e cit., f. 250. 
192 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 511. 
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ngritja e flamurit të Skënderbeut në Vlorë, pas 469 
vitesh nga ngritja e tij në Krujën historike nga Gjergj 
Kastrioti - Skënderbeu. Shpallja e pavarësisë së Shqi-
përisë, së bashku me ngritjen e flamurit më 28 Nëntor 
1912, mbeten si dy binjakë të pandashëm për t’i bërë 
bashkë gjithë shqiptaret kudo që ishin, në liri apo në 
robëri, për të festuar e kujtuar gjithë këtyre 100 vjetëve 
Pavarësinë e Shqipërisë dhe Festën e Flamurit të Skën-
derbeut, që Ismail Qemali dhe brezi i pavarësisë rili-
ndën Shqipërinë dhe Flamurin e Skënderbeut pas gati 
pesë shekujve robërie.  

 
Në mbledhjen e Kuvendin të 4 dhjetorit 1912, ku 

morën pjesë 63 delegatë, Ismail Qemali u zgjodh 
Kryetar i Qeverisë dhe Ministër i Punëve të Jashtme. 
Dom Nikoll Kaçorri, nënkryetar, Myfit Libohova – 
Ministër i Punëve të Brendshme, Abdi Toptani – 
Ministër i Financave, Mehmet Pashë Deralla – Ministër 
i Luftës, Petro Poga – Ministër i i Drejtësisë, Luigj 
Gurakuqi – Ministër i Arsimit, Mithat Frashëri – Mini-
stër i Punëve Botore, Pandeli Cale – Ministër i Bujqë-
sisë dhe Lef Nosi – Ministër i Postë-Telegrafit.193 Pas 
shpalljes së pavarësisë, ngritjes së flamurit në Vlorë dhe 
formimit të kabinetit qeveritar, Fan S. Noli do të 
shkruajë: “Ju përgëzoj për veprën tuaj patriotike. Rroftë 
Shqipëria! Rroftë Kabineti i ri!”194 Edhe pse pavarësia 
nuk do të njihej nga Fuqitë e Mëdha e as nga Turqia e 
shtetet fqinje, Qeveria e Përkohshme vazhdonte t’i 
kryente punët e veta karshi popullit e atdheut. Pasi 
Fuqitë e Mëdha caktuan Komisionin e Kontrollit dhe 
Princ Vidin për sundimtar të Shqipërisë, Ismail Qemali 

                                                            
193 Koli Xoxe: Vep. e cit., f. 257. 
194 Qeveria e përkohshme e Vlorës: dok. 80, f. 67. 
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dha dorëheqje dhe doli në Evropë për të vazhduar anga-
zhimet e tij për Shqipërinë e shqiptarët. 

 
Ismail Qemali ndërroi jetë më 28 janar 1919 në 

Peruxha të Italisë pas një hemorragjie cerebrale. Në 
çastet e fundit Ismail Qemali ishte dëgjuar të thoshte: 
“Më helmuan!” Pas kësaj zemra e tij pushoi së rrahuri. 
E helmuan ata që e dëshiruan copëtimin e Shqipërisë së 
tij, të shpallur faqe botës më 28 nëntor 1912. Pasi ndë-
rroi jetë Ismail Qemali, për figurën e tij shkruan shumë 
atdhetarë të devotshëm. Në këtë rast, në jubileun e 100- 
-të të pavarësisë së Shqipërisë do të veçoja atë që shkroi 
Mihal Grameno: “Mos qani dhe mos vajtoni kurrë të 
kurrës ju o malet e kodrat të Shqipërisë! Mos pushoni 
kurrë të kurrës ju lumenj me oshëtimet tuaja së treguari 
vendin të Pellazgëve, vendin të Lirisë edhe të qytetë-
rimit, vendin ku janë lerë burrat më të mëdhenj të botës! 
Mos qani dhe kurrë të kurrës mos qani! [...] Mos qani 
pra ju o shqiptarë se rron Plaku, posa që kemi për të 
gjyrmuar Program të tij kombëtar dhe ay program 
qëndron: ‘Shqipëria e shqiptarëvet’! Mos qani pra mos 
qani”.195 Ndërsa populli i këndoi: “Cili je ti more 
burrë! / Që don pallatet e mija?/ Unë jam Ismail 
Qemali, / Prapa më vjen historija”. 

 
Ismail Qemali u varros më 12 shkurt 1919 në Vlorë. 

Fjalimin e përmortshëm e lexoi, para bajonetave të 
ushtarëve italianë, Jani Minga, i cili mes të tjerave tha: 
“Vdiq Ismail Qemali, vdiq Plaku i Vlorës, Plaku i Shqi-
përisë, luftëtari më i fortë i mendjes, i ndjenjave dhe i 
mendimeve kombëtare, vdiq mburesa më e fortë dhe më 
e madhe e kombit, vdiq politikani ynë më i madh dhe 

                                                            
195 Mihal Grameno, “Mos qani!”, “Albania” Thursday, January 

30. 1919, nr. 42,  
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diplomati ynë më i dëgjuar, në fushën e politikës e të 
diplomacisë evropiane”.196 Këto janë 100 vitet e 
rrezatimit fisnik të Ismail Qemalit, që vazhdojnë të na 
mbushin energji pozitive për lirinë, demokracinë e 
zhvillimin e trojeve shqiptare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
196 Koli Xoxe, Vep. e cit., f. 403. 
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HASAN PRISHTINA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Luftëtar i denjë 

i pavarësisë së Shqipërisë 
 
Hasan Prishtina me profesion ishte jurist, një inte-

lektual i kohës, vizionar e sypatrembur, atdhetar e demo-
krat i panënshtruar deri në ditët e fundit të jetës. Jetën 
këtij atdhetari e demokrati të dëshmuar ia kërkuan: 
Padishahu i Stambollit, krajli i Serbisë dhe mbreti i 
Shqipërisë, i cili pas shumë përpjekjesh edhe ia arriti 
qëllimit. Hasan Prishtina sa ishte atdhetar, ishte dhe 
arsimdashës, ishte demokrat e diplomat, ishte orator i 
shkathët në Parlamentin Osman dhe kryekryengritës i 
pashoq në malet e Shqipërisë së Epërme. Me prejardhje 
më të largët familjare ishte nga fshati Polac i Drenicës 
kryengritëse, gjyshi i të cilit kishte rënë në Vushtrri.197 
Drenicasit tradicionalisht kanë qenë e kanë mbetur të 
njohur si kryengritës në luftërat për liri. Të paktën 
kështu ishte në dy shekujt e fundit (XIX dhe XX) të 
mijëvjeçarit të shkuar. Familja e tij ishte njëra nga 
familjet më të kamura të qytetit të Vushtrrisë,198 të cilin 

                                                            
197 Tahir Abdyli: Hasan Prishtna në Lëvizjen Kombëtare e Demo-

kratike Shqiptare, GME, Prishtinë 2003, f. 14. 
198 Po aty. 
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qytet udhëpërshkruesi osman Evlia Çelebiu e quante 
qytet në Arnautlluk (Shqipëri). Në Parlamentin osman 
ishte deputet i Prishtinës (prej nga i mbeti edhe mbiemri 
Prishtina). Mbiemra të mëhershëm të tij ishin Berisha 
dhe Vuçiterni. Në Parlamentin osman u dëshmua për 
oratorinë e urtë, të hollë e të guximshme në mbrojtje të 
të drejtave dhe lirive të shqiptarëve e të Shqipërisë nga 
ekspeditat ndëshkuese të pashallarëve osmanë të kryera 
gjatë viteve 1908-1912. Hasan Prishtina, kur pa se lufta 
politike në Parlamentin osman ishte e pafrytshme, s’i 
kishte mbetur tjetër veçse të vihej në ballë të kryengri-
tësve në malet e Kosovës, sepse mosgatishmëria e 
qeveritarëve osmanë për t’i dëgjuar kërkesat e shqipta-
rëve e bindën Hasan Prishtinën se: “Për me i dhanë 
fund politikës tyrke... për Shqipni nuk ka tjetër mjet veç 
se me fitue me nji kryengritje të përgjithshme”.199 Kjo 
bindje e shtyri që edhe në Parlamentin osman të dekla-
ronte, kuptohet pas ofensivave ndëshkuese të Shefqet 
Turgut Pashës e të Xhavit Pashës në tokat shqiptare të 
Shqipërisë, të Kosovës e të Maqedonisë së sotme. Ai 
kërkoi të ndërpriteshin këto ekspedita, sepse në të 
kundërtën “në Shqipëri do të shpërthejë kryengritja”. 
Kjo shkaktoi reagimin e disa deputetëve që pyetën: 
“Çka del në atë rast?” Hasan Prishtina u përgjigjet: “Po 
due me thanë qi në koftë se “turqit e rij” vijojnë në 
zbatim të këtij systemi mizuer në lamë të politikës së 
përbrendshme, kam me kenë njani, e ndoshta i pari i 
atyne qi kam për t’a ngrehë flamurin e kryengritjes”.200 
Kjo nuk do të thotë se ai e donte luftën dhe çmendej për 
të, por pse shqiptarëve nuk u kishte mbetur rrugë tjetër 

                                                            
199 Hasan Prishtina: Nji shkurtim kujtimesh mbi kryengritjen shqyp-

tare të vjetit 1912, Eurorilindja, Tiranë 1995, f. 7. 
200 Po aty, f. 5. 
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veç luftës çlirimtare për shpëtimin e trojeve të tyre nga 
shovinistët grabitqarë të Ballkanit, pas të cilëve qën-
dronin shtete të fuqishme të Evropës. Para se ta merrte 
përgjegjësinë e udhëheqjes së Kryengritjes së Përgjith-
shme Shqiptare, ai i shfrytëzoi të gjitha format tjera të 
luftës për autonominë e Shqipërisë. Jo vetëm thënia e 
cekur më lart e Hasan Prishtinës, e thënë guximshëm 
në Parlamentin osman, edhe para dhjetëra deputetëve 
shqiptarë që ishin aty, por edhe gjithë vepra e tij, e vesh 
atë me integritet të veçantë që duhet kujtuar e rikujtuar, 
nderuar e rinderuar. Ai integritet, por për çështje të 
tjera, për çështje të zhvillimit e të mbrojtjes së interesit 
kombëtar, u duhet shumë përfaqësuesve të popullit edhe 
në Kuvendin e Shqipërisë e të Kosovës. Një rast i tillë 
është edhe 100-vjetori i Pavarësisë – shekulli më i madh 
i shqiptarëve, gjithsesi. Shekull që nuk do të vinte pa 
integritetin e prijësve vizionarë të kombit, që ditën e 
guxuan ta orientojnë kombin në furtunat e rrezikshme 
të kohës. Epoka e Hasan Prishtinës kishte shumë të 
panjohura e shumë të papritura, kishte shumë rreziqe. 
Thuhet se, në kohë furtunash të rrezikshme, shqiponja 
i hap flatrat, ndërsa në kohë me të panjohura, në kohë 
të vështira, para e përtej furtunave arrijnë të shohin 
vetëm njerëzit e përgjegjshëm, vizionarë, të moral-
shëm e me integritet politik e kombëtar, vetëm të tillët 
arrijnë të bëhen bartës të vizioneve që u shërbejnë 
brezave nëpër shekuj. Pa të tillë vizionarë ne nuk do të 
ishim këtu ku jemi. Hasan Prishtina ishte shqiponja 
vizionare e kombit, që në kohë të vështira e furtunë 
pas furtune hapte flatrat për ndeshjen vendimtare. 
Hasani me mendjen e syrin vizionar shikonte përtej 
shekujve të ardhmërisë. 

 
 



 
162 

 

Udhëheqës i kryengritjes së përgjithshme 
shqiptare të vitit 1912 

 
Kryengritja e Pёrgjithshme Shqiptare e vitit 1912, 

shpesh e njohur edhe si kryengritje kundërosmane,201 e 
cila ndryshe nga kryengritjet e viteve 1908-1912 ka 
arritur tё shtrihej nё gjithё hapësirёn e gjeografisё shqip-
tare, e cila sigurisht që i kalonte kufijt e sotshëm të 
shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës. Kryengritja 
ishte më e organizuar, për faktin se kishte arritur të 
mobilizonte shtresa më të gjera të popullit në të gjitha 
trevat shqiptare. Kishte shumë arsye që viti 1912 të 
sillte risi në luftën e popullit shqiptar për liri e mbi-
jetesë. Shqiptarët kishin pritur pas shpalljes së Lirisë 
(Hyrjetit), që popullit shqiptar, me ndryshimet që ndo-
dhën në vitin 1908, do t’i sillnin më shumë të drejta e 
liri kombëtare, do të fitonte një autonomi më të madhe 
në qeverisjen e vendit, do të njiheshin kufijtë e shqip-
tarëve në Ballkan, etj. Asgjë nga këto nuk ndodhi, për-
kundrazi, ekspedita ushtarake të turqve të rinj të udhë-
hequra nga Shefqet Turgut Pasha e Xhavit Pasha ua 
kishin shtrënguar edhe më darën e robërisë, sidomos 
Shqipërisë së Epërme.  

Kërkesat e deputëtëve shqiptarë në Parlamentin os-
man kishin hasur në veshë të shurdhër, ndërsa në anën 
tjetër, rreziku nga vendet fqinje sa vinte e rritej. Lëvizja 
politike atdhetare, brenda dhe jashtë atdheut, duke parë 
rrezikun e pushtimit e të copëtimit, filluar me Paqen e 
Shën Stefanit dhe Kongresin e Berlinit, vendosi që të 
mos e përjetonin fatin e Turqisë evropiane. Nga Lëvizja 
Kombëtare, por edhe me gatishmërinë e tij për drejtimin 
e Kryengritjes së Përgjithshme Shqiptare, ishte ngarkuar 
                                                            

201 Fjalor enciklopedik shqiptar 2 (i cituar), f. 1370. 
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Hasan Prishtina.202 Kryengritja filloi aksionet nё muajin 
prill tё vitit 1912 nё Malёsinё e Gjakovёs, prej nga do të 
pёrhapej me njё shpejtёsi marramendëse nё gjithё Shqi-
pёrinё, nga Kosova deri nё Çamëri. Pёr tё qenё aksionet 
e kryengritёsve mё tё bashkërenduara e populli mё i 
bashkuar e i mobilizuar, Hasan Prishtina me krerët 
tjerë të kryengritjes marrin vendimin për thirrjen e 
Kuvendit të Junikut, i cili i zhvilloi punimet nga 21-25 
maj 1912.203 Paraprakisht, në anë të ndryshme të Shqi-
përisë ishin mbajtur kuvende lokale nё tё cilat ishte 
besatuar për tё luftuar për lirinë e pavarësinë (auto-
nominë) e Shqipёrisё. Udhëheqësit e Kryengritjes kishin 
planifikuar që t’i arrinin disa qёllime në Kuvendin e 
Junikut: 

 
a) Një organizim mё i mirё i Kryengritjes sё Pёr-

gjithshme Shqiptare; 
b) Një program i pёrbashkёt pёr gjithё kryengritёsit 

e Shqipёrisё, dhe 
c) Pezullimin e tё gjitha armiqёsive ndërshqiptare 

derisa tё zgjaste kryengritja. 
 
Ky ishte Kuvend i Pajtimit dhe i Bashkimit Kombё-

tar, i njohur ndryshe edhe si Kuvendi i Besa-besës, 
shpjeguar më gjerësisht në pjesën e parë të librit, i cili 
arriti bashkimin e shqiptarëve pa dallim feje e krahine, 
pa dallim klase a shtrese. Kombi ynë ishte mobilizuar 
për faktin se rreziku nga armiqtё ishte i madh për Shqi-
pёrinё e shqiptarët. Nё Kuvendin e Junikut morën pjesё 
pёrfaqёsues të të gjitha krahinave shqiptare, nga Kosova, 
Dibra, Shkodra, Elbasani e gjithë Shqipëria, nёn krye-
simin e atdhetarit tanimë të dëshmuar  Hasan Prishtina, 

                                                            
202 Hasan Prishtina: Vep. e cit., f. 6. 
203 Historia e popullit shqiptar 2 (e cituar), f. 470. 
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i cili për gati katër vjet në Parlamentin osman mbrojti 
me guxim e vendosmëri çështjen shqiptare.204  

Pas Kuvendit tё Junikut, udhëheqësit e trevave 
shqiptare u shpërndanë në vatrat e tyre, atje ku ishin 
grumbulluar kryengritësit, të cilët po e prisnin urdhrin 
për aksionet e armatosura. Kryengritja e Pёrgjithshme 
Shqiptare i kishte të gjitha mundësitë tё ishte mё e 
organizuar, mё e shtrirё dhe natyrisht mё efikase se çdo 
herë tjetër. Luftimet mё tё ashpra u zhvilluan gjatë 
muajve maj-qershor-korrik të vitit 1912. Luftime më të 
ashpra u zhvilluan gjatё muajit maj në Qafёn e Prushit. 
Kryengritësit udhёhiqeshin nga tribuni popullor Bajram 
Curri.205 Nëse shikojmë hartën e shtrirjes së kësaj krye-
ngritjeje të përgjithshme, ajo do të dukej kështu: nё 
zonёn Lezhё-Mirditё-Bregu i Matёs (maj), nё zonёn 
Drenicё–Mitrovicё dhe Podujevё-Prishtinё (qershor-
korrik), Gjilan-Prizren-Lumё (korrik), Tiranё-Shijak-
Krujё (korrik), Frashёr-Kolonjё (korrik) dhe nё zonёn 
Vlorё-Çamёri (korrik).206 Edhe pse kishte ndonjë zonë 
që nuk arriti të mobilizohej, siç ishte Shqipëria e Mes-
me, për faktin se u sabotua nga Esat Toptani e ndonjë 
feudal tjetër, kryengritja mund të thuhet se e përfshiu 
gjithë Shqipërinë.  

Sukseset e para të kryengritjes së përgjithshme 
shqiptare u panë mё 17 korrik, kur qeveria e turqve të 
rinj u detyrua tё jepte dorёheqje,207 ndërsa, qeveria e re 
në Stamboll u detyrua që tё zhvillonte bisedime me 
kryengritёsit shqiptarë. Bisedimet nga pala shqiptare do 
të udhëhiqeshin nga Hasan Prishtina.208 
                                                            

204 Po aty. 
205 Po aty, f. 472. 
206 Po aty, f. 480-482. 
207 Po aty, f. 484. 
208 Hasan Prishtina: Vep. e cit., f. 22. 
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Marrёveshja shqiptaro-osmane 
e vitit 1912 

 
Suksesi i kryengritësve në Shqipёri dhe sidomos nё 

Shqipërinë e Epërme, aty ku vepronte kreu i kryengrit-
jes, Hasan Prishtina e detyruan qeverinё e re osmane t`i 
fillonte bisedimet me “rebelёt” shqiptarё. Gjatë kohës 
sa zhvilloheshin luftimet në Shqipëri, Ismail Qemali me 
Luigj Gurakuqin gjendeshin jashtё Atdheut. Ata, siç 
ishin marrë vesh në mbledhjen e Taksimit në janar 
1912, kishin udhëtuar të siguronin përkrahje nga ven-
det evropiane dhe prej atje kërkonin nga luftëtarët e 
Shqipёrisё se Mesme se “...duhet nga tё gjitha anёt e 
Shqipёrisё tё dёrgohen njerёz nё Kosovё (Shqipëri e 
Epërme) qё tё rrёfejnё se si me armё, me mendime, si 
me kёrkesa, jemi tё gjithё shqiptarё tё pandarё”.209 Ata 
kërkonin nga shqiptarët tё mos mashtroheshin, por ta 
ruanin çdo pёllëmbё tё vendit ashtu siç ishin besatuar, tё 
lidheshin fort njёri me tjetrin, nё mёnyrё që sa më  
vendosmërisht tё kёrkonin ruajtjen dhe bashkimin e 
katёr vilajeteve shqiptare, qё si program t`i kishin 12 
kёrkesat që dilnin nga memorandumi i Gerçёs, i një viti 
më  parë (1911). Kërkesa këto të hartuara nga Ismail 
Qemali e Luigj Gurakuqi. Bisedimet shqiptaro-turke 
filluan më 2 gusht 1912. Qeveria osmane nё kёto bise-
dime pёrfaqёsohej nga Ibrahim Pasha, ndërsa shqiptarët 
përfaqësoheshin nga Hasan Prishtina, i cili ende s`kishe 
marrё mandatin nga pёrfaqёsuesit e Shqipёrisё sё Jugut 
dhe kur ende s`kishin arritur pёrfaqёsuesit nga Shqipё-
ria e Mesme dhe e Veriut.210  

                                                            
209 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 485.  
210 Po aty, f. 23. 
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Bisedimet e Prishtinës ishin tё pasuksesshme pёr 
faktin se pala shqiptare nuk arriti t’i harmonizonte kër-
kesat, dhe kjo ndodhi për dy arsye: 

 
1. Delegacioni shqiptar nuk ishte nё pёrbёrjen e vet 

tё plotё (pёrfaqёsuesit ishin vetёm nga Shqipëria e 
Epërme), 

2. Nё delegacion arritën tё futen elementë turkomanë 
nga Prishtina, Shkupi dhe Tetova. 

 
Delegacioni i shqiptarëve nuk arriti t’i harmonizojë 

kërkesat për arsyen se Riza bej Gjakova dhe Isё Boletini 
nuk u pajtuan me kërkesat që i bëri Hasan Prishtina.211 
Në historiografinë e shqiptarëve në ish-Jugosllavi me 
këtë temë është marrë historiani Shukri Rahimi, i cili nё 
librin “Vilajeti i Kosovёs”, shkruan: “Kёtu u shpreh 
dritëshkurtësia e disa udhёheqёsve tё kryengritjes, tё 
cilёt nga mungesa e shkollimit kishin horizont dijenish tё 
kufizuara dhe nuk mundën tё jenë konsekuentë nё luftё 
pёr realizimin e idealeve tё tyre”.212  

  
Konsideroj se te Isё Boletini nuk ishte nё pyetje 

pavendosmёria për faktin se vendosmёria e këtij perso-
naliteti na ёshtё e njohur mirë tё gjithёve. Ndoshta kёtu 
mund tё jenё tё gabuara bindjet e tij të momentit. Por, 
ndoshta mё shumё ishte ndikimi i intelektualёve shqip-
tarë, sidomos atyre tё SHBA-ve, tё cilёt duke parё rrezi-
kun që u vinte shqiptarëve nga monarkitë shoviniste të 
Ballkanit, ata kёrkonin qё shqiptarët në ato momente 
duheshin të bashkoheshin me Perandorinë Osmane, me 
qëllimin më të mirë për të shpëtuar Shqipërinë nga 
copëtimi. Duhet pranuar se vlerёsimi mё i pjekur ёshtё 
                                                            

211 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 488. 
212 Dr. Shukri Rahimi: Vilajeti i Kosovës 1878-1912, Prishtinë 

1969, f. 183.  
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ai i Luigj Gurakuqit, i cili thotё: “Luftёtarёt e Kosovёs 
nuk u moren vesh drejtpёrsёdrejti me komisionin qeve-
ritar (osman – J.K.), por u pёrzien me fanatikёt e 
Prishtinёs, Shkupit e Tetovёs, tё cilёt gjer nё atё ditё 
kishin ndenjur nёpёr shtёpitë e tyre e nё fund deshën tё 
tregohen mё turq se turqit”.213 Dhe sepse: “Shqiptarёt e 
tjerё nuk nxituan tё merrnin masat e nevojshme pёr tё 
dёrguar pёrfaqёsonjёsit e tyre nё Kosovё, pse (atёherё - 
J.K.) numri i atdhetarёve tё mirё do tё shtypte fuqinё e 
fanatikёve”.214 

Ky fenomen, që ndodhi në Prishtinë më 2 gusht 
1912, ndoshta më shumë se në këto përmasa do të 
ndodhë edhe më 28 nëntor 1912, kur Ismail Qemalit iu 
qepën shumë feudalë, të cilët nuk vonuan shumë dhe 
menjëherë pas pavarësisë, pa hezituar ia kthyen shpinën 
atij dhe Shqipërisë. Ata, që më 28 nëntor 1912 u “tre-
guan më katolikë se papa”, për t’i mbuluar turpet me një 
nënshkrim në Deklaratën e Pavarësisë së Shqipërisë, më 
pas, Kështjellës shqiptare jo vetëm që nuk ia vunë asnjë 
gur, por ia vunë kazmën e rrënimit. Sigurisht që ky feno-
men do të ndodhë edhe në Kosovë pas luftës çlirimtare. 
Hasan Prishtinës nuk i mbeti tjetër, veçse t’i ndërpriste 
bisedimet në Prishtinë dhe të kërkonte që Marrëveshja 
t’i vazhdonte punimet në Ferizaj, pasi atje ishte vendi 
ku mund të merreshin vendime të mëdha kombëtare.215  

Hasan Prishtina u vu në krye të Kryengritjes së 
Përgjithshme Shqiptare të vitit 1912,216 e cila çoi në 
mënyrë të pashmangshme në Shpalljen e Pavarësisë së 
Shqipërisë, më 28 Nëntor 1912 në Vlorë, nga plaku i 
                                                            

213 Luigj Gurakuqi: Vepra 3 [Piro Tako: Luigj Gurakuqi, jeta dhe 
vepra], Rilindja, Prishtinë 1988, f. 188. 

214 Po aty. 
215 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 489.  
216 Po aty, f. 466-467. 
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urtë Ismail Qemali. Kur Ismail Qemali me Isë Boletinin 
e krerë të tjerë të trojeve shqiptare po e shpallnin mëve-
tësinë e Shqipërisë, Hasan Prishtina mbahej në burgun 
serb në Kalanë e Beogradit, prej nga do të lirohej më 
vonë.217 

 
 

Luftëtar i bashkimit kombëtar 
dhe i demokracisë në Shqipëri 

 
Kur Fuqitë e Mëdha po përgatiteshin ta copëtonin 

Shqipërinë, donin ta dinin nga Hasan Prishtina arsyen 
përse po luftonte në malet e Kosovës, cilin qytet apo 
fshat po e kërkonte që të futej brenda kufirit të Shqi-
përisë. Një pyetje të tillë ia kishin bërë edhe Isë Boletinit 
në Londër, meqenëse përgatitej vendosja e kufijve të 
Shqipërisë indipendente. Hasan Prishtina u përgjigjet 
me urtinë e vendosmërinë që e karakterizonte gjithherë, 
sepse atë që ia donte zemra, ia përpunonte mendja dhe 
ia transmetonte në publik gjuha e qartë, gjithnjë për 
çlirimin e bashkimin e kombit: “Nuk kemi dal maleve 
me shpëtue vetëm nji shtëpi, katund apo fis, po tan 
Kosovën, e cila mbështjell në gjiun e vet krejt vëllaznit, 
qytetet e katundet tona. Ideja dhe parulla jonë ka qenë 
dhe asht: çlirimi dhe bashkimi i tanë Kosovës me 
atdheun tonë të përbashkët, Shqipninë. Dhe për me 
realizue këte duhen veprime e jo fjalë, bashkim e jo 
përçamje, trimni e jo frigë. Na kurrë s’kemi kujtue se 
lirinë kanë me na e sjellë së jashtmi. Jo, nji mij herë 
jo!... Vetëm pushka e jonë e jo dikush tjetër ka detyrue e 
do t’i detyrojë anmiqtë të lëshojnë nga duert gërshanët, 

                                                            
217 Gazmend Rizaj: Shqipëria e Sipërme 1800-1913, Instituti Alba-

nologjik, Prishtinë 2011. 
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me të cilat duen të qethin copa të tjera nga trupi i 
atdheut tonë… Politika e dorëzimit, e pritjes apo kun-
dërshtimit të aksionit kurrë nuk çon në fitore. Kush ka 
frikë ka me vete humbjen, kush qëndron i patundun ka 
me vete fitoren. Liri pa gjak nuk ka”.218 

 
Ky ishte, me pak fjalë, programi jetësor i Hasan Pri-

shtinës. Të njëjtën gjë në Londër, mikut të tij, ministrit 
britanik Eduard Grei ia kishte thënë edhe Isë Boletini në 
vitin 1913.219 Ky qëndrim dhe kjo frymë, kjo urti dhe 
vendosmëri e cila e karakterizonte për mbrojtjen e çdo 
pëllëmbe të Shqipërisë, kudo ku u ishin bërë padrejtësi 
shqiptarëve, kudo e kurdo që tregohej gatishmëri për t’u 
bërë lëshime armiqve të Shqipërisë, nga kushdo që 
pengonte ndërtimin e shtetit shqiptar të lirë e demo-
kratik, haste në kundërshtimin e vendosur e luftarak të 
Hasan Prishtinës dhe bashkëmendimtarëve të tij. Ky 
edukim atdhetar i kalitur në kohë të ndryshme e të 
vështira që i kapërcente kombi ynë në dekadat e para të 
shekullit XX, e kishin detyruar atdhetarin tonë të dek-
laronte: “Mua n’iden teme patriotike nuk ka mujtë as 
nuk do të mujë me më shtrue ari i të tanë botës, por as 
mënia e të tanë anmiqve! Ka me më shtrue vetëm vde-
kja”.220  

 
Për fat të keq, Hasan Prishtina, gjithë atdhetarët dhe 

Shqipëria e katër vilajeteve kishin shumë armiq. Këta 
armiq ishin edhe përtej shovinistëve të Ballkanit dhe 
kudo ku sakrifikoheshin të drejtat e shqiptarëve për 
sigurinë e të mëdhenjve të Evropës, e cila siguri nuk u 

                                                            
218 Hasan Prishtina: Veprim e jo fjalë, bashkim e jo përçamje, 

“Fitorja” Nr. 1, Nëntor 1990, Lubjanë. 
219 Marenglen Verli: Vep. e cit., f. 302. 
220 Po aty, f. 245. 
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garantua nga sakrifikimi i Shqipërisë së Epërme. U 
përcaktova për termin Shqipëri e Epërme,221 jo vetëm 
pse është botuar një libër me titull “Shqipëri e Sipër-
me”, por pse si term “e Epërme” tingëllon më shqip dhe 
mbulon më së miri trojet e pushtuara nga Serbia e më 
vonë nga Jugosllavia e Versajës dhe ajo e AVNOJ-it. 

 Në fakt, Hasan Prishtinën nuk arriti ta nënshtrojë ari 
i botës, se ai pasurinë që e kishte krijuar e trashëguar e 
shkrinte për komb e atdhe, nuk e nënshtroi as mëria e 
armiqve të jashtëm të kombit, por jetën ia mori plumbi i 
shkrepur nga Ibrahim Çela në Selanik të Greqisë 
(1933)222 me kërkesën e mbretit të Shqipërisë. Pra, ky 
Ibrahim Çela ishte njeriu i paguar nga mbreti i shqip-
tarëve, Ahmet Zogu!!! Mbreti Zog nuk kishte integritet, 
moral dhe dinjitet, i tillë ishte nga të gjitha lidhjet 
trashëgimore që kishte, prandaj nuk është objekt i duhur 
për këtë vështrim, pasi ai nuk i bën nder askujt, veç 
njerëzve që dëshirojnë të jetojnë si ai. E përmendim për 
t’ia treguar këtë vepër kriminale, por vepra të tilla 
kriminale ai ka shumë. Me këtë rast, disa edhe do t’i 
përmendim, derisa shqyrtohet integriteti i personali-
teteve shqiptare në vitet mjaft dramatike të shtetit 
shqiptar – Shqipërisë. Eliminimi i personaliteteve që 
luftonin për tërësinë territoriale të Shqipërisë jo vetëm 
që nuk kundërshtohej nga fuqitë vendosëse të kohës, po 
ndihmohej mbase edhe veprohej siç ndodhi me Ismail 
Qemal Vlorën në Peruxha të Italisë.223 Edhe vrasja e 

                                                            
221 Gazmend Rizaj: Vep. e cit., f. 17. *Konsideroj se në emrat e 

vendeve në gjuhën shqipe më shpesh e hasim termin i (e) epërm-e se 
sa i (e) sipërm-e. Madje termi Shqipëri e Epërme është më gjithë-
përfshirës se emërtimi Kosovë dhe është më i lidhur me etninë që e 
banon. 

222 Marenglen Verli: Vep. e cit., f. 245. 
223 Koli Xoxe: Vep. e cit., f. 399. 
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shumë personaliteteve me integritet të lartë kombëtar, 
para, gjatë dhe pas Luftës së Parë Botërore, nuk kanë 
arritur asnjëherë të ndriçohen deri në fund dhe kjo lë për 
të dyshuar shumë. 

 
Pse duhet të vriteshin bërësit apo dalzotësit e Shqi-

përisë etnike? Kishte shumë arsye, por asnjë, ama asnjë 
nuk ishte për të mirën e Shqipërisë e të shqiptarëve, 
asnjë e më asnjë nuk ishte për lirinë, për pavarësinë e 
demokracinë e Shqipërisë e të shqiptarëve. Asnjë vrasje 
e personaliteteve me integritet nuk ishte për Shqipërinë 
e lirë e demokratike, nuk ishte për Shqipërinë ligjore e 
laike, nuk ishin për zhvillimin e përparimin pasi kufijtë 
që iu përcaktuan në Londër, i kishin lënë asaj vetëm 
male, këneta e moçale, ndërsa tokat e bukës, qytetet e 
pasuritë nëntokësore ua kishin lënë armiqve të 
Shqipërisë.224 Prandaj ata që kishin bërë Shqipërinë, ata 
që luftonin për çlirimin e trojeve, për demokratizimin, 
për arsimimin, për zhvillimin e përparimin e Shqipërisë, 
gjoja për hir të ruajtjes së paqes në Ballkan dhe Evropë, 
duheshin vrarë strateget e lirisë e të pavarësisë së 
Shqipërisë dhe për ketë ishin gjetur njerëzit në krye të të 
cilëve ishte mbreti i “shqiptarëve”, Ahmet Zogu me 
bandat e tij kriminale!  

 
Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Hasan 

Prishtina angazhohet në tri rrafshe politike: 1. Për çliri-
min e trojeve të pushtuara të Shqipërisë, 2. Për demo-
kratizimin e shtetit shqiptar dhe 3. Për një Shqipëri bor-
gjeze, laike dhe evropiane. Këto kërkesa, për të cilat 
angazhohej atdhetari ynë, ishin ideali dhe amaneti i 
gjithë pavarësistëve (indipendentëve) që luftonin për 
bashkimin e kombit, të gjithë arsimdashësve kombëtarë 
                                                            

224 Marenglen Verli: Vep. e cit., f. 53. 



 
172 

 

që angazhoheshin për shkollën laike shqipe dhe të gjithë 
demokratëve të Shqipërisë, që kërkonin demokratizimin 
dhe evropianizimin e Shqipërisë.  

 
 

Luftëtar i bashkimit të shqiptarëve 
 
Hasan Prishtina kishte hyrë në politikë në motet e 

lëvizjeve dhe kthesave të mëdha që po ndodhnin në 
historinë e popullit shqiptar në fund të shekullit XIX 
dhe në vitet e para të shekullit XX. Ishte edukuar me 
idetë e Rilindjes Kombëtare, me idealizmin e një gjuhe, 
të një kombi dhe të një atdheu të shqiptarëve – 
Shqipërisë. Nga ajo që është shkruar në librat e historisë 
së popullit shqiptar, historianë dhe biografë të ndryshëm 
i nxjerrin Hasan Prishtinën dhe Ismail Qemalin si dy 
kryeprotagonistët kryesorë të luftërave çlirimtare për 
autonomi dhe pavarësi të shqiptarëve. Hasan Prishtina 
jo pak herë kishte kërkuar nga Perandoria Osmane t’i 
caktoheshin kufijtë autonomë të Shqipërisë, të cilët 
shtriheshin në katër vilajetet e Rumelisë Perëndimore e 
që dominoheshin nga populli shqiptar.225 Këto vilajete 
kapnin një sipërfaqe prej 90.100 km2 dhe jetonin rreth 
2.725.500 banorë.226 Por, qeveritarët osmanë në asnjë 
kohë nuk kishin dashur t’i dëgjonin kërkesat e udhë-
heqësve shqiptarë, edhe pse ata mbanin pozita të larta 
shtetërore, nuk dëgjonin as kryengritjet e shqiptarëve në 
tokat e tyre. Ata donin t’i mbanin nën zap shqiptarët me 
dhunë dhe ekspedita ndëshkuese. Si duket, ata lloga-

                                                            
225 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 462. 
226 Dr. Xheladin Shala: Rreth Kryengritjes së Madhe Shqiptare në 

Kosovë 1912, Gjurmime Albanologjike, seria e shkencave historike, 
nr. 40, Instituti Albanologjik, Prishtinë 2010, f. 160-161.  
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risnin në fuqinë ushtarake, të cilën e kishin humbur dhe 
nuk e dispononin më. Nuk donin të kuptonin se shekulli 
i ri do t’u shkaktonte edhe shumë humbje të tjera, se 
edhe vetë sulltanëve në Turqi po u rrëshqiste dheu nën 
këmbë. Ata, me kokëfortësinë e tyre, s’bënë gjë tjetër 
veçse fatin e tyre po ua shkruanin edhe shqiptarëve. Ata 
mbetën në një qoshe të Ballkanit Juglindor, duke ruajtur 
me vështirësi Stambollin me rrethinë dhe shqiptarët në 
një qoshe të Ballkanit Perëndimor me vetëm 28.000 
km2 dhe kjo u arrit pas shumë peripecive dhe humbjeve 
të pallogaritshme në territor dhe në njerëz.  

Hasan Prishtina, pas pavarësisë së Shqipërisë, do të 
jetë ministër në qeverinë e Ismail Qemalit e më pas të 
Princ Vidit, por asnjëherë nuk e pushoi veprimtarinë e 
tij për çlirimin e bashkimin e trojeve të pushtuara të 
Shqipërisë nga vendet e Aleancës Ballkanike. Ishte njëri 
nga udhëheqësit e komitetit “Mbrojtja Kombëtare e 
Kosovës”, të drejtuar nga Hoxhë Kadri Prishtina dhe, 
gjithashtu, ishte njëri nga bashkërenduesit kryesorë të të 
gjitha përpjekjeve e kryengritjeve të Shqipërisë së 
Epërme kundër pushtimit serb. Njëkohësisht, ishte njëri 
nga veprimtarët më të vendosur për demokratizimin, 
zhvillimin dhe arsimimin e Shqipërisë e të shqiptarëve. 
Ky angazhim dhe kjo vendosmëri e këtij atdhetari ishte 
halë jo vetëm për armiqtë e Shqipërisë e të shqiptarëve, 
por ishte halë edhe për ata udhëheqës shqiptarë që ishin 
pajtuar me padrejtësitë që u ishin bërë shqiptarëve. 
Njëri nga ta ishte edhe Turhan Pasha, i cili dy ditë para 
se Austri-Hungaria t’i shpallte luftë Serbisë, i kishte 
garantuar drejtuesit e Serbisë se ai, Turhan Pasha, 
“është kundërshtar i vendosur i Hasan Begut, dhe ai do 
të përdorë gjithë ndikimin e tij mbi Isa Boletinin e 
Bajram Currin për t’i mbajtur këtu së bashku me nje-
rëzit e tyre, jo pse ata nevojiten këtu për mbrojtjen e 
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Durrësit, por që ata të mos shkojnë gjurmëve të Hasan 
Begut (Prishtinës)”.227 Pra, kjo klasë politike, që pas 
pavarësisë ishte instaluar në pushtet me ndihmën e 
huaj, jo vetëm që nuk luftoi për bashkimin e tokave e 
të popullit shqiptar, por e sabotonin dhe e luftonin çdo 
përpjekje për çlirimin e trojeve të pushtuara dhe bash-
kimin e kombit shqiptar. Këtë politikë antikombëtare e 
vërtetojnë katërcipërisht dëshmitë e shumta historike. 
Kjo që e thoshte Turhan Pasha nuk ishte në kundër-
shtim me “parimet” (moralin e dyfishtë), me të cilat 
ishin edukuar turhanët, por sigurisht që ishte kundër 
parimeve të traditës shqiptare dhe vlerave kulturore ku 
synonin të shkonin shqiptarët. Me këtë i bëhej qejfi të 
huajit, kundër interesit kombëtar. Ky është një tregues 
tjetër që konfirmon për nivelin mjeran të qeveritarëve 
shqiptarë, nivel i përsëritur goxha shpesh në historinë 
tonë 100-vjeçare. Njëkohësisht, është një tregues tjetër 
që na informon se në ç’rrethana e në ç’kontradikta të 
brendshme jetuan, punuan e luftuan personalitetet si 
Hasan Prishtina, Bajram Curri, Avni Rustemi, Fan S. 
Noli, etj. 

Përveç angazhimit në komitetin “Mbrojtja Kombë-
tare e Kosovës” dhe lidhjeve të ngushta që kishte me 
çetat e lirisë në Kosovë, të prira nga Azem e Shotë 
Galica, që luftonin për bashkim me Shqipërinë, Hasan 
Prishtina ishte i angazhuar po për këtë qëllim edhe në 
Parlamentin e Shqipërisë të vitit 1921. Nga Këshilli 
Kombëtar i Parlamentit të Shqipërisë Hasan Prishtina 
kërkonte interesim serioz për fatin e mjerueshëm të 
shqiptarëve pushtuar e robëruar nga Jugosllavia, por 
kërkesat dhe ankesat e tij asokohe në atë Shqipëri çfarë 

                                                            
227 Njoftim i MPJ të Serbisë – Legata në Romë, Hasan Prishtina, 

Dokumenti, 96. 
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ishte binin në vesh të shurdhër. Kjo tregonte se në 
Shqipërinë e kohës kishte hendek të madh në mes të 
esado-zogistëve dhe personaliteteve nacionaliste që 
përfaqësonin krahun demokratik të kohës. Kjo gjendje 
nuk mund të mos e shqetësonte atdhetarin Hasan 
Prishtina, i cili në Këshillin Kombëtar do të thoshte: 
“Tue qenë djemt e nji kombi, tue pas nji gjuhë e nji 
gjak, nuk po mundem me e kuptue shkakun e këtyne 
kundërshtimeve që bahen pa vend e shumë herë kotna-
sikoti. Ndonjiherë po kujtoj vedin sikur me qenë në 
Parlamentin e Turqisë”.228 Mund të thuhet se Hasan 
Prishtina nuk kishte pritur që Parlamenti i Shqipërisë së 
lirë të gjasonte me atë të Turqisë, por ç’është e vërteta,  
edhe në atë Parlament dominonin njerëzit që ishin të 
edukuar me atë mënyrë të jetës. Është interesante të 
thuhet se për një kohë të shkurtër, brenda një dhjetë-
vjetëshi, një herë më 1912 dhe herën e dytë më 1920 
(Kongresi i Lushnjës dhe Lufta e Vlorës), ngjarje të 
mëdha këto, u fituan nga nacionalistët atdhetarë, ndërsa 
pushtetin po e grabitnin feudalët konservatorë. Brenda 
vitit 1921 në Shqipëri u ndërruan disa qeveri. Më 7 
dhjetor, për formimin e qeverisë u ngarkua edhe Hasan 
Prishtina, por më 10 dhjetor, pas katër ditësh u 
shtrëngua të japë dorëheqje. Dorëheqja u bë për shkak 
të ndërhyrjeve të brendshme por edhe të jashtme, pasi 
ajo qeveri dominohej nga elementi irredentisto-nacio-
nalist, element ky që i shqetësonte vendet fqinje dhe të 
mëdhenjtë e Evropës. Me formimin e Qeverisë se Xha-
fer Ypit, me Zogun ministër të Brendshëm, u kufizua 
shumë veprimtaria e demokratëve. Hasan Prishtina 
dënohet me vdekje. Hasan Prishtina një kohë jetoi në 

                                                            
228 Diskutin në Këshillin Kombëtar më 14. XI. 1921, Hasan 

Prishtina, Dokumente, 113. 



 
176 

 

ilegalitet dhe më 26 gusht 1923, me 28 revolucionarë 
largohet nga Shqipëria për në Itali e më pas për në 
Austri. Në prag të Revolucionit të Qershorit 1924 
kthehet sërish në Shqipëri dhe vihet në shërbim të tij. 
 

Në shërbim të demokracisë 
 
Nuk ka dyshim, Hasan Prishtina Lëvizjes Demokra-

tike Shqiptare i ka dhënë gjak e jetë, e ka dinamizuar e 
revolucionarizuar dhe ka kontribuar që në Qershor të 
1924-tës të rimerrej pushteti në Shqipëri. Hasan Prish-
tina ishte i bindur se nacionalistët demokratë, me gjithë 
dobësitë që shfaqën në qeverimin e tyre, ishin njerëz që 
do të luftonin për çlirimin e bashkimin e kombit shqip-
tar. Por, në këtë kohë Hasan Prishtinës do t’i thahej 
krahu kryesor i rezistencës në Kosovë, pasi në përleshje 
me armikun, më 14 korrik 1924, vritet Azem Bejta. Në 
shtator të vitit 1924 Hasan Prishtina, i shoqëruar nga 
Bajram Curri, të ngarkuar nga komiteti “Mbrojtja Kom-
bëtare e Kosovës” shkojnë në Gjenevë për të protestuar 
kundër dhunës e terrorit që ishte ushtruar në Drenicë e 
Kosovë nga pushtuesi serb e jugosllav. Pas rikthimit të 
Zogut në Shqipëri, me ndihmën jugosllave dhe të ar-
miqve të tjerë të Shqipërisë, Hasan Prishtina do të pro-
testonte e dërgonte memorandume të ndryshme në 
Gjenevë, por kancelaritë e Evropës ishin të mbyllura për 
t’i dëgjuar lajmet tragjike që vinin nga Kosova. Edhe 
pse Hasan Prishtina jetonte në mërgim, vazhdoi të mbe-
tej rrezik si për pushtuesin serb e jugosllav, po ashtu 
edhe për qeverinë e Tiranës, të udhëhequr nga Zogu 
kryeministër, president dhe nga viti 1928 edhe mbret i 
shqiptarëve. Me rikthimin e Zogut, jo vetëm që do të 
pësojë shumë Lëvizja Demokratike e Nacionaliste, por 
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gjithë kundërshtarët politikë u detyruan të largohen nga 
Shqipëria dhe Zogolli nuk u mjaftua me këtë. Ai orga-
nizon ndaj shumë kundërshtarëve të tij vrasjet e tyre si 
brenda edhe jashtë Shqipërisë. Pushteti jugosllav dhe ai 
shqiptar i Zogut, armik të përbetuar e kishin Hasan 
Prishtinën. Hasan Prishtina që në vitin 1921 e kishte 
parë rrezikun që po i vinte Shqipërisë nga Zogu dhe u 
kishte propozuar Bajram Currit, Luigj Gurakuqit dhe 
Nolit që “të vritej Ahmet Zogu sa nuk na ka vrarë”. 
Zhvillimi i ngjarjeve tregoi se Hasan Prishtina e kishte 
parandier rrezikun. Këta e kursyen Zogun, për hir të 
qetësisë e të demokracisë, por Zogu zgjodhi rrugën e 
eliminimit të të gjithë atdhetarëve që nuk iu nënshtruan 
kërkesave të tij kriminale. E filloi me Bajram Currin në 
Dragobi, me Luigj Gurakuqin në Itali dhe me Hasan 
Prishtinën në Selanik e me qindra të tjerë të emigruar 
jashtë Shqipërisë. 

Hasan Prishtina ishte një Lis i madh i kombit. Dhe 
lisat e mëdhenj zakonisht goditen nga rryma të ndry-
shme, rrufe të shumta. Hasan Prishtina përballoi vërtet 
rrufe të shumta. Autoriteti i tij në popull i shqetësonte 
kundërshtarët politikë, aftësia e tij mobilizuese në luf-
tërat çlirimtare i tmerronte armiqtë e kombit shqiptar. 
Shumëçka kishin shpifur për atdhetarin e devotshëm e 
të papërkulshëm. Ai do t’u thoshte, siç është cituar edhe 
më lart: “Mua në idenë teme patriotike nuk ka mujtë as 
nuk do të mujë me më shtrue ari i tanë botës, por as 
mënia e tanë anmiqve! Ka me më shtrue vetëm vdekja”! 
Armiqtë ia dinin fuqinë, ia njihnin karakterin e pathye-
shëm, se e pathyeshme ishte e tërë rruga e tij jetësore. 
Prandaj ishin bërë bashkë, feudalët e Shqipërisë me 
miqtë e tyre të Serbisë për të likuiduar viganin e bashki-
mit të shqiptarëve – Hasan Prishtinën. Ky atdhetar 
sypatrembur ishte dënuar gjashtë herë me vdekje. Nga 
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turqit, nga serbët, Esat Pasha dhe tri herë nga Ahmet 
Zogu. Armiqtë e tij i kishin organizuar atentate të shpe-
shta, deri te ai më fatali i 14 gushtit 1933, në Selanik, 
nga Ibrahim Çela. 

Rruga jetësore e Hasan Prishtinës ishte e tillë sa 
vrasja e tij shkaktoi reagime të shumta dhe natyrisht 
vlerësime meritore për një karrierë më se fisnike. Për 
mënjanimin e tij fizik pati aq shumë të interesuar, për 
faktin se konsiderohej si trazues i madh i Ballkanit, por 
më të interesuarit ishin gjithsesi: regjimet e Tiranës dhe 
të Beogradit, të cilët atë mbrëmje, të 14 gushtit të vitit 
1933 festuan vrasjen e Hasan Prishtinës. 

Me vrasjen e Hasan Prishtinës, Kosovës iu tha një 
krah i madh, populli shqiptar mbeti pa luftëtarin më të 
spikatur të pavarësisë së Shqipërisë. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
179 

 

LUIGJ GURAKUQI 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Personalitet poliedrik 
me integritet të lartë politik e atdhetar 

 
Luigj Gurakuqi lindi në Shkodër, në qytetin më të 

vjetër të historisë dhe të kulturës qytetare shqiptare, në 
qytetin e qëndresës tradicionale shqiptare, në qytetin e 
njohur për zejtari e tregti, në qytetin e njohur për traditë 
luftarake, letrare e arsimore, në qytetin e njohur për tole-
rancë fetare, në qytetin ku u lindën dhe u rritën shumë 
korifenj të mendimit të përparuar filozofik e politik, 
poliedrikë e eruditë me integritet të lartë njerëzor e 
kombëtar, që iu dhanë aq gjak dijeve shkencore për 
jetën, për shkollën shqipe, për gjuhën shqipe, për 
zhvillimin dhe përparimin, për t’i sjellë kështu atdheut 
dhe popullit të vet orientimin e ecjes nëpër kohë të 
vështira e të lavdishme gjithë deri në ditët tona. Udha 
nëpër të cilën ecën shtigjehapësit tanë në kohë dhe 
hapësirë ishte e stuhishme, me sfida e të papritura, 
shpesh edhe më rreziqe jete, por dritëdhënësit e jetës 
tokësore ishin të lindur për vështirësi, ishin të lindur për 
të ecur në rrugë të pashkelura dhe për të hapur hulli të 
reja për ardhmërinë e popullit e të vendit të vet, Shko-
drës, Shqipërisë dhe Shqiptarisë. Nëpër udhë të tilla, të 
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sfidave e të vështirësive, zakonisht e përgjithësisht dinë, 
duan, mundin, guxojnë dhe arrijnë të ecin vetëm nje-
rëzit me integritet të lartë intelektual e njerëzor, njerëzit 
që kanë ideal e dashuri njerëzore, njerëz që kanë një 
mision fisnik për të mirën njerëzore e kombëtare. Një i 
tillë pa dyshim që ishte edhe Luigj Gurakuqi – nxënësi 
besnik i ideve të Jeronim de Radës229 dhe të rilindësve 
të tjerë të mëdhenj – krijuesve të atdhedashurisë shqip-
tare për një komb e shtet shqiptar. Luigj Gurakuqi duke 
qenë i brumosur edhe me idenë e shqiptarizmës së 
Pashko Vasës, me idetë e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, 
shpejt u bë njëri ndër luftëtarët më të shquar për fina-
lizimin e idealeve të lirisë, të pavarësisë, të arsimit, të 
alfabetit të shqipes, të financave të shtetit të porsakrijuar 
shqiptar dhe të demokracisë shqiptare, për të cilën nuk u 
ndal deri në frymën e fundit të jetës së tij. Luigj Gura-
kuqit ia ndalën orën e jetës armiqtë e idealizmës shqip-
tare dhe kështu penguan realizimin e misionit të tij që ia 
kishte ngarkuar historia. Luigj Gurakuqit dhe brezit të 
tij të pavarësisë historia i kishte ngarkuar si misionarë të 
atij brezi që të përfundonin konsolidimin e shtetit demo-
kratik të të gjithë shqiptarëve. Në këtë rrugëtim do të 
hasin në pengesa të ashpra nga feudalët e udhëhequr 
nga Ahmet Zogu, që nuk ngurruan të bashkëpunonin 
me armiqtë e Shqipërisë kundër interesave të kombit. 

 
 

Luftëtar i lirisë 
 
Me këta rreshta nuk synoj të shkruaj biografi të deta-

juar të këtij patrioti e personaliteti me integritet të madh 
të kombit, se këtë e kanë bërë shumë autorë e studiues 
                                                            

229 Luigj Gurakuqi: Vepra 3 (e cituar), f. 22. 
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shumë para meje, të cilët kanë hedhur dritë nga çdo 
pikëvështrim sa i përket jetës dhe veprës së tij, madje 
deri në detaje. Me këtë rast dua të nënvizoj se Luigj 
Gurakuqi ishte njëri nga misionarët e ideve të rilindësve 
tanë të urtë, që me kontributin e tyre, me guximin dhe 
vendosmërinë e tyre i dhanë jetë, duke ua trasuar kahet 
e ecjes veprimtarëve bashkëmisionarë të Epokës së 
Pavarësisë së Shqipërisë. Dhe tjetra, se shtyllat kryesore 
të veprimtarisë atdhetare të Luigj Gurakuqit janë Liria, 
Pavarësia dhe Demokracia, në kuadër të të cilave kanë 
qenë edhe shumë veprimtari tjera të luftëtarit të madh, e 
përsëris, të Lirisë, të Pavarësisë e të Demokracisë. Në 
këtë rrugë Luigj Gurakuqin e shoqëruan shumë perso-
nalitete atdhetare të kohës, me të cilët ka ndarë gëzimet 
e hidhërimet dhe më në fund kanë ndarë të njëjtin fat 
tragjik – vrasjen nga antiheronjtë, që pas Pavarësisë së 
Shqipërisë zëvendësuan interesin e kombit me interesat 
e tyre meskine e kriminale. Natyrisht, kjo që u ndodhi 
misionarëve të Lirisë, të Pavarësisë e të Demokracisë 
shqiptare është shumë e dhimbshme për fatin e tyre, por 
më e dhimbshme është për vetë fatin e atdheut e të 
kombit shqiptar, për të cilin patën luftuar pa kursim jo 
thjesht për atdheun e lirë, por për Bashkimin Kombëtar, 
për drejtësinë shoqërore, për përparim dhe zhvillim, për 
shtetin demokratik, të cilat do t’i mungojnë gjatë, tepër 
gjatë vendit të shqiponjave. Për fat të keq, historia jo 
pak herë ka konfirmuar dhe po konfirmon edhe në ditët 
tona se përfituesit e interesave meskine kanë qenë dhe 
janë më të suksesshëm në organizimin e bandave pa 
skrupuj për t’i luftuar misionarët që merreshin me 
organizimin e çetave të lirisë e që ishin organizuar të 
luftonin për jetësimin e interesave kombëtare. Kur u 
realizua një pjesë e kësaj ëndrre, fitorja u grabit nga 
maskarenjtë e mashtruesit e një klase që po perëndonte. 
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Kjo klasë e shfrytëzoi kaosin që krijuan luftërat ball-
kanike dhe më pas Lufta e Parë Botërore, duke bashkë-
punuar edhe me armiqtë e Shqipërisë Etnike për të rrë-
mbyer çdo gjë të shenjtë të kombit. Për t’i arritur këto 
qëllime ogurzeza, feudalët pa skrupuj të Shqipërisë u 
angazhuan për likuidimin fizik të misionarëve të Pava-
rësisë, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Në fokusin e vras-
jeve tinëzare e të pabesa u gjetën Avni Rustemi, organi-
zatori i bashkimeve demokratike shqiptare, si federata 
“Atdheu”,230 Luigj Gurakuqi – vigani i demokracisë 
shqiptare,231 Bajram Curri – Dif Dragoi i Dragobisë së 
Alpeve kryelarta232 dhe Hasan Prishtina – Parlamentari 
më kryengritës i Bashkimit kombëtar.233 

 
 

Për pavarësinë 
 
Luigj Gurakuqi, shikuar nga një aspekt, sa e ka para-

parë, po aq edhe e ka planifikuar rrugën nëpër të cilën 
do të çante në jetën politike në poezinë “Qindresa”: 
“Veç nji qëllim i naltë t’ban me durue,/ E zemrën t’a 
forcon;/ Ndër kundërshtime s’vyen kurr me u ligshtue/ 
Mjer’ ai qi nuk qindron”.234 Ai që në moshë të re ishte 
përcaktuar për të qëndruar para çdo vështirësie, ishte 
përcaktuar për të vlerësuar drejt e me mirënjohje të 
thellë penat e ndritura të Rilindjes, ishte përcaktuar edhe 
për të duruar, por vetëm për qëllimin e lartë, për bash-
kimin e shqiptarëve në luftën çlirimtare. Le ta shohim 
                                                            

230 Historia e popullit shqiptar II, ETMMK (e cituar), f. 517.  
231 Fan S. Noli: Vepra 1 (Elegji për Luigj Gurakuqin), Rilindja, 

Prishtinë 1988, f. 98. 
232 Po aty (Elegji për Bajram Currin), f. 99. 
233 Marenglen Verli: Vep. e cit., f. 247. 
234 Luigj Gurakuqi: Vepra 1, Rilindja, Prishtinë 1988, f. 59.  



 
183 

 

se me çfarë mirënjohjeje, por dhe dhembshurie e për-
shkruan takimin me Jeronim De Radën: “... Duke e 
parë aq të varfër e plak, aq të dërrmuar edhe të këpu-
tur, po gjithnjë krenar e të fortë dhe plot besim e guxim 
në zemër; duke e parë syrin e tij të trishtuar e të lodhur 
të ndriste në çast dhe të lëshonte rreze drite të fortë dhe 
fytyrën e tij të hequr e të zbehtë të gjallëronte e të ndi-
zej; duke dëgjuar të flitej për atdheun, më pushtoi zem-
rën një ndjenjë e thellë respekti dhe mirënjohjeje dhe 
nuk e lash pa ia puthur dhe pa ia lagur me lot të nxehtë 
atë dorë të thatë e të mpirë që kishte punuar dhe shkruar 
aq shumë dhe që atëherë dridhej nga pleqëria! Dhe u 
largova i mallëngjyer e plot admirim duke mallkuar 
padrejtësinë e njerëzve dhe ashpërsinë e fatit që këna-
qej të merrte nëpër këmbë të mëdhenjtë e të ndershmit 
dhe t’ua mbushte jetën me vuajtje e hidhërime”.235 
Sigurisht që shkuarja në Shën Mitër Koronë, kontakti 
me rilindësin e madh De Rada, pastaj me arbëreshët e 
tjerë atdhetarë, e shtyn shkodranin e ri të mendonte për 
fatin e atdheut të tij – Shqipërinë, e cila vazhdonte të 
lëngonte nën pushtimin osman. Atje ai do të studiojë 
për shkencat natyrore, por gjithë jetën do të merrej me 
veprimtari shoqërore e politike, aty ku atdheu kishte 
nevojë më shumë, aty ku Atdheu e priste kontributin e 
tij. Luigj Gurakuqi e kishte dhënë fjalën se do të 
“qëndronte pa u ligështuar” në rrugën e lirisë, ai urrente 
shume njerëzit që njërën gjë flisnin e tjetër gjë bënin.236 
Edhe diçka tjetër e karakterizon Luigj Gurakuqin në 
përshkrimin e De Radës. Mirënjohja e thellë, e përze-
mërt dhe e sinqertë që ai ndien për poetin që rilindi tek 

                                                            
235 Luigj Gurakuqi: Vepra 3 (e cituar), f. 22. 
236 Rexhep Qosja: Prej letërsisë romantike deri te letërsia mo-

derne, Instituti Albanologjik, Prishtinë 2010, f. 163. 
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arbëreshët dashurinë për gjuhën, për historinë, për 
lavdinë dhe atdheun e të parëve në brigjet lindore të 
Jonit e të Adriatikut. 

Atdhetari ynë, integritetin dhe vendosmërinë e tij e 
kishte vijëzuar me urti intelektuale e ndershmëri malë-
sori më se një herë, se nuk do t’i nënshtrohej asnjë lak-
mie, asnjë presioni, por, “do të sillesha, thotë ai, ashtu 
si do të m’urdhënojshin ndërgjegjja dhe e mira e 
Atdheut”.237 Me të mirën e atdheut Luigj Gurakuqi, 
Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Avni Rrustemi, Fan S. 
Noli, etj. kuptonin interesin e kombit e të Atdheut, 
ndërsa krejt ndryshe mendonin ndjekësit dhe vrasësit e 
tyre, grabitësit e rrëmbyesit e shtetit shqiptar të pavarur. 
Këta të fundit shtetin e përdornin për interesat e tyre 
personale. Ata e kishin kapur shtetin, e kishin kriminali-
zuar dhe me një shtet të tillë ndiqnin themeluesit e tij 
ose gjenin forma t’i denigronin ata. Për interesat e tyre 
personale, klasa e feudalëve me Ahmet Zogun dhe Esat 
Toptanin ishin të gatshëm të bënin miqësi, të bënin 
plane e të lidhnin marrëveshje “me dreqin e të birin”. 
Deri dhe të falnin pjesë tjera të atdheut, vetëm e vetëm 
për të ruajtur feudet e tyre. Këta ishin fatkeqësia e Shqi-
përisë, në kohën kur në Evropë lulëzonte demokracia 
borgjeze, për të cilën demokraci luftonin demokratët e 
Shqipërisë. Kësaj klase Luigj Gurakuqi ua kishte tërhe-
qur vërejtjen në letrën e hapur për z. Abdyl Bej Ypi, 
kryetar i Klubit Qendror të Stambollit, me titull: “Ja 
halldupë, ja shqiptarë!”, ku në mes tjerash u shkruan 
atyre halldupëve: “... ndë qoftë se nukë do të largoheni 
me të shpejtë nga udha e rrezikshme që keni zënë, ka 
për të ju marrë domosdo rrëkeja me vete, e do të gre-

                                                            
237 Luigj Gurakuqi: Vepra të zgjedhura, Naim Frashëri, Tiranë 

1961, f. 464. 
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miseni n’atë gorgë të thellë, ku kalben ndë qelbësirë 
tradhëtorët e atdheut. Mjaft më u shtruam e zumë besë, 
mjaftë më u lajdhitëm e u gabuam, mjaft më i shërbyem 
dy idhevet të kundërshme; sot ka ardhur koha të dalim 
në fushë, të lëmë mezin e të marrim anat, të sgjedhë e të 
çkoqisë seicili qëndrimin e ‘tij, e të dëftejmi sheshit ja 
Shqipëtar, ja Halldupë!”238 Në këtë letër Luigj Gura-
kuqi përvijon me urti kërkesat e Lëvizjes Kombëtare 
nëse xhonturqit nuk dëshironin luftën e armatosur me 
shqiptarët, me njohjen e të drejtave të tyre. Ja çfarë 
shkruan më tutje: “Gjer’ kur qeveria të mos na njohë 
një Shqipëri të mbledhurë e me kufinj të çkoqiturë e të 
mos na japë të gjitha të drejtat kombëtare, ne nukë 
mundemi të kemi shpresë, nukë mundemi të rrijmë në 
qetësi”.239 Të gjithë shqiptarët kudo që ishin, i dinin 
rreziqet që po u përgatiteshin për trojet shqiptare, që 
armiqtë e Turqisë e të shqiptarëve i konsideronin toka 
turke dhe kërkonin hisen e tyre, ata pranonin se interesi 
i shqiptarëve ishte të ishin me Turqinë, por siç thotë 
Gurakuqi: “Po me një Turqi të fortë, të drejtë, të lirë; 
me një Turqi në të cilën populli shqiptar të zejë vendin e 
çquar që i përket si shtyllë e mbretërisë n’Evropë; me 
një Turqi, që të njohë të drejtat e plota të kombësisë 
sonë e që të na lejë të qeverisemi pas kanunevet, 
zakonevet e nevojavet tona”.240 Të njëjtat kërkesa, por 
në mënyrë më të specifikuar i hasim në Programin e 
Gerçës të hartuar nga Ismail Qemali e Luigj Gurakuqi, i 
hasim në kërkesat e Kuvendit të Junikut dhe në Katër-
mbëdhjetë pikat e Hasan Prishtinës në gusht të vitit 
1912. Qeveritarët xhonturq vazhduan me të vjetrën. Pas 

                                                            
238 Luigj Gurakuqi: Vepra 1 (e cituar), f. 208. 
239 Po aty, f. 210-211. 
240 Po aty, f. 213. 
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sulmit të Aleancës Ballkanike mbi tokat shqiptare, 
ushtria turke nuk rezistoi, ushtritë e shovinistëve të 
Ballkanit marshuan në tokat shqiptare, duke vrarë e 
shkatërruar gjithçka që gjenin përpara. Qindra mijëra 
shqiptarë të Kosovës, të Maqedonisë e të Çamërisë, nën 
presionin e rrezikun për jetën do të ecnin në gjurmët e 
ushtarëve turq. 

 
Në rrethana të tilla, tepër të vështira për popullin shqip-

tar, atdhetarëve shqiptarë, të prirë nga Ismail Qemali e 
Luigj Gurakuqi, pas bisedimeve që kishin pasur në 
Bukuresht me koloninë shqiptare dhe bisedave që ki-
shin zhvilluar në Vjenë, nga Triestja do të niseshin për 
në Durrës për të arritur më 25 nëntor. Më pas vazhduan 
rrugën për në Vlorë, ku arrijnë më 27 nëntor 1912. 
Më 28 nëntor, përfaqësuesit e trevave të ndryshme të 
Shqipërisë marrin vendimin për shpalljen e Pavarësisë. 
Sihariqin, qytetarëve në Sheshin e Flamurit do t’ua japë 
Ismail Qemali duke deklaruar: “Shqipëria me sot të 
bâhet në vehte, e lirë e e mosvarme”. 

 
Në solemnitetin e njëvjetorit të shpalljes së pavarë-

sisë dhe ngritjes së flamurit në Vlorë, para qytetarëve 
vlonjat fjalimet e tyre i mbajtën shumë oratorë, në 
mesin e tyre folës ishte edhe Luigj Gurakuqi, i cila tha: 
“Nuk asht sot dita, të përmendim nëpër sa të liga ka 
shkuar Shqipnia në këtë mot të gjatë e sa ka vuajtur e 
po vuan akoma: dua vetëm të shtoj se në këtë ditë fat-
bardhë, që do të mbetet e paharrueshme në kujtimet e 
shenjta të kombit lipset që zemrat e gjithë shqiptarëve të 
lidhen, të bashkohen, të bahen nji”.241 E thoshte këtë se 
Luigj Gurakuqi ishte i bindur se e kaluara, sido që të 
ishte, nuk mund të ndryshohej, e gjithë çështja ishte të 
                                                            

241 Luigj Gurakuqi: Vepra, 3 (e cituar), f. 225. 
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ndryshohej gjendja në të cilën ishte Shqipëria pas pava-
rësisë. Atdhetarët ishin të bindur se duke u bërë një fito-
nte Shqipëria, por esadistët nuk mendonin për fitoren e 
Shqipërisë, ata e kërkonin fitoren e klasës që deri atë 
ditë mbanin funksione të larta në Perandorinë Osmane. 
Pavarësia ishte një fitore e madhe, por vështirësitë do të 
vazhdonin, dhe jo vetëm nga armiqtë e Shqipërisë. 

 
 

Për një demokraci shqiptare 
 
Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë, krijimi i Qeve-

risë së Ismail Qemalit, kërkesa drejtuar Fuqive të 
Mëdha për njohjen e saj, njoftimi i qeverisë osmane për 
aktin e pavarësisë ishin ngjarje që për Shqipërinë dhe 
shqiptarët po e hapnin një epokë të re – Epokën e Pava-
rësisë. Vitet e para të pavarësisë së Shqipërisë ishin vite 
të vështirësive të mëdha, vite të mbijetesës së madhe, 
vite të të panjohurave të mëdha, vite të armiqësive të 
mëdha. Gjithçka ishte e mangët. Edhe respekti për luf-
tën. Edhe mirënjohja për bërësit e pavarësisë. Edhe 
buka. Edhe miqësia ishte e pakët, tepër e pakët. Vetëm 
dhuna e barbaritë e armiqve ishin më shumë se bollëk. 
Misionarët e lirisë u gjetën para aq të panjohurave, para 
aq dredhive, para aq pusirave e pabesive, të jashtme e të 
brendshme. Megjithatë, ata duhej të përkujdeseshin për 
Lindjen e Madhe – Shqipërinë e pavarur, për konsolidi-
min e demokratizimin e saj, për zhvillimin dhe përpari-
min e saj. Luigj Gurakuqi, në dekadat e para të shekullit 
XX, ishte kudo ku kërkohej atdhetarizmi kulmor, inte-
lektualizmi i lartë, arsimdashja e ndritshme dhe demo-
kracia shtetndërtuese për Shqipërinë e shqiptarët. 

Në kabinetin e Ismail Qemalit, Luigj Gurakuqi e 
udhëhoqi me kompetencë Ministrinë e Arsimit. Në 
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kohën kur mungonte shumëçka: mësuesit, shkollat, 
programet dhe të hollat. Ai kishte një përvojë të madhe 
të fituar në kushte të vështira, kur me pak shokë kishte 
hapur Shkollën Normale të Elbasanit. Luigj Gurakuqi 
ishte i vetëdijshëm për vështirësitë që kishte Shqipëria, 
por ishte i vendosur për t’i vënë themele të reja arsimit 
kombëtar. Ai ishte i bindur se: “Çashtja e arësimit ka 
një randësië kryesore në rilindjen e kombit shqipëtar, 
pse vetëm me një lërim të shëndoshë e me një arësim të 
vërtetë munt të ngjallet e munt të mkambet kombi ynë e 
munt të fitonjë të drejtën me hymun në radhë të popujve 
të qytetëruar”.242 Me angazhimin e tij për kombin, për 
gjuhën e shkollën shqipe, për lirinë e pavarësinë e 
Shqipërisë, Luigj Gurakuqi ka denjuar ta shpallte arsi-
min shqip të “detyruar për gjithë bijtë e shqipës”.243 
Gjatë Luftës së Parë Botërore, në vitet 1915-1916, duke 
i shfrytëzuar rrethanat e krijuara nga austro-hungarezët, 
në Shkodër formon Drejtorinë e Përgjithshme të Arsi-
mit. Edhe në ato rrethana ai krijoi mundësi për të zhvi-
lluar arsimin shqip. Nuk ka dyshim se kjo veprimtari e 
rëndësishme kombëtare, në rrethana tepër të vështira 
për shqiptarët, i japin Luigj Gurakuqit një dimension të 
veçantë si arsimdashës e patriot me veti të larta ven-
dosmërie e integriteti.  

Luigj Gurakuqi, në jetën e tij prej veprimtari atdhetar 
u angazhua dhe shkëlqeu në shumë fusha të jetës, kudo 
e kurdo që u vesh me përgjegjësi. Ai tregoi cilësi të larta 
intelektuale, politike e atdhetare, kudo e sidomos si 
ministër i Financave në Kabinetin e Nolit, tregoi nder-
shmëri, përkushtim, përgjegjësi e integritet të lartë. Çudi-
tërisht, në vitet 1908-1912, atdhetarët edhe pse jo pa 

                                                            
242 Luigj Gurakuqi: Vepra 3 (e cituar), f. 215. 
243 Përlindja e Shqipërisë, 4/17 shtator 1913. 
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gabime, arritën ta shpallin pavarësinë e Shqipërisë, por 
ajo fitore do të rrezikohej nga nostalgjiket e “babës” 
Mbret, që përfaqësoheshin nga esadistë e haxhiqami-
listë. Pas Luftës së Parë Botërore, në Paqen e Parisit 
(1919-1920), rrezikohej seriozisht copëtimi i mëtejmë i 
Shqipërisë sipas Planit të Traktatit të Fshehtë të Lond-
rës. Përsëri duhej atdhetarët nacionalistë të organizohe-
shin për të mbajtur Kongresin e Lushnjës dhe ajo që 
njihet si Lufta e Vlorës, veprime këto që imponuan 
rinjohjen e kufijve të Shqiprisë së korrikut 1913. Kon-
gresi i Lushnjës në fund të vitit 1920 u hapi rrugë zgje-
dhjeve të lira për Parlamentin e Shqipërisë dhe përsëri 
fitues të zgjedhjeve, nostalgjikët e “babës” Mbret”! 
Luigj Gurakuqi në vitet 1921-1924 ishte deputet i 
Shkodrës në Këshillin Kombëtar. Vitet 1921-1924 janë 
vitet më demokratike për Shqipërinë dhe demokracinë 
shqiptare. Janë vite që do të përcaktonin se kush do të 
merrte drejtimin e shtetit, demokratët nacionalistë apo 
feudalët konservativë të moralit të dyfishtë. Në vitin 
1921 ndërrohen disa qeveri dhe në fund fiton Ahmet 
Zogu me falangat e tij, i cili postin e kryeministrit ia jep 
Xhefar Ypit, ndërsa për vete e ruan postin e ministrit të 
Punëve të Brendshme për t’i ndjekur më lehtë kundër-
shtarët politikë. Me ardhjen në fuqi të këtyre forcave 
konservative, që njiheshin edhe për bashkëpunimin që 
kishin me armiqtë e Shqipërisë (Beogradin dhe Athi-
nën), patriotëve shqiptarë nga trojet e pushtuara (nga 
Kosova dhe Çamëria) iu vështirësua shumë veprimtaria 
atdhetare, duke u shtrënguar të jetojnë edhe në ilegalitet, 
siç ishte rasti me Hasan Prishtinën.  

Vitet 1921-1924 kanë qenë në shumë aspekte vite 
mjaft dramatike për demokracinë në Shqipëri. Luftime 
të ashpra, jo vetëm në Parlament, janë zhvilluar në mes 
“popullorëve”, që përfaqësoheshin nga çifligarët e ven-
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dit, dhe demokratëve nacionalistë, që përfaqësoheshin 
nga atdhetarët e dëshmuar si Fan S. Noli, Luigj Gura-
kuqi, Hasan Prishtina, Avni Rustemi etj. Nuk ka dyshim 
se copëtimi që i ishte bërë Shqipërisë nga Konferenca e 
Ambasadorëve në Londër, atdhetarët i kishte lënë pa 
krahinat mbështetëse të tyre, siç ishin Kosova, Dibra 
dhe Çamëria. Por, nuk ishte vetëm kjo, “faji” ishte edhe 
te varfëria e popullit shqiptar, të analfabetizmi, por edhe 
te blerja e votave nga feudalët e kamur. Blerja e votave, 
besa dhe vjedhja e tyre është bërë një dukuri e shëmtuar 
për demokracinë edhe në ditët tona. Atëherë i ka pasur 
të gjitha mundësitë, jo vetëm të brendshme, të zotërojë 
një dukuri e tillë e dëmshme për demokracinë e Shqipë-
rinë. Nuk ka dyshim, feudo-çifligarët e kishin mbështe-
tjen nga jashtë meqenëse këta ishin më të përdorshëm 
për dhënien e koncesioneve për kompanitë e jashtme në 
dëm të Shqipërisë. As demokratët nacionalistë nuk ishin 
kundër dhënies së koncesioneve, por dhënia e tyre, 
thoshte Luigj Gurakuqi, duhej të shfrytëzohej “për sigu-
rimin e pavarësisë politike të vendit”.  

Debatet që zhvilloheshin në Parlamentin shqiptar të 
vitit 1923 i karakterizon një frymë kundërthënëse dhe 
akuzuese për qeverinë e Zogut. Kështu, Luigj Gurakuqi 
regjimin e Zogut e quante regjim të egër prej katilësh 
dhe thoshte: “Vrasje në malsi, vrasje në fushë, vrasje të 
tmerrshme brenda në qytete”. Ndërsa, bashkëmendim-
tari i Luigjit, Halim Xhelua, do të thoshte për njerëzit e 
qeverisë se: “po duan t’i imponojnë popullit shqiptar 
privilegjet që i kishin trashëguar që nga koha e turkut”. 
Të gjitha këto tregojnë se qëllimi i kësaj klase të vjetër 
ishte të shkatërrojnë të gjithë elementët e demokracisë 
nacionaliste shqiptare dhe interesin e Shqipërisë për-
gjithësisht. Nga atdhetarët demokratë, Zogu përshkruhej 
saktë si një njeri i rrezikshëm për zhvillimin e për-
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parimin e vendit, pasi ai po e vendoste një regjim des-
potik e policor të turpshëm për shekullin që kishin 
hyrë, një njeri që rrezikonte pavarësinë e Shqipërisë, që 
ishte fituar me sakrifica të mëdha. Nuk do të vonojë 
shumë kohë dhe të gjithë në Shqipëri do ta shohin karak-
terin vrastar të atij njeriu, gjë që u dëshmua me Ahmet 
Zogun. Tanimë askush në Shqipëri nuk dyshonte se 
Ahmet Zogu nuk ishte vrasësi, despoti e krimineli, se 
ishte rreziku më i madh i Shqipërisë së pavarur. Vitet e 
mëvonshme do të konfirmojnë edhe më shumë se kaq. 

Pas vrasjes së Avni Rustemit, e gjithë Shqipëria ishte 
në këmbë e në ndjekje të kriminelit, i cili u strehua te 
armiku më i madh i kombit shqiptar, te kriminelët e 
Beogradit, të cilët aq dhimbje të shumta i kishin shkak-
tuar popullit Shqiptar, sidomos në Shqipërinë e Epërme 
(Kosovë, Maqedoni). Më 10 qershor 1924 kryengritësit 
hynë në Tiranë. Revolucioni demokratiko-borgjez fitoi. 
Kjo ishte një fitore e madhe për Shqipërinë e Ballkanin 
në përgjithësi. Zogu me bashkëpunëtorët ikën nga Shqi-
përia pasi arkën e shtetit e kishin lënë të zbrazët. Kjo 
është një dëshmi tjetër se ata ishin hajdutët e Shqipërisë 
e të shqiptarëve. Për ripërtëritjen e kësaj arke do të kuj-
desej Qeveria e Nolit, kuptohet nën përkujdesjen e 
ministrit të Financave, Luigj Gurakuqit.244 Revolucioni 
i Qershorit 1924 në Shqipëri nuk arriti të konsolidohej, 
si për arsye të brendshme, por më shumë të jashtme. Më 
20 dhjetor, udhëheqësit e tij u detyruan ta lëshojnë 
Shqipërinë. Për Luigj Gurakuqin ndarja me Shqipërinë 
dhe nënën qe një ndarje e rëndë. Për Shqipërinë kishte 
bërë krejt çka ajo kishte kërkuar nga ai, kurse nënës i 
kishte shkaktuar shumë telashe, as edhe një shami nuk 
ia kishte blerë dhe “megjithatë ajo e donte shumë”. 
                                                            

244 Luigj Gurakuqi: Vepra 3 (e cituar), f. 364-365. 
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Duke u ndarë nga nëna dhe shtëpia, atij ndoshta i qe 
kujtuar poezia që kishte shkruar vite më parë, e ku 
Luigji i këndonte: “Te ti m’fluturon mendimi, o shpiza e 
ime, / Kur vjen më i thekshëm malli me m’trazue; / Te ti, 
ku nisa s’parit me jetue, / Ku çila syt, ku leva e pata 
gzime /.../ T’kam n’zemër ty, ku ndjeva t’parat dasht-
nime”.245 Ndërsa, në shkrimin e tij të fundit ai do të 
konstatojë: “Vjetët kalojnë e na rendim mbas tyne tue iu 
afruem vorrit ditë për ditë. Plaku i Arbënisë pushon 
prej kohe në gji të asaj Vlone kreshnike, që u ba për të 
dytën herë djepi i lirisë sonë. Shumë edhe prej shokëve 
të tij janë zhdukun, si Ai, prej faqes së dheut... (Edhe) 
Avni Rustemi sivjet, po e kremton Ditën e Flamurit 
pranë Plakut të Arbënisë, në gji të Mamës së Lirisë 
sonë”.246 Sa e rëndë është që në 100-vjetorin e Ditës së 
Flamurit e të Pavarësisë së Shqipërisë duhet t’i kujtojmë 
atdhetarët e Shqipërisë të vrarë në kohë të ndryshme, 
gjithsesi nga armiqtë e tiranët e Shqipërisë. U vranë tinë-
zisht e pabesisht, Ata, bijtë e Lavdisë Kombëtare, që aq 
shumë e deshtën pavarësinë, demokracinë e lirinë e 
Shqipërisë. Fjalët e fundit që i shkroi për të gjallë të tij 
Luigj Gurakuqi thuaja janë profetike për fatin e tij dhe 
të bashkëluftëtarëve që u vranë pas tij. Edhe për demo-
kratët e vërtetë të kohës sonë, është e dhimbshme dhe e 
rëndë ajo kohë e pakohë. Mbase nuk janë të lehta as 
ditët e sotme, kur në emër të demokracisë e të luftës për 
liri e pavarësi, rrëmbehet e plaçkitet pasuri e kombit nga 
shitësit e blerësit e bërë një. 

Luigj Gurakuqi “në kabinetin e Fan S. Nolit bëri 
çudira”,247 thotë Stavro Vinjau. Jo vetëm për pak muaj 

                                                            
245 Po aty, 382. 
246 Po aty. 
247 S. Vinjau, Rev. “Dielli”, 16 korrik 1925. 
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që kishin bërë çudira, por ata sikur ta drejtonin Shqi-
përinë, ata do të bënin mrekullira të panumërta, sikur 
Zogut të mos i ndihmonte reaksioni ballkanik i mbësh-
tetur nga ai ndërkombëtar, për të ardhur në pushtet me 
ndihmën e mercenarëve të kohës. Arsye tjetër pse 
demokratët nuk u mbështetën, ishte fakti se ata nuk 
pranuan që pasuritë e shtetit t’i shitnin me ryshfete e 
kondita tjera tepër të dëmshme për vendin, prandaj ata 
nuk deshen të bëhen “kusarë të pasurive të shtetit”,248 
siç u bë Zogu dhe përkrahësit e tij. Fatkeqësisht, prak-
tika zogiste e ryshfeteve po vazhdon të përsëritet edhe 
në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, bile edhe në 
përmasa më të sofistikuara të ryshfeteve e të kusarisë. 
Me ardhjen e Zogut në pushtet, demokratëve e naciona-
listëve të çdo ngjyre nuk u mbeti tjetër, veçse të lar-
goheshin nga Shqipëria, por këtu nuk mbaron ndjekja e 
tyre. Zogu, duke u konsultuar me bashkëpunëtorët e 
brendshëm dhe aleatët e jashtëm, vendosin t’i ndjekin 
hap pas hapi majat e atdhetarizmës shqiptare, siç ishin 
Fan S. Noli, Luigj Gurakuqi, Bajram Curri, Hasan 
Prishtina e shumë të tjerë. Për dy të fundit kishin kër-
kuar edhe miqtë e Zogut nga Beogradi. Por, viktima e 
parë e këtij planifikimi do të jetë Luigj Gurakuqi, i cili u 
vra nga njerëzit e paguar nga Zogu më 2 mars të vitit 
1925 në Bari të Italisë.249 Një Yll i lirisë, i pavarësisë, i 
shkollës shqipe, i financave të shtetit shqiptar, një 
demokrat nacionalist u shua për të mos u harruar kurrë. 
Ecja vertikale, me integritetin më të lartë njerëzor, nëpër 
majat e ngjarjeve të lavdishme të historisë sonë kombë-
tare, e bënë Gurakuqin shembullin më të lartë të krena-
risë e të përjetësisë shqiptare. 

                                                            
248 Luigj Gurakuqi: Vepra 3 (e cituar), f. 383. 
249 Po aty, f. 386. 
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Brezi i sotëm ka për obligim (para së gjithash kanë 
obligim qeveritarët e sotëm shqiptarë, të cilët pasurohen 
paligjësisht në kurrizin e pasurisë publike), të mësojnë 
nga Luigj Gurakuqi, të cilit i dhimbsej djersa e gjaku i 
bashkëkombasve të tij, shumë më shume sesa i dhim-
bsej djersa e gjaku i tij për Shqipërinë e shqiptarët. Ai 
kërkonte nga qeveritarët e kohës që të mos jepeshin pas 
luksit, të bënin edhe ata pak “therori” e “sakrifica” se 
mundësitë financiare e kërkonin një gjë të tillë. Kur ai, 
si ministër i financave u largua për në Itali, policia 
italiane në xhepat e tij gjeti vetëm 350 lireta.250 Ai nuk 
ishte brumi i Zogollit, i cili sa herë që iku nga Shqi-
përia, me vete mori gjithë pasurinë e shtetit. Luigj Gura-
kuqi ishte i atij brezi atdhetarësh, të cilët si jetën edhe 
vdekjen e bënë me nder. 
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ISA BOLETINI 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Luftëtar i shquar 
i pavarësisë së Shqipërisë 

 
Isa Boletini lindi dhe u rrit në pjesën më veriore të 

Shqipërisë së Epërme (Kosovë), kur Lëvizja Kombëtare 
Shqiptare, e njohur edhe si Rilindja Kombëtare, po merrte 
formë e përmbajtje më të qartë çlirimtare. Në anën tje-
tër, Perandoria Osmane po shkonte drejt shthurjes së saj 
të pandalshme. Integritetin e tij prej luftëtari kombëtar 
Isa Boletini do ta tregojë në vitet e lavdishme të Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit, kur si minoren mori pushkën për 
t’iu bashkuar luftëtarëve të Lidhjes Shqiptare të Pri-
zrenit. Luftëtarët kombëtarë do ta kursejnë shaljanin e ri 
nga Boletini, dhe nuk u gabuan. Nuk do të vonojë, kur 
për dekada ai do të bëhet njëri nga udhëheqësit më me 
integritet i të gjitha besëlidhjeve shqiptare, njëri nga 
drejtuesit e luftëtarët më të pakompromis i të gjitha 
kryengritjeve shqiptare për çlirim, për autonomi e 
pavarësi të shqiptarëve e të Shqipërisë. Në ditët më të 
vështira të popullit shqiptar, në fillimshekullin XX, në 
ditët që e bënë të lavdishëm shekullin e Pavarësisë së 
Shqipërisë, ishte krah për krah Ismail Qemalit, Hasan 
Prishtinës, Luigj Gurakuqit, Bajo e Çerçiz Topullit, 
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Bajram Currit e luftëtarëve tjerë të mëdhenj të kombit, 
të burrave me integritet që nisën Epokën e epokave të 
shqiptarëve – Epokën e Pavarësisë së Shqipërisë. 

 
 

Në shërbim të Shqipërisë 
 
Isa Boletini u lind më 15 janar të vitit 1864 në fsha-

tin Boletin, i cili shtrihet në pjesën veriore të Mitrovi-
cës, aty ku familja Boletini kishte shtëpi e katandi, 
kishte Kullën me bedena që therte qiellin, e cila armiqve 
të Shqipërisë u bënte karshillëk dhe për atdheun ishte 
rojë nderi e llogore lufte. Në një ambient tejet atdhetar, 
ku tregoheshin legjenda për trimëritë tradicionale shqip-
tare, ku thureshin e bëheshin legjendat, ku tregoheshin 
bëmat e Skënderbeut e të Gjergj Elez Alisë, Abdyl Fra-
shërit e Sulejman Vokshit, të Mic Sokolit e Sefë Kosha-
res, të Ali Ibrës e Jakup Ferrit. U rrit e u edukua kështu 
shtatlarti i Boletinit, që edhe për jetën e veprën e tij u 
thurën mite e legjenda. Vetëm kjo formë e të mësuarit të 
historisë, përmes miteve e legjendave, popujve të robë-
ruar e të paarsimuar, siç ishte edhe populli ynë, u ka 
mundësuar të kapërcejnë shekuj e të ruajnë me integritet 
identitetin e tyre: etninë, gjuhën, kulturën e traditat e 
tyre të përcjella brez pas brezi. Lidhja Shqiptare e 
Prizrenit për shqiptarët, kudo që ishin, po e hapte një 
epokë të re, Epokën e shqiptarizmës, jo vetëm për një 
komb, për një gjuhë, shkollë e atdhe të përbashkët, por 
edhe për një shtet të shqiptarëve – Shqipërinë. Idetë që i 
formoi dhe i kristalizoi shekulli XIX, përmes mendjeve 
të ndritura të Rilindjes Kombëtare, duhej t’i vazhdonte, 
finalizonte e formalizonte shekulli XX dhe për këtë 
populli shqiptar i kishte bërë përgatitjet e shumanshme, 
e mbi të gjitha historia njëshekullore i kishte përgatitur 
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drejtuesit dhe luftëtarët e integritetit të lartë kombëtar e 
atdhetar – Luftëtarët e Pavarësisë së Shqipërisë. Njëri 
nga këta luftëtarë, me identitetin dhe integritetin e tij të 
paluhatshëm dhe i pakompromis, pa dyshim që ishte 
luftëtari nga Boletini, Isë Boletini. Isë Boletinin jeta e 
kishte mësuar për t’u përballur me furtunat e vësh-
tirësitë e jetës, jeta e kishte bindur se nderi, liria e lavdia 
çmimin e kanë të shtrenjtë, tepër të shtrenjtë, se për 
këto gjëra të çmuara njerëzore, që u shërbejnë e vihen 
në shërbim të brezave, ia vlen të bëhet çdo flijim nje-
rëzor. 

Në vitet e fundit të shekullit XIX trojeve shqiptare të 
pushtuara nga Perandoria Osmane po u shtoheshin 
rreziqe të reja nga fqinjët grabitqarë, padrejtësitë e shu-
mta i kishin prekur deri në palcë shqiptarët. Shqiptarëve 
po iu imponohej qëndresa e armatosur, për t’i shpëtuar 
robërisë shekullore. Krerët më të devotshëm të popullit, 
të udhëhequr nga Haxhi Zeka, po punonin për ripërtërit-
jen e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Sami Frashëri kishte 
përgatitur Programin e tij Kombëtar: “Shqipëria ç’ka 
qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, për t’i dhënë fund zgje-
dhës osmane apo për të shpëtuar nga e “sëmura e Bos-
forit”, që nuk kishte shpëtim, për t’i shpëtuar shqiptarët 
e trojet e tyre nga copëtimi dhe robërimi i ri që po tro-
kiste në dyert e atdheut nga shovinistët e Ballkanit. Por, 
as armiqtë e Shqipërisë e të shqiptarëve nuk po rrinin 
duarkryq, ata po e shtonin terrorin mbi popullin shqip-
tar, si formë për të penguar çdo rebelim, po i ndiqnin 
patriotët dhe po u ngritnin pusira për eliminime fizike të 
gjithë atyre që guxonin të luftonin për lirinë e shqip-
tarëve. Në mars të vitit 1894 pushteti osman vrau në 
pusi Ahmet Boletinin, vëllain e madh të Isait, luftëtarin 
sypatrembur të sa e sa betejave, e vranë që boletinët të 
mbeteshin pa pinjollin e denjë, e vranë që ta dëmtonin 
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kryengritjen e shqiptarëve, e vranë që të fusnin frikën e 
pasigurinë në çdo familje shqiptare, e vranë që ta vris-
nin guximin e shqiptarëve për liri. Por, hesapet ishin 
bërë pa hanxhiun, në skenë do të dalë i vëllai, Isë Bole-
tini, pinjolli më i denjë i boletinëve dhe i shqiptarëve të 
kohës, të cilin shtypi i Perëndimit do ta krahasojë me 
Robin Hudin anglez dhe Vilhelm Telin gjerman, me dy 
legjendarët më të mëdhenj mesjetarë të anglezëve, për-
katësisht gjermanëve. Pa dyshim, Isai ishte më i madhi i 
boletinëve, shkëlqente ndër fatosat më të mëdhenj të 
kombit në luftërat çlirimtare. Për atdhe e liri ishte i gat-
shëm të shkrinte pasuri e katandi, të sakrifikonte fami-
ljen e të flijohej si me le për liri e atdhe, për Shqipëri. 

Qeveritarët osmanë shpejt do të binden se Boletini 
një pinjoll të ri po ua rreshtonte kryengritjeve çlirimtare 
të shqiptarëve, se turqit e vjetër e të rinj do të kishin 
shumë punë me të, se do t’u shkaktonte jo pak humbje 
deri në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë, më 28 
Nëntor 1912. Osmanllintë nuk do të vonojnë, një vit pas 
vrasjes së Ahmetit, të dërgojnë taborë për të rrethuar 
Boletinin, duke e zënë në kurth Isanë me bashkëluftë-
tarët e tij. Por, boletinasi, i mësuar me pabesitë e armi-
kut, rrethimit iu përgjigj me batare. Luftimi qe i ashpër. 
Nga kryengritësit asnjë i vrarë. Armiku la të vrarë pesë 
oficerë. Vlen të përmendet se në këtë luftim spikat nëna 
e Isait, nëna Ajshe, e cila me kobure në dorë po u jepte 
kurajë luftëtarëve, ndërsa të birit, Isait, i thotë: “Lufto 
biro, se nëna të ka bërë djalë që të luftosh me pasha-
llarë”.251 Shpesh nënat shqiptare e ndjenin një krenari 
të ligjshme kur bijtë e tyre luftonin armikun, ato të 
shumtën u jepnin zemër bijve luftëtarë. Ndër vite ishte 
një moto e porosi e nënës për birin kur e përcillte për 
                                                            

251 Skënder Luarasi: Isa Boletini, Rilindja, Prishtinë 1972, f. 23. 



 
199 

 

luftë: “Lufto, biro, ti për Shqipni,/.../ N’koftë nevoja, vi 
me ty”.252 Cili do të ishte ai luftëtar, që në thirrjen e 
nënës për t’u hedhur me trimëri mbi armikun për liri, 
qëndresë e mbrojtje, nuk do t’i mobilizonte të gjitha 
fuqitë e guximin për t’u sulur mbi armikun që ia kishte 
rrethuar shtëpinë e familjen e tij, në truallin e trashëguar 
brez pas brezi, në atdheun që ishte në kërkim të lirisë, të 
çlirimit e të pavarësisë? 

 
 

“Tokën tonë do ta njomim 
me gjakun e shqiptarit...” 

 
Pasi dështuan të gjitha kurthet, intrigat e pusitë për 

likuidimin fizik të Isa Boletinit, Sulltan Hamiti do të 
ndërrojë taktikë dhe filloi ta merrte me të mirë, me 
demagogji e të holla, me tituj e grada, t’ia hante kokën 
trimit nga Boletini i Shqipërisë së Epërme. Të gjitha 
këto oferta, shumë joshëse për shumëkë, shumë tun-
duese për shumëkë edhe në ditët tona, por të gjitha këto 
oferta, para atdhedashurisë së Isait nuk kishin asnjë 
vlerë. Ai nuk i parapëlqente titujt e gradat, paratë e 
pasurinë dhe as t’i shkëmbente ato me lirinë e atdhe-
dashurinë. I pëlqente të mbetej – Isa Boletini! Përvoja 
jetësore i kishte mësuar Isë Boletinit se liria nuk dhu-
rohet, ajo fitohet, por jo pa derdhur lumenj gjaku. Në 
fjalimin e shkurtër që do të mbajë te Verrat e Llukës, në 
vitin 1910, ai, krerëve dhe luftëtarëve të mbledhur në 
logun e burrave do t’u thotë: “Tokën tonë qi e thau 
Osmanllia, lotët tonë, nuk mujten me e njomë, e tash 
kemi me vaditë me gjakun e shqiptarit”.253 Nga kjo 

                                                            
252 Këngë popullore të Rilindjes Kombëtare (e cituar), f. 211. 
253 S. Luarasi: Vep. e cit., f. 106. 
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shohim se Isa Boletini e kishte të qartë se vendit tonë të 
gjitha të këqijat po i vinin nga robëria e gjatë osmane, se 
lutjet, pritjet e gjata e vajtimet me lot, vendit nuk i kishin 
sjellë asnjë të mirë, veç rreziqeve të shumta. Gjërat 
kishin mbetur të pandryshuara, lotët s’e ndihmuan e as e 
krijuan dot frytin e lirisë. E vetmja rrugë për t’i ndry-
shuar gjërat, për t’i dhënë jetë frytit të lirisë, ishte lufta e 
armatosur, e cila kërkonte sakrifica të shumta, kërkonte 
“okët e gjakut”, siç i kishte thënë Bizmarku delegacionit 
shqiptar të udhëhequr nga Abdyl Frashëri në vitet e 
Kongresit të Berlinit. Bota njeh dy praktika të fitoreve 
të lirisë: blerjen e lirisë me para e pasuri (këtë fat e kanë 
pasur pak popuj), ose gatishmërinë për të derdhur 
shumë gjak e flijuar shumë jetë. Por, në rastin e dytë, 
zakonisht shkon shumë pasuri nga grupe të ndryshme 
profiterësh që kërkojnë haraçin e tyre për “luftën” që 
kanë bërë apo “ndihmën” që kanë dhënë. Të gjitha luf-
tërat çlirimtare të shekullit XX, por edhe këto të paktat 
të zhvilluara në fillimshekullin e ri, konfirmojnë katër-
çipërisht këtë. Në të gjitha kohërat e historisë, qëllimet e 
vërteta të të gjitha luftërave janë të panjohura ose kanë 
shumë të panjohura për publikun. Për ata që derdhin 
gjakun dhe japin jetën, përjashtim deri diku bëjnë luf-
tërat për liri, por edhe këtu nuk mungojnë të panjohurat 
që ndodhin në prapaskenë. 

Pse shqiptarët po derdhnin aq shumë gjak? Çfarë 
kërkonin ata? Isa Boletini këtë do ta sqarojë te Verrat e 
Llukës, i cili me pak fjalë e përmbledh programin 
kombëtar të luftërave çlirimtare. Ai burrave të mbledhur 
në Kuvend u tha: “Bashkim e liri për të mirën e gjithë 
kombësive që ndodhen nën osmanllinë; Shkolla shqype 
për shqiptarët; Gjykatore dhe nëpunës shqiptarë; Rrugë 
dhe fabrika në Shqypni; Çlirimin e popullit nga robë-
ria; Shërbim ushtarak të rinisë brenda kufijve shqip-
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tarë; Armatimin e popullit shqiptar për mbrojtjen e 
nderit e të truellit shqiptar; Flakjen e zgjedhës turke 
dhe njohjen e të drejtave të shqyptarve”.254 Me këto 
kërkesa, kryekreje kombëtare, Isa Boletini, Idriz Seferi 
e trimat e tjerë të Shqipërisë së Epërme po e nisnin 
Kryengritjen e vitit 1910, e cila nuk arriti të shtrihej në 
gjithë Shqipërinë, por popullit i tregoi dy gjëra të 
mëdha: Një, se ushtria e huaj, pra ajo osmane, nuk ishte 
e pathyeshme; dhe dy, bashkimi i gjithë shqiptarëve në 
luftën çlirimtare do të sillte shpëtimn e Shqipërisë. Pas 
përfundimit të kryengritjes, Isai do ta formulonte bindjen 
e tij kështu: “Mahmut Shefqeti mos të madhnohet, se sa 
djem shqiptarë që ranë dëshmorë në këto lufta, gjithë-
secili asht pague, për nji pesëdhjetë, e Shqipnia s’asht 
farue për disa të ndershëm dëshmorë. Por, kur të bash-
kohemi të gjithë shqiptarët, ku janë e të lidhin besën, do 
të jena të zotët ta përzamë hurdinë turke jashtë Shqip-
nijet, jo ma me armë, por edhe me hujt e gardhit”.255 
Ky ishte mësimi që nxori Isa Boletini nga Kryengritja e 
vitit 1910. Ai jo vetëm që nuk hoqi dorë nga kryengri-
tja, por ishte i bindur se vetëm me luftë do të çliroheshin 
shqiptarët e do të bëhej Shqipëria.  

Nuk do të kalonte shumë kohë kur do të fillonte 
Kryengritja e Përgjithshme Shqiptare e vitit 1912, mu 
ashtu siç ishin marrë vesh krerët shqiptarë në Mbledh-
jen e Lagjës Taksim të Stambollit, në shtëpinë e Syrja 
Vlorës, në fillim të janarit të vitit 1912. Pasi deputetët 
shqiptarë, në krye me Ismail Qemalin, Hasan Prishtinën 
etj., u bindën se shqiptarëve rrugë tjetër nuk u kishte 
mbetur. Ata duhej t’i ndanin detyrat e tyre. Hasan Prish-
tina u ngarkua për organizimin e kryengritjes, ndërsa 

                                                            
254 Po aty.  
255 Po aty. 
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Ismail Qemali të dilte në Evropë për të gjetur mbësh-
tetje e armatim për Shqipërinë e kryengritjen. Edhe për-
faqësues të tjerë të Shqipërisë duhej të shkonin në 
vendet e tyre për përgatitjen e Kryengritjes. Isa Boletini 
ishte njëri nga udhëheqësit më eminentë të asaj krye-
ngritjeje, që në mënyrë të pashmangshme çoi në 28 
Nëntorin e vitit 1912.  

 
 

“Jam mirë 
kur asht mirë Shqipnia!” 

 
Me Kryengritjen e Përgjithshme Shqiptare të vitit 

1912 dhe sukseset e arritura në fushëbetejat e luftës, 
ishin krijuar të gjitha mundësitë për shpalljen e pavarë-
sisë së Shqipërisë. Kundër kësaj pavarësie nuk ishte 
vetëm Perandoria Osmane, por ishin shtetet fqinje të 
Ballkanit, që pretendonin copëtimin e tokave të shqip-
tarëve, si dhe disa nga Fuqitë e Mëdha që i mbështetnin 
aspiratat e tyre shoviniste. Këto ishin rrethana tepër të 
pafavorshme për forcat atdhetare shqiptare, të cilat kishte 
gati një shekull që po luftonin për t’u shkëputur një herë 
e mirë nga vargonjtë e robërisë osmane. Kur Aleanca 
Ballkanike i shpalli luftë Turqisë, populli shqiptar dhe 
tokat e tij ishin synimi kryesor i atij sulmi tinëzar. Për 
shqiptarët u shfaq një rrezik i ri, tani veç robërisë së re, 
po rezikohej edhe copëtimi i tokave të Shqipërisë. Në 
një situatë të tillë, Isa Boletinit nuk i mbetej tjetër veçse 
t’ua kthente pushkën ushtrive të kralit të Serbisë, por 
njëkohësisht ai duhej të kujdesej të ishte në Vlorë, si 
përfaqësues i Kosovës në Kuvendin e Madh Kombëtar, 
aty ku pritej shpallja e pavarësisë së Shqipërisë. Depër-
timi i ushtrive të Aleancës Ballkanike në tokat shqiptare 
është përcjellë me dëme të mëdha materiale e njerëzore. 
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Fshatra të tëra u gjetën nën flakë, popullsia po vritej 
e masakrohej dhe po detyrohej të largohej nga trojet e 
tyre shekullore.256 Pasojat e luftës qenë të mëdha, 
sidomos në Shqipëri të Epërme e në Çamëri. Në këto 
rrethana tejet të vështira, përfaqësuesit e popullit shqip-
tar, në Kuvendin e Vlorës morën vendimin për mëve-
tësinë e Shqipërisë. Isa Boletini edhe pse arriti me vonesë 
në Vlorë, ai me forcat e tij u bë roje besnike e Qeverisë 
së Ismail Qemalit.257 Ismail Qemali duke e njohur 
kontributin e tij në luftërat për pavarësinë e Shqipërisë, 
duke i njohur meritat e Isait dhe të bashkëluftëtarëve të 
tij, ia ofron postin e Ministrit të Luftës. Në fakt, Ismail 
Qemali Isa Boletinit ia dha rastin që edhe një herë të 
konfirmonte karakterin e tij të lartë, dinjitetin e tij prej 
njeriu e atdhetari, se ai nuk kishte luftuar për ofiqe, 
poste e grada, por për lirinë e bashkimin e shqiptarëve 
– për Shqipërinë. Në ofertën e Kryetarit të Qeverisë 
së Vlorës, ai u përgjigj “jo se aty duhen njerëz me 
shkollë”.258 Këtu ndoshta edhe nisi gabimi i atdhetarëve 
të dëshmuar, siç ishte Isa Boletini, pse nuk i morën pos-
tet kryesore në Qeverinë e Ismail Qemalit, por ua lanë 
disa pashallarëve që vraponin për poste e ofiqe. Gabime 
të tilla atdhetarët, ndoshta për shkak të modestisë apo 
edhe të sinqeritetit, do t’i përsërisin edhe në fund të 
shekullit XX në Kosovë. Sigurisht që edhe modestia e 
sinqeriteti janë virtyte e vlera, por janë të tilla aty ku 
njihen e me ata që i njohin. Në kohë kthesash të mëdha 
e tranzicionesh shoqërore, kërkohet, veç guximit, nder-
shmërisë, urtisë, edhe intuita për t’i kuptuar pabesitë, 
babëzitë e mashtrimet e matrapazëve të ndryshëm, që fe 

                                                            
256 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 507. 
257 S. Luarasi: Vep. e cit., f. 182. 
258 Po aty. 
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e atdhe kanë interesin meskin e të paskrupullt. Edhe 
këto vese të njerëzve finokë e mizorë do t’i kemi parë 
gjatë gjithë këtyre 100 viteve të pavarësisë.  

Në prill të vitit 1913 Ismail Qemali, si Kryetari i 
Qeverisë së Përkohshme të Vlorës, vendosi të dalë në 
Evropë për të punuar (lobuar, siç thuhet sot) për Shqi-
përinë te Fuqitë e Mëdha, tek të cilat ai kishte besim, 
duke qëndruar më së gjati në Londër. Në bisedën që Isai 
zhvilloi me ministrin e Mbretërisë së Bashkuar dhe 
kryetarin e Konferencës së Ambasadorëve në Londër, 
Eduar Grein, kur ky i fundit e pyeti se ku i bie Mitro-
vica dhe shprehu keqardhje për mospërfshirjen e saj në 
kufijtë e Shqipërisë, Isai i përgjigjet: “Zotni, nuk kam 
ardhë këtu për Mitrovicën, por për gjithë Shqipninë”.259 
Ndërsa, kur korrespodentët e huaj e pyetën për vendimet 
e Konferencës së Ambasadorëve, Isai u përgjigj: “Ven-
dimet e Konferencës së Londrës për kufijtë e Shqipnisë 
janë krejt të padrejta, meqenëse gjysma e kombit iu dha 
anmiqve. Por, besa-besën e shqiptarit, unë nuk do të rri 
në prehje sa kohë që vllaznit e mij do të jenë nën 
zgjedhe t’anmikut”.260 Dhe vërtet, Isa Boletini nuk 
mbeti për asnjë moment i qetë, derisa pjesë të mëdha të 
saj mbaheshin nga ushtri të huaja. Isa Boletini i qëndroi 
besnik deklamimit të tij, tek tha: “Unë kam ngrit krye 
për hakin e Shqipnisë. Nuk lypi shpërblim për veti. Unë 
jam mirë kur asht mirë Shqypnia”.261 Ndonëse, në his-
toriografinë shqiptare ka pasur përpjekje për të hedhur 
baltë mbi këtë personalitet të përpjekjes shqiptare për 
liri e pavarësi, ai mbeti Robin Hudi262 modern i shqip-

                                                            
259 M. Verli: Vep. e cit., f. 302. 
260 Po aty. 
261 Po aty. 
262 S. Luarasi: Vep. e cit., f. 188. 



 
205 

 

tarëve. Mbeti personalitet me integritet të lartë, se i lartë 
ishte qëllimi i luftës së tij për Shqipërinë. Atij në pabesi 
e në pusi iu mor jeta, por mbeti i pavdekshëm në his-
torinë e Shqipërisë. Një anonim me inicialet “K.L.V.”, 
shkroi: “Isa Boletin të qofsha falë!/ Qënke në botë një 
trim i rrallë./ Nderon shqiptarët se qënke burrë -/ Emri 
mos t’u harroftë kurrë!263 Kështu, zemra dhe mendja u 
këndonte shqiptarëve të kohës për Isë Boletinin, 
shtatlartin e kryetrimin e Shqipërisë. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
263 Po aty, f. 109. 
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DEDË GJO LULI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nga Lidhja e Prizrenit 
deri te pavarësia e Shqipërisë 

 
Dedë Gjo Luli ishte një udhëheqës i dalluar popu-

llor i Malësisë së Mbishkodrës, i cili tërë jetën ia kush-
toi çlirimit të atdheut që nga Lidhja e Prizrenit, kur 
luftoi për mbrojtjen e Plavës e të Gucisë, si dhe të 
Hotit e të Grudës264 dhe jo vetëm kundër Perandorisë 
Osmane, por edhe kundër Fuqive të Mëdha, që kër-
konin dorëzimin e tokave shqiptare Malit të Zi. Luftën 
për çlirim e bashkim nuk e ndali deri te Pavarësia e 
Shqipërisë dhe në mbrojtje të saj. U lind në vitin 1840 
në fshatin Traboin të Hotit, që sot ndodhet në Repu-
blikën e Malit të Zi, krahinë shqiptare e mbetur jashtë 
kufirit shqiptar, me vendimet e padrejta të Kongresit të 
Berlinit. Dedë Gjo Luli u bë një nga viktimat e para të 
kësaj padrejtësie të madhe, e cila padrejtësi me vete do 
të marrë qindra mijëra jetë njerëzish, e të mos flasim 
për pasojat tjera të shumanshme e të pallogaritshme të 
asaj padrejtësie që i ka përcjellë malësorët e këtij 
luftëtari të madh kombëtar. Të vihesh përballë atyre 
                                                            

264 Fjalor enciklopedik shqiptar (i cituar), f. 1570. 
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padrejtësive të mëdha të kohës, kërkohej ndërgjegje e 
vendosmëri e madhe, kërkohej integritet i lartë, me të 
cilin integritet ishte i pajisur gjithanshmërisht Dedë 
Gjo Luli gjatë gjithë jetës së tij deri në vdekje. Rënia e 
tij në altarin e lirisë është jo vetëm kujtesë dhe homazh 
si respekt i thellë, i ndjeshëm dhe meritor në 100-vje-
torin e pavarësisë. 

 
 

Si nisi veprimtaria luftarake 
e Dedë Gjo Lulit? 

 
Veprimtaria atdhetare e Dedë Gjo Lulit është e gjatë, 

për të thënë saktë, ajo është 53-vjeçare. Nis në vitin 
1862, kur malësorët e Hotit e të Grudës i thyejnë forcat 
malazeze dhe i shkojnë në ndihmë Oso Kukës në Vra-
ninë. Atëherë Dedë Gjo Luli i kishte vetëm 22 vjet. 
Ç’prej atëherë kurrë nuk reshti së luftuari për lirinë dhe 
pavarësinë e Shqipërisë, derisa u vra më 24 shtator në 
Orosh nga forcat serbe, të ndihmuara nga ato esadiste. 
Sigurisht që formimi i tij si luftëtar i vendosur për komb 
e atdhe do të kulmojë në vitet e lavdishme të Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit (1878-1881), kur shqiptarët 
shkruan faqe të lavdishme në historinë e tyre, tashmë si 
komb i formuar e më kërkesa të qarta politike: për një 
gjuhë, për një komb e atdhe të përbashkët të shqip-
tarëve. Do theksuar se formulimin më të mirë për 
kombin e kishte dhënë shkodrani tjetër, Vaso Pasha, në 
poezinë e tij, që ishte edhe himni i Lidhjes së Prizrenit, 
O moj Shqypni, në të cilën ai nënvizoi qartë e bukur se 
feja e shqiptarëve është Shqiptaria.265  

                                                            
265 Pashko Vasa: O moj Shqypni (e cituar). 
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Pra ishin idetë e mëdha të rilindësve ato që kishin 
ndezur peshë ndjenjat e çdo shqiptari për lirinë dhe 
autonominë e gjithë shqiptarëve, deri në mëvetësinë e 
tyre kombëtare për shtetin e përbashkët të të gjithë 
shqiptarëve që jetonin në katër vilajetet e Rumelisë. Në 
ato vite të stuhishme Dedë Gjo Luli, edhe pse i ri, do të 
gjendej në ballë të luftëtarëve të Hotit e të Grudës në 
mbrojtje të tokave shqiptare, si në luftimet kundër 
Portës së Lartë, ato kundër knjazëve të Malit të Zi, por 
edhe kundër vendimeve të padrejta të Kongresit të 
Berlinit. Ishin vendimet e padrejta të Shën Stefanit e më 
pas ato të Kongresit të Berlinit dhe gatishmëria e Pera-
ndorisë Osmane për t’i përdorur tokat shqiptare si 
monedhë kusuritjeje, që i bënë bashkë krerët e Shqi-
përisë për t’u mbledhur në Prizren dhe për t’u treguar 
Fuqive të Mëdha se tokat e shqiptarëve nuk mund të 
copëtoheshin sikur nuk kishte njeri në to. Zotër të atyre 
tokave ishin shqiptarët, që banonin në to brez pas brezi 
dhe se atdhe tjetër rezervë nuk kishin. Vendosmëria e 
malësorëve dhe largpamësia e krerëve, të udhëhequr 
nga Dedë Gjo Luli, bëri që Fuqitë e Mëdha të tërhiqe-
shin nga Hoti e Gruda. 

Sigurisht që kjo ishte një fitore për Hotin e Grudën, 
por jo edhe për Tivarin e Ulqinin, që ranë pre e vendi-
meve të padrejta të Fuqive të Mëdha në Berlin.266 Ky 
vendim dhe gatishmëria e Portës së Lartë për t’i sakri-
fikuar tokat shqiptare, i bëri shqiptarët që t’i nxirrnin dy 
mësime të mëdha: një, se Stambolli nuk ishte i interesuar 
për t’i mbrojtur shqiptarët e as tokat e tyre dhe dy, 
shqiptarët për t’i mbrojtur të drejtat e tyre u duhej 
bashkimi dhe definimi i kufijve të Shqipërisë. Për Lidh-
jen e Pejës, pas Lidhjes së Prizrenit, Sami Frashëri do të 
                                                            

266 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 195. 



 
210 

 

shkruajë manifestin e tij politik: “Shqipëria ç’ka qenë, 
ç’është e ç’do të bëhet”, ku do të nënvizonte domosdo-
shmërinë e caktimit të kufijve të Shqipërisë. Mosdefi-
nimi, gjithnjë sipas Sami Frashërit dhe gjithë rilindësve 
tanë, i kufijve të Shqipërisë, mosndarja nga “e sëmura e 
Bosforit”, siç thuhej për Perandorinë Osmane në vitet e 
Krizëz Lindore, fati i Perandorisë do të ishte edhe fati i 
Shqipërisë dhe i shqiptarëve267. Kjo kishte bërë që Dedë 
Gjo Luli dhe brezi i tij të futeshin jo vetëm në hullinë,268 
por të bëheshin shpirti e jeta e ideve të mëdha të Rili-
ndjes Kombëtare në viset e Shqipërisë së Epërme. 

 
 

“Pushkë e ngrehur e Shqipërisë” 
 
Vitet e para të shekullit XX në Lëvizjen Kombëtare 

Shqiptare, sigurisht duke pasur edhe përvojën e she-
kullit XIX, do të shënojnë ngritje cilësore. Lëvizja për-
veç faktit se i ishin shtuar luftëtarë të rinj të brumosur 
me idetë e shqiptarizmës, ajo vazhdonte të kishte luftë-
tarë të vendosur e me integritet, siç ishte Dedë Gjo Luli 
e luftëtarë të tjerë të dalluar të pushkës e të penës. E tërë 
jeta dhe vepra e Dedë Gjo Lulit është luftë për liri e 
mbijetesë të Shqipërisë e të shqiptarëve, por njëra nga 
periudhat më të lavdishme të tij, tanimë në moshë të 
pjekur, janë vitet e Kryengritjeve Antiosmane të viteve 
1908-1912, të cilat pashmangshëm çuan në Shpalljen e 
Pavarësisë së Shqipërisë më 28 Nëntor 1912. Janë këto 
vite sa të vështira, aq edhe të lavdishme të popullit 
shqiptar, që u mundësuan shumë pesonaliteteve tona t’i 

                                                            
267 Sami Frashëri: Vep. e cit., f. 75. 
268 Marenglen Verli: Nga Kosova për Kosovën, Botimpex, Tiranë 

2006, f. 198. 
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shfaqnin dhe shpërfaqnin vlerat e tyre njerëzore, virty-
tin, dinjitetin dhe integritetin e tyre njerëzor e kombëtar. 
Një i tillë, i stolisur me këto vlera të larta, pa dyshim që 
është edhe Dedë Gjo Luli. Këto virtyte sigurisht që i 
kishin rënë në sy edhe Plakut të urtë Ismail Qemali, i 
cili e nderonte së tepërmi. Në një rast i thanë Ismail 
Qemalit, mbase ndonjë nga soji i toptanëve që e rretho-
nin në fillim Plakun e Vlorës: “Pse i batë aq nderime 
këtij katundari malëcor?” Ismail Qemali ua dha këtë 
përgjigje: “Dedë Gjo Luli është pushkë e ngrehur për 
Shqipërinë”. Sigurisht se ai që e bënte këtë pyetje nuk 
ishte “pushkë e ngrehur e Shqipërisë”. Dhe vërtet, Dedë 
Gjo Luli, për 53 vjet më radhë, sa e kishte mbajtur 
“pushkën e gjatë mbi supe”, ishte edhe më shumë se një 
“pushkë e ngrehur për Shqipërinë”. Ismail Qemali, 
përveç që kishte dëgjuar shumë për bëmat e tij prej 
luftëtari, ai e pati rastin t’i shihte së afërmi vlerat nje-
rëzore e luftarake të Dedë Gjo Lulit gjatë Kryengritjes 
së Malësisë të vitit 1911, aty ku së bashku me Luigj 
Gurakuqin, Dedë Gjo Lulin, Mehmet Shpendin, Isë 
Boletinin e trimat e tjerë hartuan Memorandumin e 
Gerçës, më 25 qershor 1911. Atë vit kryengritësit e 
Malësisë se Mbishkodrës jo vetëm që ishin mbrojtur me 
sukses nga ushtria e madhe turke, por në Deçiç, më 6 
prill 1911 ishte ngritur edhe flamuri kombëtar i sjellë 
nga Austria, aty ku ishin kristalizuar edhe kërkesat e 
shqiptarëve për autonomi.269 Edhe pse kryengritja ishte 
e lokalizuar, kërkesat që u hartuan nga Ismail Qemali e 
Luigj Gurakuqi ishin gjithëkombëtare. Vetëm kjo krye-
ngritje, me përmasat që pati, do të mjaftonte që heroi 
ynë, Dedë Gjo Luli, të mbetej i nderuar dhe i respektuar 
ndër breza shqiptarë, për trimërinë e tij, për besën e 
                                                            

269 Po aty, f. 198. 
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bujarinë, për urtinë e vendosmërinë, për guximin e 
ndershmërinë. Armiqtë e kombit të tij u munduan ta 
korruptojnë në të gjitha format e mundshme, me të cilat 
oferta, shumë njerëz si dje, ashtu edhe sot janë tunduar e 
tundohen. Por, Dedë Gjo Luli u qëndroi besnik ideve të 
mëdha të kombit. Turqit i patën ofruar të bëhej “Baj-
raktar i Hotit”. Pa hezituar u kishte thënë: “Nuk bëhem 
bajraktar pa bajrak”. Monarku i Malit të Zi ia dha 
kapicën si dhuratë simbolike. Ai ia ktheu, duke i thënë: 
“Unë nuk kam krye për një tjetër kësulë, veç asaj që ka 
vue baba e të parët e mi”. 

Dedë Gjo Luli ishte prej ati brumi që nuk ndryshonte 
sipas situatave, ai kudo që ndodhej shpërfaqte pa drojë 
mendimin e tij dhe këtë e bënte edhe kur ishte mirë e 
shlirë, edhe kur ishte ngushtë e në vështirësi, e ruante 
qetësinë dhe integritetin e tij. Ai këto veti i tregoi edhe 
atëherë kur kreu u administratës ushtarake ndërkombë-
tare në Shkodër, admirali britanez Sesil Burnej i dha 
lajmin se Hoti e Gruda kishin mbetur jashtë Shqipërisë. 
Trimi ynë do t’i thotë: “Ti zotni ke hyqum me shit 
kopshtin tand, se atë temin nuk e shes e as nuk e fali”. 
Admiralit britanik, si duket, nuk i pëlqyen këto fjalë dhe 
e kërcënoi në emër të Fuqive të Mëdha të Evropës, që të 
rrinte urtë. Dedë Gjo Luli ia priti me urti e njerëzi: “A 
ka tagër e forcë Evropa me më ndalë që të derdhi 
gjakun tem”. Koha tregoi se askush nuk kishte tagër ta 
ndalonte një popull kur lufton për të drejtat e tij të ligj-
shme, ashtu siç bëri populli ynë në fund të shekullit XX. 

Kur Evropa e Ballkani u përfshinë në mjerimin e 
Luftës së Parë Botërore, në një letër të hapur për 
bashkëkombësit e tij, të botuar në gazetën “Tarabosh”, 
deklaronte: “Unë jam i mendimit se nuk do të përzihena 
në mjerimin evropian, por do të rrim gati. Ne nuk do të 
ngucim kërkend, por në qoftë se ndokush do të na 
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sulmojë, do të mbrohemi deri në ma të mbramen pikë të 
gjakut”. Kjo është një dëshmi tjetër se Dedë Gjo Luli 
tërë jetën e tij, deri më 24 shtator, kur u vra në Orosh 
nga forcat serbe, të ndihmuara nga ato esadiste, mbeti 
“Pushkë e ngrehur e Shqipërisë”. 
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THEMISTOKLI GËRMENJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tërë jetën në shërbim të lirisë, 
pavarësisë dhe demokracisë 

 
Themistokli Gërmenji lindi në qytetin e Korçës më 

1871,270 aty ku i mori edhe mësimet e para. Themis-
tokliu ishte me fat që lindi në qytetin që ishte i dalluar 
për zejtari e tregti, për arsim e kulturë, për veprimtari e 
ndërgjegje të lartë kombëtare. Korça, duke qenë një 
qytet i tillë, krijoi perspektivë të shëndoshë, hapi shumë 
dritare për gjeneratat e reja që kishin kurajën të punonin 
për komb e atdhe. Askund tjetër shqiptarët nuk mund të 
edukoheshin me integritetin e ndërgjegjësuar kombëtar 
si në Korçën e shkollës së parë shqipe. Në Korçën, siç 
thoshte Naimi ynë i madh, e cila ishte bërë lule dhe 
kishte lënë prapa të gjitha shoqet e saja.271 Prandaj, pa 
hezituar, mund të themi se Themistokliu ynë ishte i 
privilegjuar që kishte lindur në “Lulen e Shqipërisë” – 
në Korçën e shkollës së parë shqipe. Zor që ka shqiptar 
që e ka lexuar poezinë e Naim Frashërit “Gjuha shqipe”, 
e të mos ketë krijuar një dashuri të veçantë për poetin, 

                                                            
270 Fjalori enciklopedik shqiptar, (i cituar), f. 763-764. 
271 Naim Frashëri: Vepra 1, Rilindja, Prishtinë 1986, f. 188. 
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për gjuhën shqipe e Korçën, kryeqytetin e shkollës shqipe, 
të kulturës shqiptare, të serenatave të bukura korçare. A 
mund të mos e kishte këtë ndjesi, këtë krenari të natyr-
shme Themistokli Gërmenji, flamurtari e çlironjësi i 
Korçës nga bandat e qeveritarëve grekë të fillimshe-
kullit XX? 

Njëri nga rilindësit që meriton vëmendje të përqend-
ruar për kontributin e tij për gjithë veprimtarinë atdhe-
tare e posaçërisht për vitet e vështira të paspavarësisë si 
edhe në vitet e turbullta të Luftës së Parë Botërore, pa-
dyshim që është shpëtuesi i Korçës nga pushtimi grek, 
Themistokli Gërmenji. Themistokli Gërmenji zë një 
vend nderi dhe ruhet me respekt në kujtesën historike të 
popullit shqiptar e të Shqipërisë si arkitekti kryesor i 
autonomisë së Korçës nën protektoratin francez, të kri-
juar gjatë Luftës së Parë Botërore (1916-1918). Në Kor-
çën autonome, me gjithë vështirësitë, pavarësia e fituar 
më 28 nëntor 1912 vazhdoi jetën e pavarur edhe në saje 
të urtisë së Themistokliut. Sigurisht që ky nuk është 
kontributi i vetëm i atdhetarit Gërmenji, por është njëri 
nga aktet më të rëndësishme të tij. 

 
 

Rruga atdhetare 
 
Themistokli Gërmenji, si shumë bashkëkombas të 

tij, pasi përfundoi shkollimin në qytetin e lindjes, në 
Korçë, u detyrua ta merrte rrugën e mërgimit. Në ato 
vite Rumania ishte një nga shtetet fqinje të Perandorisë 
që ishte bërë një strehë e ngrohtë e atdhetarëve shqip-
tarë, që pa pengesa e ushtronin veprimtarinë atdhetare. 
Këtë rrugë në vitin 1892272 e ndoqi edhe Themistokliu i 
                                                            

272 Fjalor enciklopedik shqiptar 1 (i cituar), f. 763. 
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ri. Me shkuarjen në Rumani, në mesin e shumë bashk-
atdhetarëve që kishin arrirur të stabilizohen në rrethanat 
e reja shoqërore, këtë rrugë do ta ndiqte edhe Themis-
tokli Gërmenji. Në fillim atij i është dashur të gjente 
punë si çirak në një punishte, por shpejt jeta do ta më-
sonte për të kërkuar rrugë të tjera. Kësisoj, ai më pas 
filloi të merrej me tregti dhe me gjasë edhe do ta gjejë 
mirë veten. Kjo punë shpejt do t’i mundësojë Themisto-
kliut të bëhet veprimtar i devotshëm i Lëvizjes Kombë-
tare duke u gjendur shpejt dhe shpesh në radhët e 
shoqërive patriotike siç ishin “Drita” dhe “Dituria”.273 
“Drita” (1901-1908), botohej në Sofje të Bullgarisë dhe 
shtypej në alfabetin e Stambollit. 

Alfabeti i Stambollit ishte hartuar nga Sami Frashëri 
dhe qe pranuar nga “Shoqëria e të Shtypurit Shkronja 
Shqipe” në Stambollit më 12 tetor 1879.274 Baza e këtij 
alfabeti ishte alfabeti latin, por ishte i plotësuar me disa 
shkronja të veçanta. Alfabeti i Stambollit u bazua në 
parimin fonetik (për çdo tingull një shkronjë).275 Ndërsa 
“Dituria” (1908-1910) ishte klub i Korçës, i organizuar 
për përhapjen e shkollës shqipe dhe mbrojtjen e alfa-
betit shqip.276 Nga kjo shihet se Themistokli Gërmenji 
sa ishte rilindës, po aq ishte edhe independist shqiptar, i 
angazhuar përjetësisht për lirinë dhe pavarësinë e 
Shqipërisë. Pas Revolucionit xhonturk, Themistokliu 
kthehet në Manastir dhe së bashku me të vëllanë Tele-
makun, ndërtojnë hotelin “Liria”, të cilin e bëjnë një 
qendër të rëndësishme të Lëvizjes Kombëtare Shqip-
tare. Gjatë kësaj kohe Themistokliu vendos kontakte 

                                                            
273 Po aty. 
274 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 212. 
275 Po aty, f. 211. 
276 Po aty, f. 491. 
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bashkëpunimi me lëvizjen çlirimtare maqedonase,277 
pasi edhe ata rrezikoheshin nga shovinistët grekë e serbë.  

Revolucioni Xhonturk, ku shqiptarët patën një rol të 
rendësishëm, në fillim bëri një nxitje të fuqishme në 
krijimin e klubeve kulturore, shoqërive të ndryshme 
kombëtare, hapjen e shkollave shqipe, përdorimin e gju-
hës shqipe në shkolla e administratë dhe solli krijimin e 
alfabetit të përbashkët me shkronja latine. Edhe pse 
komiteti qendror i xhonturqve “Bashkim e Përparim” 
kishte deklaruar se nuk do të përzihej në çështjet e 
alfabetit shqip, në fakt ata (xhonturqit) po e pritnin 
momentin për t’ia ndalur hovin Lëvizjes Kombëtare 
Shqiptare.278 Nuk do të vonojë shumë kohë dhe xhon-
turqit do t’i përdorin të gjitha forcat shtetërore e ushta-
rake kundër çdo gjëje shqiptare. Kështu, shqiptarët 
shpejt do të binden se kishin qenë të mashtruar nga 
turqit e rinj. Rrethanat e reja të krijuara do t’i detyrojnë 
shumë atdhetarë që shpëtimin e veprimtarisë së tyre ta 
kërkojnë përsëri jashtë atdheut. Kjo e shtyri Themistokli 
Gërmenjin që të shkojë në Itali dhe atje do ta shfrytëzojë 
rastin të takohet me arbëreshët e Italisë, meqenëse edhe 
atje ekzistonte një lëvizje e fuqishme patriotike, bazat e 
së cilës i kishte vendosur brezi i arbëreshëve, të prirë 
nga rilindësi i madh Jeronim de Rada. Në Itali Themi-
stokli Gërmenji nuk mundi të zërë vend, ai duhej të 
ishte më pranë Shqipërisë dhe kështu nga Italia do të 
vendoset në Korfuz, ku edhe aktivizon një qendër 
patriotike dhe më vonë në Korçë (1912)279 vihet në krye 
të një çete kryengritëse për lirinë e Shqipërisë. 

 

                                                            
277 Po aty, f. 764. 
278 Po aty, f. 419. 
279 Po aty. 
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Autonomia e Korçës 
 
Pas shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë më 28 Nën-

tor 1912, Themistokli Gërmenji do ta vazhdojë veprim-
tarinë e tij në Korçë, duke bashkëpunuar ngushtë me 
qeverinë e Ismail Qemalit (1913-1914). Gjatë kësaj kohe 
ai vazhdon të kryejë detyra të rëndësishme në shërbim 
të shtetit të pavarur shqiptar. I pakënaqur me qeverinë e 
Princ Vidit, Themistokli Gërmenji do të qëndrojë në 
vitet 1914-1915 në Rumani, prej nga më pas do të kthe-
het në Bullgari. Atje, tok me disa bashkëpatriotë, do ta 
botojnë revistën politike, shoqërore e kulturore në Sofje 
“Biblioteka Zëri i Shqipërisë”. Në krye të saj ishte The-
mistokli Gërmenji, ndërsa redaktor ishte Kristo Dako. 
Revista botohej në Sofje (1915-1916) dhe gjithsej janë 
botuar shtatë numra. Numri i tetë është botuar në Sauth-
brixh të shtetit Massachusetts të SHBA-ve. Gazeta e The-
mistokli Gërmenjit gjatë asaj kohe ka propaganduar for-
cërisht idenë e çlirimit e të bashkimit të popullit shqiptar. 

Situata e krijuar në Shqipëri në vitet e turbullta të 
Luftës së Parë Botërore, sidomos ajo e shkaktuar në 
Korçë nga andartët grekë, pas largimit të forcave ushta-
rake greke, e shtynë Themistokliun të kthehej në qytetin 
e lindjes. Me kthimin e tij, forcat mbrojtëse të Korçës 
morën energji të reja, duke u mobilizuar pashmangshëm 
në mbrojtje të qytetit të tij. Lëvizja kombëtare e Korçës 
pa mëdyshje mund të thuhet se ishte me fat që në krye 
të saj ishin dy rilindës të mëdhenj, Themistokli Gërme-
nji dhe Sali Butka, të cilëve ison ua mbanin edhe shumë 
luftëtarë të tjerë të dëshmuar. Me të hyrë francezët në 
Korçë, nga qyteti u larguan të gjitha forcat greke, 
përveç forcave të Venizellosit, që ishte përkrahës i 
Antantës. Forcat shqiptare, të udhëhequra nga Gërmenji 
dhe Butka, nuk pranuan që në qytet të qëndronin forcat 
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e Venizellosit, të cilat nën presionin e kryengritësve 
shqiptarë u detyruan të largohen nga Korça. Me largi-
min e tyre u krijuan rrethanat për nënshkrimin e Proto-
kollit me Komandantin e ushtrisë franceze, kolonelin H. 
Dekoen, i cili u nënshkrua më 10 dhjetor 1916. Pasi u 
vendos rendi dhe qetësia në atë zonë, filloi funksionimi 
i asaj që njihet si Autonomia e Korçës, me ç’rast 
Themistokli Gërmenji vendosi t’u drejtohej qytetarëve 
të saj. Ai mbajti një fjalim të zjarrtë politik dhe në mes 
të tjerave tha: “Ushtria franceze ardhi, zaptoi Korçën 
dhe mjaftë prej kazasë së saj për të luftuar kundër aus-
triakëve, gjermanëve dhe bullgarëve dhe jo kundër 
shqiptarëve... Francezët i përzunë qeveritarët e Greqisë 
me gjithësejt nga Korça... Komandanti dhe qeveritari i 
Francës në Korçë e njeh Korçën për vend të Shqipërisë, 
i njeh të gjitha të drejtat e kombit shqiptar dhe u zotua 
që tash e tutje të punojë së bashku e me marrëveshje me 
shqiptarët e Korçës dhe të kazasë së saj, për qeverimin 
dhe sigurimin e këtij vendi”.280 Kjo mënyrë e komuni-
kimit është një dëshmi tjetër se Themistokli Gërmenji 
ishte atdhetar i kalitur në kudhrën e atdhedashurisë, se 
ishte personalitet me integritet të lartë. Mënyra se si do 
të përfundojë jeta e tij është dëshmi tjetër e integritetit të 
tij njerëzor e patriotik, e cila veshtirë haset edhe sot në 
jetën tonë politike. 

Në këtë rast e shoh të nevojshme t’i jap disa të dhëna 
për Autonominë e Korçës, nën pretektoratin e ushtrisë 
franceze, gjatë Luftës së Parë Botërore. Në këtë njësi 
administrative ishin: Korça me rrethinë, Bilishti, Kolo-
nja, Gora dhe Opari, të cilat do të qeveriseshin nga shqi-
ptarët nën mbrojtjen e autoriteteve ushtarake franceze. 
Këshilli qeverisës përbëhej prej 14 personaliteteve poli-
                                                            

280 Po aty, f. 88. 
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tike shqiptare, shtatë prej tyre ishin të ritit ortodoks e 
shtatë të tjerë ishin të ritit mysliman.281 Gjuhë zyrtare qe 
gjuha shqipe, flamuri ishte ai shqiptar dhe në një kënd 
ishte trengjyrëshi francez. Shkollat greke u mbyllën, 
ndërsa u hapën shkollat në gjuhën shqipe. Komandant i 
policisë u emërua Themistokli Gërmenji, i cili ishte 
edhe Prefekt i Korçës. Kjo sigurisht që ishte një fitore e 
madhe, por kjo fitore bëri që kundër Gërmenjit të 
drejtoheshin akuza të rreme nga shumë anë, gjoja se ai 
ishte agjent i austro-hungarezëve. Nën këtë akuzë të 
rreme Themistokli Gërmenji në nëntor 1917 arrestohet 
nga Komanda Ushtarake e Lindjes. Burgoset në Selanik 
dhe më 9 nëntor 1917 ekzekutohet nga gjenerali freng 
Sali.282 Për Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, zhdukja 
fizike e këtij rilindësi të shquar pa dyshim se ishte një 
humbje e madhe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
281 Po aty, f. 89. *Ata ishin: Rafail Adhami, Kostandin Nocka, 

Nikolla Vangjeli, Vasil Singjeli, Vasil Kondi, Llambro Mborja, Thimi 
Cale, Shaqir Shabani, Tefik Rushiti, Hysen Dishnica, Emin Rakipi, 
Qani Dishnica, Sali Babani dhe Haki Shemshedini. 

282 Po aty, f. 91.  
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BAJRAM CURRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trim, tribuni i vegjëlisë 
që iu përkushtua Shqipërisë 

 
Bajram Curri është pa dyshim një nga luftëtarët e 

dalluar të luftërave çlirimtare të organizuara kundër 
Perandorisë Osmane, të luftërave të organizuara për 
çlirimin e bashkimin e Kosovës me Shqipërinë dhe të 
luftërave për demokratizimin e shtetit shqiptar të uzur-
puar nga feudalët çifligarë me Ahmet Zogun në krye. 
Gjithashtu, Bajram Curri ishte përkrahësi i të gjithë atyre 
burrave me integritet që luftonin për lirinë e Shqipërisë, 
për pavarësinë e demokratizimin e saj, pa kursyer asgjë, 
as jetën, të cilën njeriu mund ta jetojë vetëm një herë. 
Prandaj, duke qenë vetë me integritet të lartë njerëzor e 
kombëtar, diti të rreshtohej përkrah Ismail Qemalit, 
Hasan Prishtinës, Fan S. Nolit, Luigj Gurakuqit e kon-
tribuesve të tjerë që bënë Shqipërinë “më vehte, të lirë e 
të mosvarme”. Këtyre bijve besnikë të kombit që gjithë 
peripecive të jetës, në kohë vlimesh e turbullirash, me 
tundime të mëdha për para e pozita, nuk u tundën, por 
qëndruan vertikalisht. 

Atyre viteve të vështira, duke qenë malësor i pa-
shkollë, duke iu ofruar poste e ofiqe, para të cilave nuk 
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do të mëdyshej asnjëherë, duke qëndruar në vijimësi 
vertikalisht, të cilën gjë mund ta bënte vetëm njeriu me 
integritet të lartë. Bajram Curri ishte mbrujtur me vlerën 
e besës, të dinjitetit e të nderit shqiptar dhe këtyre vle-
rave u qëndroi besnik deri në vdekje. Epitetin e njeriut 
me integritet e meriton me të drejtë Bajram Curri. Për 
integritetin e tij luftarak, duke qenë gjithnjë në shërbim 
të kombit e të atdheut, u dekorua me titullin Hero i 
Popullit. 

 
Bajram Curri u lind më 1862 në Krushë të Madhe, 

në rrugë për në internim, pasi Shaqir Curri kishte 
guxuar t’ia kthente pushkën pushtuesit shekullor. Kjo 
lindje sikur po e përcaktonte rrugën jetësore të foshnjës 
së porsalindur në qerre, për t’u bërë një ditë veprimtar 
besnik i aspiratës së popullit shqiptar në luftën për liri, 
për demokraci, për çlirim e bashkim kombëtar. Bajram 
Curri, ndonëse i paarsimuar, arriti të ngritej në një 
politikan me integritet të lartë, në një ushtarak të zot, në 
një nga senatorët e Dhomës së Këshillit Kombëtar të 
Shqipërisë nga 27 marsi 1920 deri më 20 dhjetor 1920. 
Pa dyshim se është ndër më meritorët për fitoren e 
Revolucionit Demokratik të Qershorit 1924, si dhe qe 
një nga dashamirësit e pakursyer të shkollës dhe arsimit 
shqiptar. 

 
Kudo që punoi, në çdo detyrë që ushtroi, ishte zot i 

zanatit dhe i punës që iu besua. Ai e kishte zët auto-
ritarizmin e njeriut, prandaj nuk shoqërohej kurrë me të 
tillët. Bajram Curri asnjëherë nuk u lodh së luftuari për 
Shqipërinë, as atëherë kur shkeli në të shtatëdhjetat, 
duke mos iu nënshtruar tiranisë që po e instalonte Zogu 
në Shqipëri. Në 24 orët e ditës ishte vigjiluesi besnik i 
lirisë së Shqipërisë. Ishte “dif dragoi” i shqiptarisë! 
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Lufta për pavarësi 
 
Bajram Curri që në moshë të re ishte brumosur me 

idetë e mëdha të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Të Lidh-
jes që në jetën politike e kombëtare të shqiptarëve solli 
një kualitet të ri. Këtë ngjarje të madhe të kombit Baj-
ram Curri e përjetoi nga afër me gjithë lavdinë dhe tra-
gjiken që përjetoi populli ynë. E përjetoi edhe me vras-
jen tragjike të t’et, Shaqir Currit, i cili ia kishte dhënë 
besën Abdullah Pashë Drenit, në kohën kur në kullën e 
Drenit ndodhej Mehmet Ali Pashë Magjari, njeriu që në 
Kongresin e Berlinit kishte bërë pazare me tokat 
shqiptare. Qe një gabim i rëndë për Shaqir Currin, gjë 
që edhe e pagoi me jetë. Përkundër kësaj, shtëpia e 
Currëve të Gjakovës ka qenë vatër lirie. Me prejardhje 
më të largët, Currajt ishin nga Nikajt283 e Shqipërisë së 
Epërme. Bajram Curri ishte përkrah Haxhi Zekës në 
organizimin e Lidhjes së Pejës të viteve 1899-1900, së 
cilës i pati paraprirë Besëlidhja Shqiptare, e formuar në 
bashkëpunim me Komitetin e Stambollit. Në këtë kohë 
Sami Frashëri kishte shkruar veprën e tij programatike: 
“‘Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, shkruar 
nergut për Lidhjen e Pejës, e cila më 23-29 janar 1899 
do ta mbajë Kuvendin e saj themelues,284 Këtë e thotë 
edhe vetë Samiu në veprën e tij. Ishin vite të cilat e 
bindën Bajram Currin se shqiptarët “mujkan me i dalë 
zot vetes edhe pa turkun”, por nuk mungonin as ata që 
punonin edhe për turkun, edhe për serbin, duke pande-
hur se shqiptarët nuk munden pa ta, “se as muri nuk 
bëhej mur, pa folur gjuhën e huaj”. Madje, një shqiptar i 
shitur te serbi e turku edhe do ta vrasë Haxhi Zekën në 

                                                            
283 Skënder Drini: Bajram Curri, 8 nëntori, Tiranë 1984, f. 7. 
284 Fjalor enciklopedik shqiptar 2 (i cituar), f. 1512. 
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Pejë më 21 shkurt 1902.285 Por, lufta e shqiptarëve, jo 
vetëm që nuk do të ndërpritet, por do të marrë dimen-
sione të reja. Dhe, njëri nga ata që do t’ia japë ato 
dimensione, pa dyshim që është Bajram Curri, i cili 
ishte njëri nga udhëheqësit e lëvizjes antiosmane të 
Kosovës të viteve 1908-1912 dhe një nga prijësit kryesor 
të Mbledhjes së Ferizajt, të korrikut 1908, kur shqiptarët 
e përkrahën kërkesën e xhonturqve (turqve të rinj) për 
vendosjen e kushtetutës. Pse shqiptarët ishin të entu-
ziazmuar me shpalljen e kushtetutës së lirisë (hyrjetit)? 
Sigurisht pse ishin lodhur nga sundimi autokratik i sull-
tanëve dhe pse besuan parullën e xhonturqve për “liri, 
barazi, vëllazëri e drejtësi”,286 sepse kush mund të mos 
ishte i entuziazmuar me idetë e Revolucionit Demokra-
tiko-borgjez të Francës, që me aq bujë proklamoheshin 
nga turqit e rinj? Kjo kërkesë ishte mbështetur nga të 
gjithë patriotët shqiptarë, të cilët besonin se shqiptarët 
do të fitonin më shumë të drejta e liri. As Bajram Curri 
nuk mund të bënte përjashtim. Njeriu duhet t’iu besojë 
ideve të vyera, përderisa ato janë vërtet të tilla. Në fillim 
lëvizja për “liri, barazi, vëllazëri e drejtësi”, edhe pse 
fare shkurt, ndihmoi në themelimin e klubeve kombë-
tare, gazetave shqipe dhe të shkollave shqipe në Kosovë 
e në mbarë Shqipërinë. U thirrën kongrese të ndryshme 
për kulturën dhe gjuhën shqipe, që do të kenë rëndësi 
për zhvillimet e mëtejshme në Shqipëri. Në parlamentin 
turk të dhjetorit të vitit 1908 deputetët shqiptarë for-
muan grupin e tyre politik.287 Kjo frymë atdhetare for-
coi bindjet e Bajram Currit për t’u vënë në mbrojtje të 
pakursyer të alfabetit të gjuhës shqipe, të vendosur në 

                                                            
285 Po aty. 
286 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 377. 
287 Fjalor enciklopedik shqiptar 2 (i cituar), f. 966. 
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Kongresin e Manastirit. Bajram Curri ishte nënkryetar i 
klubit “Bashkimi” të Shkupit, i organizuar atë vit nga 
Nexhip Draga. Ndërsa në kryengritjen e armatosur të 
vitit 1910 Bajram Curri, së bashku me Shaban Binakun 
e prijës të tjerë popullorë, në Qafën e Morinës i zunë 
pritë një ushtrie turke prej 15-18 batalioneve dhe i 
shkaktuan humbje të konsiderueshme.288  

Në maj të vitit 1912 Bajram Curri iu bashkua vendi-
meve të Kuvendit të Junikut, aty ku shqiptarët e Shqi-
përisë së Epërme lidhën besën për ndaljen e të gjitha 
hasmërive ndërshqiptare për t’u bashkuar rreth Krye-
ngritjes së Përgjithshme Shqiptare të udhëhequr nga 
Hasan Prishtina. Në këtë kryengritje, ndër më të mëdhatë 
që zhvilluan shqiptarët kundër sundimit osman, Bajram 
Curri u shqua si një nga komandantët më të thekur 
popullorë, i cili arriti me sukses ta thyejë ushtrinë 
osmane në Qafën e Prushit. Bajram Curri, së bashku 
me Hasan Prishtinën, Isa Boletinin e Idriz Seferin, në 
krye të forcave kryengritëse shqiptare hynë në Shkup, të 
cilin e çliruan më 18 gusht 1912. Pas këtij marshimi të 
pandalshëm të shqiptarëve, Stambolli zyrtar u detyrua 
t’i pranonte 12 nga 14 pikat e Hasan Prishtinës. Kjo 
ishte ajo kryengritja e fundit e madhe shqiptare, e cila 
çoi në mënyrë të pashmangshme në shpalljen e pava-
rësisë së Shqipërisë më 28 Nëntor 1912.  

 
 

Luftëtar për bashkimin shqiptar 
 
Bajram Curri pas 28 nëntorit 1912 do të punojë dhe 

luftojë në Kosovë, jo vetëm për mbrojtjen e shtetit të 
pavarur shqiptar, por edhe për bashkimin e tokave të 
                                                            

288 Historia e popullit shqiptar II (e cituar), f. 434. 
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pushtuara të Shqipërisë. Bajram Curri ishte prej atyre 
luftëtarëve që në asnjë mënyrë nuk mund të pajtohej me 
vendimet e padrejta të Konferencës së Ambasadorëve 
në Londër (të vitit 1913). Vendimet e saj ishin tejet të 
padrejta. Se një po aq Shqipëri ishte lënë jashtë kufijve 
të shtetit shqiptar. Kosova dhe vise të tjera shqiptare, të 
banuara kryekreje me shqiptarë, kishin mbetur jashtë 
atdheut. Këtij fakti të imponuar nga Fuqitë e Mëdha ai 
nuk do të mund t’i përulej, siç bënin bejlurqinat e Shqi-
përisë së Mesme, andaj pa hezituar vendosi të luftojë 
për bashkimin e tyre me atë copë Shqipërie të lirë. Në 
vitin 1913 Bajram Curri ishte një nga drejtuesit e krye-
ngritjes së shtatorit kundër zgjedhës së re serbomala-
zeze. Këto kryengritje patën një shtrirje nga Manastiri 
në Boletin. Në vitet e Luftës së Parë Botërore mori 
pjesë në luftën kundër veprimeve antikombëtare e 
separatiste të Esat Toptanit në Durrës dhe të bajraktarit 
të Mirditës,289 Marka Gjonit, të cilat forca po e rrezi-
konin fitoren e 28 nëntorit të vitit 1912. Shpartallimi i 
këtyre forcave, të lidhura me qeverinë serbe të Beo-
gradit, e shtynë kryeministrin e dalë nga Kongresi i 
Lushnjës, Sulejman Delvinën ta përgëzonte Bajram 
Currin. Më 10 qershor 1920 ai i shkruan: “Shërbimet 
tuaja të nalta që bëtë edhe këtë herë s’ka për t’i 
harruar kombi shqiptar”.290  

Kur atdhetarët shqiptarë nga Kosova do binden se 
mënyra ekzistuese e organizimit nuk do ndihmonte në 
çlirimin e trojeve të pushtura, vendosën ta organizojnë 
një komitet që do të merrej me organizimin dhe çlirimin 
e trojeve të pushtuara të Shqipërisë. Kështu, në maj 
1918 u themelua në ilegalitet komiteti “Mbrojtja Kom-

                                                            
289 Marenglen Verli: Vep. e cit., f. 132. 
290 Po aty. 
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bëtare e Kosovës”, për t’u shfaqur legalisht në nëntor të 
atij viti në Shkodër. Komitetin e themeluan: Hoxhë Kadri 
Prishtina (kryetar), Bedri Pejani, Hasan Prishtina, Baj-
ram Curri, Sali Nivica, Hysni Curri, Sejfi Vllamasi291 
etj., të cilët edhe u zgjodhën në kryesinë e komitetit 
“Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”. Bajram Curri, i ngar-
kuar nga ky Komitet, i dërgoi një protestë Konferencës 
së Paqes në Paris (1919), në të cilën kërkonte që të 
njiheshin të drejtat e Shqipërisë dhe që popullsisë 
shqiptare në Kosovë t’i jepej e drejta të shprehte lirisht 
aspiratën e tij kombëtare. 

 
 

Në mbrojtje të demokracisë 
 
Bajram Curri më 1920 do t’i drejtojë qeverisë sov-

jetike një promemorie, ku shpreh bindjen se ajo do t’i 
bënte një vlerësim të drejtë çështjes së kufijve të 
Shqipërisë. Hyri në lidhje me udhëheqësit e lëvizjeve 
revolucionare të popujve ballkanikë, që vuanin nën 
zgjedhën e monarkisë serbomadhe. Në Kongresin e 
Lushnjës, duke e vlerësuar veprimtarinë e tij atdhetare, 
Bajram Curri zgjidhet anëtar i Këshillit Kombëtar, i cili 
do ta caktojë ministër pa portofol të qeverisë dhe koma-
ndant të përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqi-
përisë. Ai udhëhoqi veprimet ushtarake për shtypjen e 
lëvizjes esadiste. Kuptoi shpejt rrezikun që i sillte shtetit 
të porsakrijuar shqiptar forcimi i pozitave të Ahmet 
Zogut, për ç’gjë iu kundërvu atij qysh në fillim. Në 
dhjetor 1921 u caktua Komandant i Përgjithshëm i 
Forcave të Armatosura në qeverinë e Hasan Prishtinës. 
Pas marrjes së pushtetit nga Ahmet Zogu, u vendos në 
                                                            

291 Fjalor enciklopedik shqiptar 2 (i cituar), f. 1234. 
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Krasniqe, nga ku vazhdoi luftën në gjirin e malësorëve 
të Veriut. Mori pjesë në Lëvizjen e Marsit të vitit 1922 
kundër Ahmet Zogut, bashkë me Elez Isufin dhe Mus-
tafa Krujën, me emrin “Lidhja e Shenjtë”. Krijoi një 
zonë të lirë në Malësinë e Gjakovës (Tropojë), nga ku 
kërcënonte qeverinë e Tiranës dhe bashkëpunoi me 
çetën e Azem Bejtës, e cila luftonte në Kosovë për çli-
rim e bashkim kombëtar. Ishte ndër udhëheqësit krye-
sorë të forcave demokratike revolucionare që shparta-
lluan repartet zogiste dhe i hapën rrugën fitores së 
Revolucionit Demokratik të Qershorit 1924. Në vjeshtë 
të vitit 1924 shkoi në Gjenevë për të paraqitur para 
Lidhjes së Kombeve çështjen e të drejtave të popullsisë 
shqiptare të Kosovës, e cila ishte shtypur egërsisht nga 
shovinistët serbomëdhenj të Beogradit. Pas rikthimit të 
Zogut në Shqipëri, me ndihmën e Mbretërisë Serbo-
Kroato-Sllovene dhe reaksionin e kohës, Bajram Curri 
nuk u largua nga Shqipëria, duke ia kushtuar jetën 
Shqipërisë së lirë. Ai nuk mund të jetonte pa Shqipë-
rinë. Bajram Curri vendosi ta zgjedhë rrugën e luftës 
për një Shqipëri demokratike, duke luftuar kundër rea-
ksionit të brendshëm dhe shovinistëve serbë edhe pas 
shtypjes së Revolucionit Demokratik të Qershorit. U vra 
nga forcat zogiste dhe agjentët e shovinistëve serbë në 
Dragobi, të prira nga Ceno Kryeziu e Kadri Mehmeti, 
më 29 mars 1925. Se Baram Currin e kanë vrarë njerë-
zit e reaksionit shqiptar, në bashkërendim me ata serbë, 
nuk ka dyshim, pasi këtë e pranon vetë Ceno Beg 
Kryeziu, i cili i deklaron gazetës serbe “Novosti”: “Unë 
kam vra Zija Dibrën, Bajram Currin, Luigj Gurakuqin 
për paqen tuaj e tonën”.292  

                                                            
292 Skënder Drini: Vep. e cit., f. 372. 
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Sigurisht që këto i kishte bërë në bashkëpunim dhe 
bashkërendim me Ahmet Zogun,293 viktimë e të cilit do 
të bëhej edhe vetë. Kështu thoshte Ceno Kryeziu për 
vrasjen e Bajram Currit, por si i këndonte populli Viganit 
të Dragobisë: “O ajo pushkë që t’mori ty, / Mori Malë-
sinë shpi për shpi, / Mori Kosovën bytevi”. Për Nolin, 
Bajram Curri ishte: “Dif Dragoj i Dragobisë, / Trim 
tribuni i vegjëlisë”.294 Për Nolin Bajram Curri nuk ishte 
njeri që vritej, ai ishte legjendar i lirisë dhe legjendarët 
janë të pavdekshëm dhe si i tillë ai do të mbetej “tmerr” 
dhe “panik” për mizorët295 e Shqipërisë. Dhe kryemizori 
i Shqipërisë ishte Zogu. Vrasja e këtij vigani dhe e vigajve 
të tjerë të kombit sigurisht që porosinë ia çonte gjithë 
Shqipërisë, se ajo kishte rënë në duart e tradhtisë mizore. 

Edhe Azem Bejtë Galica, që qe vrarë një vit më parë 
nga miqtë e Zogut, në një rast kishte thënë: “Nji kime 
floku t’kres me m’ja lujt Bajram Currit dhe Hasan 
Prishtinës, qe besa tanë bejlerët, bashkë me princin e 
tyre, Zogun, kam me i varë nëpër rrugë [të Tiranës]!” 
Po Azemi pati shkuar në botën e amshuar para dy 
vigajve të tjerë të kombit dhe bejlerët nuk pati kush t’i 
varë në rrugët e Tiranës, për t’ua marrë hakun “vigajve 
liberatorë”. Derisa vetë Bajram Curri, kur u vra Avni 
Rustemi, pati thënë: “Shqiptarët ishin një komb që 
lindin duke vdekur”.296 Një shqiptar i tillë pa dyshim që 
ishte edhe Bajram Curri. 
                                                            

293 Fan Noli: Vepra 3 (e cituar), f. 155. * Viktima të këtij regjimi 
qenë burrat e shquar, ministri Luigj Gurakuqi dhe kolonel Bajram 
Curri, bashkëpunëtorët e Ismail Qemalit dhe partizanë të pavarësisë 
shqiptare. Ata u vranë poshtërsisht nga gjakatarët e Ahmet Zogut dhe 
Ceno Begut. Ky i fundit për këtë u mburr publikisht në intervistën e 
gazetave të Beogradit. 

294 Fan Noli: Vepra 1 (e cituar), f. 99-100. 
295 Po aty, f. 100. 
296 Skënder Drini: Vep. e cit., f. 323. 
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VËLLEZËRIT BAJO 
DHE ÇERÇIZ TOPULLI 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Veprimtarë të shquar 
të Rilindjes Kombëtare 

 
Nuk është rasti i vetëm, por gjithsesi është një rast 

unikat që dy vëllezër, Bajo dhe Çerçizi, të përcaktohen 
që herët dhe të organizohen si reflektim i domosdo-
shëm i kohës, duke u përfshirë njëkohësisht në çetën 
kryengritëse për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë. Për 
veprën e tyre jetësore në shërbim të popullit e të atdheut, 
për kontributin e dhënë për lirinë e pavarësinë e Shqi-
përisë, janë nderuar dhe shpallur me të drejtë Heronj të 
Popullit, titull ky që u jepet të gjitha personaliteteve që 
në kohë të ndryshme kanë vepruar me guxim dhe 
integritet të lartë njerëzor, veprimtarë që me jetën e 
veprën e tyre atdhetare kanë bërë ndryshime rrënjësore 
në historinë e rezistencës kombëtare. Por, kontributi i 
vëllezërve Bajo dhe Çerçiz Topulli, veprimtarë të de-
votshëm të Rilindjes Kombëtare, kur ajo tashmë kishte 
arritur kulmin në idejimin dhe realizimin e programit 
nacional, arsimor e shtetëror, është jo vetëm i denjë, 
por u përket faqeve më të ndritshme të historisë sonë, 
historisë me kontribues të gjakut e të mendjes, si të 
vëllezërve Topulli. 
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2. Bajo Topulli, themelues i Komitetit 
për Lirinë e Shqipërisë 

 
Bajo Topulli u lind në Gjirokastër më 1873, në pra-

gun e lëvizjeve politike të mëdha e përmbajtësore që po 
ndodhnin në hapësirën e katër vilajeteve shqiptare për 
gjuhë, për shkollë, për komb e shtet. Sigurisht që vetë-
dija kombëtare te shqiptarët ishte shfaqur me vonesë 
dhe për këtë kanë ndikuar faktorë të shumtë. 

Nga të parët faktorë ishte robëria e gjatë, ndarja në 
besime të ndryshme kundërshtuese, që mohonin në 
mënyrë bashkëvepruese kombin dhe gjuhën shqipe. Për 
mungesën e arsimit në gjuhën shqipe, mungesën e 
shkollave dhe të arsimit shqip, ka ndikuar edhe mos-
zhvillimi ekonomik i vendit, pasi armiku ishte udhë-
hequr gjithnjë sipas parimit “rrëmbe çdo gjë, mos jep 
asgjë”. Këtë më se miri e tregon trashëgimia materiale e 
pesë shekujve të sundimit osman në Shqipëri, një tra-
shëgimi kjo tejet e varfër. Këtë gjendje të rëndë eko-
nomike, arsimore e kulturore nuk mund ta duronin 
atdhetarët shqiptarë që kishin pasur rastin të shihnin 
botën me frytet e zhvillimit e të përparimit. Këtë zhvi-
llim e përparim ata dëshironin ta shihnin edhe në 
atdheun e tyre, por në Shqipërinë e robëruar zhvillimi e 
përparimi nuk lejohej. Prandaj ishte i domosdoshëm 
çlirimi i atdheut dhe rruga e vetme ishte lufta e arma-
tosur. Në këtë përfundim kishte ardhur edhe Bajo 
Topulli, mësuesi dhe veprimtari i dalluar atdhetar. Jo 
pak herë në historinë e popullit tonë njerëzit e arsimit, 
të dijes e të kulturës, edhe pse me shpirt lirik e liberal, 
u gjetën në ballë të luftërave për liri, për çlirim e 
bashkim kombëtar. Së këndejmi, as Bajo Topulli nuk 
përbënte ndonjë veçanti, ai përbën një domosdoshmëri 
të imponuar nga rrethanat e kohës. 
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Qysh në moshën 11-vjeçare Bajo Topulli niset për të 
studiuar në Stamboll, atje do të brumoset me idetë për-
parimtare dhe patriotike të rilindësve tanë, vëllezërve 
Frashëri, Samiut dhe Naimit, por edhe Jani Vretos e të 
Pashko Vasës, të Koto Hoxhit e Hasan Tahsinit, të cilët 
ai i çmonte shumë. Duke parë karakterin e tij si njeri e 
atdhetar, ata e këshilluan që të shkonte në Selanik për të 
dhënë kontributin e tij atdhetar, ku edhe do ta fillojë atë 
në shërbim të gjuhës shqipe. Pas Stambollit, Selaniku 
ishte qyteti në të cilin jetonin një numër tejet i madh 
shqiptarësh, mbase qytetet më të mëdha me shqiptarë. 
Atje ai do të ndodhej mes dy zjarresh përvëluese, zjarrit 
osman dhe atij grek, të cilët edhe pse të armiqësuar, kur 
kishte të bëntee me shqiptarët, ata do t’i bashkërendonin 
veprimet për t’i penguar shqiptarët në rrugën e zhvilli-
mit të kombit shqiptar, të shkollës e të gjuhës shqipe. 
Në vjeshtën e vitit 1904 Bajo Topullin do ta shohim të 
angazhuar në Manastir, në qendrën e vilajetit, që atë-
herë popullohej nga shumica shqiptare. Atje e ushtron 
detyrën e pedagogut dhe njëkohësisht do të jetë edhe 
nëndrejtor në gjimnazin e Manastirit. Manastiri atëbotë 
ishte një qendër e rëndësishme e politikës dhe e kulturës 
shqiptare. Krahas lëndëve mësimore, ai nxënësve të 
gjimnazit do t’u mësojë e përsosë me zell e përkushtim 
të madh sidomos gjuhën shqipe. Përveç mësimeve të 
përgjithshme, do t’u mësojë për historinë e popullit 
shqiptar, do të shpërndajë libra në gjuhën shqipe, të cilat 
botoheshin nëpër kolonitë shqiptare të Stambollit, 
Bukureshtit e të Sofjes, edhe pse ishte gjithnjë në shë-
njestër të organeve të pushtetit. Po në Manastir ndikoi 
në ngritjen e “Komitetit për Lirinë e Shqipërisë” (1905), 
duke u angazhuar me tërë qenien për të mbledhur rreth 
vetes patriotë të shquar që në Lëvizjen Kombëtare patën 
një rol domethënës në vitet e para të shekullit XX. 
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3. Në krye të çetës 
 
Në nenin e parë të Kanonizmës së komitetit “Për 

Lirinë e Shqipërisë” shkruan: “Qëllimi i këtij komiteti që 
është themeluar në Shqipëri prej njerëzve të shquar dhe 
mëmëdhetarë të vërtetë është: të ngjallurit e Shqipërisë 
duke mbjellë vëllazërinë, dashurinë, bashkimin; duke 
përhapur udhën e qytetërimit me anë të librave që do të 
shtypen; duke dërguar njerëz nëpër gjithë anët e Shqi-
përisë që të mbjellin këto mendime; duke mbajtur njerëz 
maleve që të ndihin në çdo mënyrë për qëllime të komi-
tetit edhe duke përdorur çdo vegël për mbrothësinë e 
kombit dhe të shpëtuarit nga zgjedha dhe errësira në të 
cilën gjenden sot”.297 Disa muaj më vonë, në janar të 
vitit 1906, nga Komiteti i Manastirit u themelua çeta e 
parë e lirise në Korçë dhe komandant i saj ishte Bajo 
Topulli. Pas kësj u krijuan edhe çeta të tjera, kryesisht të 
vogla, të cilat aktivitetin luftarak e shtrinin në jug të 
Shqipërisë. Përpjekjet e shqiptarëve për shkollë, gjuhë 
shqipe e liri do të hasnin në një kundërshti të madhe nga 
pushtetarët osmanë, kleri grek, bandat e andartët grekë, 
të cilët edhe e masakruan patriotin Papa Kristo Nego-
vani. Kjo bëri që çeta të kundërpërgjigjej, duke vrarë 
mitropolitin grek të Korçës.298  

Me veprimet e tilla, Bajo Topulli u dërgonte porosi 
armiqve të shkollës, të gjuhës shqipe, të lirisë së shqip-
tarëve, se për çdo vrasje të atdhetarëve shqiptarë do t’u 
kundërpërgjigjej. Rrugë tjetër nuk kishte. Ndonëse pati 
veprimtarë të Lëvizjes Kombëtare, siç ishte Faik Konica, 
që e kundërshtonin luftën e armatosur,299 organizuar nga 

                                                            
297 Historia e popullit shqiptar, ETMMK (e cituar), f. 265-266. 
298 Po aty, f. 273. 
299 Po aty, f. 274. 
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Komiteti i Manastirit përmes çetave të lirisë. Pas këtyre 
akteve patriotike Bajram (Bajo) Topullit iu pamundësua 
qëndrimi në Shqipëri, por jo ndërprerja e luftës për liri e 
mëvetësi kombëtare. Kjo bëri që në fund të nëntorit 
1906 Bajua, i shoqëruar nga i vëllai Çerçizi dhe Zeman 
Haskua të udhëtojnë drejt kryeqytetit bullgar, Sofjes, ku 
do të pritet nga një grup i atdhetarëve shqiptarë, në krye 
me Shahin Kolonjën. Aty do gjejnë një atmosferë të 
ndezur patriotike. Në Sofje dhe Bukuresht Bajua dhe 
Çerçizi do të njihën me figura të shquara të Lëvizjes 
Kombëtare, në mesin e të cilëve dhe me poetin zemër-
zjarr Mihal Gramenon. Gazeta “Drita” e Sofjes do të 
bëhej një zëdhënëse e vërtetë e Bajos për lirinë e Shqi-
përisë. Në faqet e saj Bajo u bënte thirrje gjithë shqip-
tarëve për luftë çlirimtare për të shpëtuar atdheun nga 
robëria dhe rreziku i përhershëm i copëtimit. Në 
ndërkohë, në vitin 1907 Bajo do të nisë Çerçizin dhe 
Mihalin si dhe luftëtarë të tjerë të devotshëm drejt 
Shqipërisë derisa vetë ndërmerr një udhëtim të gjatë në 
kryeqendra të Evropës deri në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, ku do të shoqërohet nga Fan S. Noli, i cili 
vite më parë kishte filluar veprimtarinë atdhetare në 
shërbim të kombit. Bajo Topulli kishte shkuar atje për 
të gjetur përkrahje për çështjen shqiptare dhe “u përkrah 
e u ndihmua financiarisht nga kolonia shqiptare e atje-
shme”.300 Derisa Bajo Topulli jashtë vendit përpiqej të 
gjente përkrahës të luftës për liri e pavarësi, në Shqipëri, 
kryesisht në zonat jugore, Çeta e Lirisë, e drejtuar nga 
Çerçiz Topulli, kishte filluar veprimtarinë luftarake, 
duke u vënë në shënjestër nga armiku shekullor. 
Pikërisht në këtë kohë, më 9 mars të vitit 1908, në 
Gjirokastër do të vritet bimbashi turk, Halil Musa Beu, i 
                                                            

300 Fjalori enciklopedik shqiptar 3 (i cituar), f. 2729. 
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cili ishte bërë një zullumqar i madh i patriotëve që 
merreshin me përhapjen e shkollave shqipe. Nëntë ditë 
më vonë, në fshatin Mashkullorë të Gjirokastrës do të 
zhvillohej beteja e njohur “Te Rrapi në Mashkullorë”, e 
cila u përjetësua edhe në këngën popullore gjirokastrite: 
“Te Rrapi në Mashkullorë” / Luftoi Çerçizi me shokë. / 
Milazim largo more taborë! / Se ju kuq, ju bëj me 
bojë...”.301 

 
 

4. Kongresi i Manastirit 
 
 Ngjarja tjetër e radhës, e një rëndësie gjithëkombë-

tare, do të zhvillohet nga 14 deri më 21 nëntor 1908. Ajo 
ngjarje është Kongresi i Manastirit. Në mesin e shumë 
atdhetarëve do të merrte pjesë si delegat edhe Bajo 
Topulli, i sapokthyer nga SHBA-ja. Ai ishte njëri nga 
anëtarët e ngushtë të Komisionit për Alfabetin e Shqipes, 
i cili përbëhej prej 11 anëtarësh: Gjergj Fishta (kryetar), 
Luigj Gurakuqi, Sotir Peci, Mithat Frashëri, Shahin 
Kolonja, Dhimitër Buda, Ndre Mjeda, Gjergj Qiriazi, 
Bajo Topulli, Nyzhet Vrioni, Grigor Cilka.302 Bajo 
Topulli përkrahte variantin e alfabetit me shkronja latine, 
i cili u pranua si një nga dy variantet kryesore të alfa-
betit, së bashku me alfabetin e Stambollit, që gjithashtu 
mbeti për një kohë në përdorim. Patriotët ia lanë kohës 
të përcaktonte se cili variant do të kishte përdorim më 
dominues në gjuhën shqipe. Ia vlen të thuhet se Kon-
gresi i Manastirit pati rëndësi të madhe për shkrimin 
shqip, për shkollën shqipe, gjuhën e shkruar, forcimin e 
elementit kombëtar e evropian të shqiptarëve, si dhe për 

                                                            
301 Këngë popullore gjirokastrite. 
302 Fjalori enciklopedik shqiptar 2 (i cituar), f. 1259.  
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Lëvizjen Kombëtare Shqiptare në përgjithësi.303 Vendi-
met e Kongresit të Manastirit e përmbyllën punën më 
shumë se njëshekullore që kishin bërë atdhetarët për 
shkronja, shkollë e gjuhë shqipe. Prandaj, “atësinë” e alfa-
betit shqip nuk mund ta personalizojë askush. Koha 
jorastësisht e pranoi alfabetin me shkronja latine. Kështu, 
pas unifikimit të alfabetit iu hap rruga edhe unifikimit të 
gjuhës shqipe, e cila edhe u arrit në fillim të viteve ’70 
të shekullit XX. Edhe kjo ishte përpjekje shekullore e 
studiuesve të gjuhës shqipe, e filluar në mënyrën më 
shteruese nga Konstandin Kristoforidhi. Pas kësaj ngjar-
jeje të rëndësishme në historinë e shkrimit e të shkollës 
shqipe, do të hapen në të katër anët e gjeografisë 
shqiptare shkolla e klube të shumta në gjuhën shqipe. 

Sa i përkët mungesës së Topullarëve në ditën e 
shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, historia nuk ka 
dhënë ndonjë përgjigje meritore deri më sot. Por, një gjë 
dihet, se shumë patriotë e luftëtarë të dalluar kombëtarë 
atë ditë kanë munguar në Vlorë. Ata edhe mund të mos 
ishin atë ditë në Vlorë, por ata ishin jeta dhe buka e 
pavarësisë së Shqipërisë, ata ishin flamuri i saj i kuq, pa 
të cilët nuk do të vinte ajo ditë e madhe. Mospjesëmarr-
jen duhet ta kuptojmë si pasojë të zhvillimeve dinamike 
e dramatike që ndodhnin atyre ditëve në anë të ndry-
shme të Shqipërisë, ndërsa ata duhet të ishin në mbrojtje 
të popullit e të Shqipërisë. Një gjë është e vërtetë: emrat 
e Bajo dhe Çerçiz Topullit do të hasen shpesh pas shpa-
lljes së Pavarësisë së Shqipërisë më 28 Nëntor 1912 dhe 
kudo që hasen janë në shërbim të Shqipërisë dhe në 
mbrojtje të fryteve të lirisë e të pavarësisë shqiptare. 

 
 

                                                            
303 Po aty. 
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5. Pas Pavarësisë 
 
Pas shpalljes së Pavarësisë, të dhënat për aktivitetin 

e Bajo Topullit janë të pakta. Ajo që dihet ka të bëjë me 
faktin se deri në vitin 1925 jetoi e punoi në Turqi, ku 
pati poste të larta drejtuese si në Bursa e Izmir, ku edhe 
sot ka një komunitet të madh shqiptar, por edhe pati 
miqësi të madhe me Mustafa Kemal Ataturkun. Thuhet 
se atje ai shërbeu si vali e prefekt në qytetet e përme-
ndura. Në vitin 1925 ai kthehet në Gjirokastër. Gjiroka-
stritët e shpallën kandidaturën e tij për kryetar bashkie, 
edhe pse Bajo tashmë ishte i sëmurë dhe nuk e dëshi-
ronte një gjë të tillë. Megjithë fushatën e shkurtër, Bajo 
Topulli zgjedhet kryetar Bashkie, të cilën e drejtoi me 
sukses për tre vjet. Gjatë kohës së drejtimit të qytetit të 
Gjirokastrës ndërmori me sukses një sërë reformash. E 
nisi me pritjen e popullit në zyrat e bashkisë, pastërtia e 
qytetit pati ngritje, tregjeve e kontrollit ushqimor iu ku-
shtoi një rëndësi të madhe, ndriçimi i qytetit dhe marrja 
nën kontroll e rendit publik patën ngritje cilësore. Për-
krahja e familjeve të varfëra, caktimi i ndihmave soci-
ale, ngritja e shkollave, regjistrimi i të gjithë fëmijëve, 
heqja e ferexheve tek gratë, shpallja zyrtarisht e së die-
lës ditë pushimi, etj., janë veprime që treguan cilësitë e 
Bajos. Gjithashtu ai u bë nismëtar i ngritjes të së parës 
shoqëri aksionere tregtare në Shqipëri, e cila u quajt 
“Dele”. I sëmurë rëndë, Bajo Topulli vdiq në Sarandë 
më 24 korrik të vitit 1930, në shtëpinë e të vëllait. Një 
ceremoni lamtumire madhështore që u organizua nga 
Saranda deri në Gjirokastër, tregoi respektin që gëzonte 
në popull themeluesi i komiteteve “Për Lirinë e Shqi-
përisë”. Me atë rast, një fjalë lamtumire me përmbajtje 
të thellë do ta mbante Eqrem Çabej: “Në emër të djalë-
risë vinj t’i them Bajo Topullit lamtumirën e fundit. Jo 
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me lot grarie do ta varrosim, se sot nuk është ditë për zi. 
Ne do ta varrosim si burra. Sikundër thotë i madhi Leo-
nardo da Vinçi: ‘Sikur njeriu gëzon muzgun e mbrëmjes 
pas një dite me punë plot, ashtu dhe vdekja është 
lumturi në fundin e jetës pas një jete të përdorur mirë’, 
ashtu edhe ti o shpirt bujar, derdhe tërë gazin e jetës 
për këtë Shqipëri dhe tani, hero re dhe do flesh në këtë 
tokë që ti e deshe gjithë jetën më tepër sesa shpirtin”. 
Dhe vërtet gjithë jetën e tij Bajo kishte bërë aq punë të 
vyera e me interes për lirinë e Shqipërisë. Edhe pse ai 
nuk e la Shqipërinë ashtu siç kishin luftuar breza atdhe-
tarësh, nuk ishte as Shqipëria për të cilën kishte luftuar 
ai, por e rëndësishme ishte që populli shqiptar e kishte 
një shtet shqiptar të lirë dhe kjo nuk ishte pak. Lufta 
politike e shqiptarëve për liri, drejtësi, për mirëqenie e 
demokraci, për shtet ligjor e bashkim kombëtar do të 
vazhdonte siç vazhdon edhe sot. Më 29 korrik 1936 mbi 
varrin e Bajo Topullit në Gjirokastër, në emër të rinisë 
gjirokastrite u betua edhe Enver Hoxha, duke thënë: 
“Do të luftojmë për një Shqipëri më të mirë, për mirë-
vajtje të atdheut, për bashkimin e vërtetë të kombit.” 

 
 

6. Çerçiz Topulli, ky kapedan i çetave të lirisë 
 
Në edukimin e tij atdhetar, përveç rrethanave të kohës, 

pa dyshim që ndikoi me të madhe edhe vëllai i madh, 
Bajrami, i njohur kryesisht si Bajo. Bajo ishte prej atyre 
personaliteteve që pati ndikim të madh në organizimin e 
shumë çetave të lirisë, sidomos në Vilajetin e Manastirit 
e të Janinës. Çerçizi lindi në vitet kur Lëvizja Kombë-
tare kishte shënuar suksese të rëndësishme të konsoli-
dimit në formimin e kombit, nën moton e njohur të 
Vaso Pashë Shkodranit: “Fe e shqiptarit është shqipta-
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ria”, në vitet e përgatitjeve për ripërtëritjen e Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit në Pejë, në vitin 1899, të njohur si 
Lidhja e Besa-besës dhe Dokumentit programor politik 
të Sami Frashërit: “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do 
të bëhet”. Në këtë vepër programatike jo vetëm tregohet 
e kaluara e lavdishme e kombit, gjendja e rëndë dhe 
rreziqet që e prisnin Shqipërinë e shqiptarët, por tre-
goheshin edhe kahet nga duhet të ecte Shqipëria e 
shqiptarët për të arritur pavarësinë. Ishin vite kur gjuha 
e shkolla shqipe po shënonin suksese të reja, botoheshin 
libra e gazeta ndër kolonitë shqiptare dhe formoheshin 
“Komitetet e fshehta për lirinë e Shqipërisë”. Zhvillime 
të tilla vëreheshin në të katër vilajetet shqiptare. Lëvizja 
Kombëtare në vitet e para të shekullit XX në një masë 
të madhe kishte realizuar kërkesën e rilindësve për një 
gjuhë e një komb, po i bënte përpjekjet e fundit për një 
shtet autonom ku do të njiheshin kufijtë e katër vila-
jeteve që e përbënin Shqipërinë. Kjo nuk ishte kërkesë e 
re, sepse kishte kohë që i ishte shpalosur si Perandorisë 
Osmane ashtu edhe Fuqive të Mëdha të Evropës. Për 
këtë flisnin akoma më mirë kryengritjet çlirimtare të 
shqiptarëve në vitet 1908-1912. Shqiptarët këtë po e 
bënin legalisht, por përgatiteshin edhe fshehtas, për 
ç’gjë edhe ishin formuar “Komitetet e Fshehta” dhe 
qëllimi i tyre do të ishte, nëse qeveria osmane nuk do ta 
njihte autonominë e Shqipërisë, me kufijtë e njohur të 
hapësirës shqiptare që quhej Shqipëri, ata këtë do ta 
bënin me luftë të armatosur. Rilindësit nuk donin që 
Shqipëria e shqiptarët ta kishin fatin e Turqisë në Ball-
kan, sepse ishin të bindur se Perandoria Osmane po 
shkonte drejt shpërbërjes së pandalshme. 

Çerçiz Topulli lindi në Gjirokastër në vitin 1880. 
Lindi në vitet e zjarrta të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 
dhe u edukua me atë frymë atdhetare. Ai ishte shkrimtar 
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edhe pse pati pak kohë për shkrime, ishte atdhetar e 
veprimtar i shquar i Rilindjes Kombëtare, ishte udhëhe-
qës e kapedan i luftës së armatosur të çetave të lirisë 
kundër sunduesve osmanë, ishte luftëtar i çlirimit kom-
bëtar të vendit, për çka u nderua me titullin Hero i 
Popullit.  

 
 

7. Në Mashkullorë 
 
Çerçiz Topulli nuk ishte thjesht komit, por në radhë 

të parë ishte intelektual atdhetar i përkushtuar për ven-
din dhe popullin e tij, po aq sa edhe reformator, por 
përkushtimi kryesor i tij ishte dhe mbeti ai i luftëtarit të 
lirisë. Breza të tërë atdhetarësh u rritën dhe u edukuan 
me bëmat e heronjve të Mashkullorës, të kapedanëve të 
çetave të lirisë, u frymëzuan me jetën e veprën e tyre 
liridashëse, me integritetin e tyre njerëzor e kombëtar. 
Në çdo gëzim a përkujtim në Gjirokastër dhe përtej saj 
kudo ku kishte shqiptarë, në gjithë Shqipërinë, këndohej 
e famshmja këngë e këngëve: “Tek Rrapi në Mashku-
llorë”. Ndërsa në qendër të qytetit të Gjirokastrës ngri-
het madhështor monumenti që zbukuron Gjirokastrën, 
që përjetëson veprën e çetës e të brezit të Çerçiz Topu-
llit, të brezit që sollen lirinë e pavarësinë e Shqipërisë.  

Mjedisi familjar në të cilin u rrit dhe sidomos i vëllai 
më i madh Bajo Topulli, ndikuan thellësisht në formi-
min e tij si atdhetar i vendosur. Mori pjesë në veprimta-
rinë e komitetit të fshehtë “Për Lirinë e Shqipërisë” 
në Gjirokastër. Në prill të 1907 komandoi çetën e arma-
tosur që vepronte në Shqipërinë e Jugut, e sidomos në 
krahinat e Gjirokastrës dhe të Korçës.  

Me vendim të Komitetit të Gjirokastrës, anëtarë të 
çetës së tij vranë në fillim të marsit 1908 në Gjirokastër 
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komandantin turk të xhandarmërisë. Drejtoi Luftën e 
Mashkullorës më 18 mars 1908. Në thirrjen “Nga malet 
e Shqipërisë” drejtuar bashkatdhetarëve të tij dhe botuar 
në janar 1907 në gazetën “Shpresa e Shqipërisë”, Çerçiz 
Topulli pasi dënonte grabitjet e administratës osmane, 
kërkonte që Shqipëria të shkëputej nga Perandoria Os-
mane dhe të bëhej e lirë dhe e pavarur. 

Ai shprehte bindjen se e vetmja rrugë për çlirimin e 
Shqipërisë ishte ajo e kryengritjes së përgjithshme të 
armatosur dhe ftonte gjithë shqiptarët të ngriheshin me 
armë në dorë në luftën për lirinë e Shqipërisë. Pas 
fitores së revolucionit xhonturk të 1908, Çerçiz Topulli 
punoi për formimin e klubeve shqiptare dhe për hapjen 
e shkollave shqipe në viset e ndryshme të vendit. Në 
shoqëritë dhe klubet patriotike mbrojti interesat e kom-
bit dhe të vegjëlisë. 

Pas Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, më 28 
nëntor 1912 u vu në shërbim të qeverisë së Ismail 
Qemalit. Luftoi për mbrojtjen e tërësisë territoriale të 
atdheut në disa kryengritje të armatosura, për zprapsjen 
e grekëve nga tokat e pushtuara në jug të Shqipërisë.  
 

8. Në mbrojtje të Shkodrës 
 
Në shtator të vitit 1914 Çerçiz Topullin e Muço 

Qullin i gjejmë në Shkodër, ku kishin shkuar për t’iu 
bashkuar mbrojtjes së trojeve nga pushtimi serbo-mala-
zez. Arrestohen për të parën herë më 28 qershor 1915 
dhe lirohen shumë shpejt. Do të arrestohen sërish më 7 
korrik 1915 në Fushën e Shtoit nga një togë malazeze 
dhe rrugës për në Cetinë do të vriten në Shtoj. Për 20 
vjet eshtrat e dy heronjve mbetën të varrosur në Shtoj të 
Shkodrës, derisa u zbuluan në vitin 1936 nga Javer 
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Hrushidi, shok fëmijërie me Çerçizin, i cili asokohe 
ishte prefekt i Shkodrës. Ishte pikërisht ai që identifikoi 
eshtrat e Çerçizit, duke u bazuar në një dhëmb floriri që 
të dytë i kishin pasur njësoj. Në zhvarrimin e eshtrave të 
tyre mori pjesë edhe Enver Hoxha, i cili mbajti edhe një 
fjalë lamtumire në emër të gjirokastritëve. Ky fjalim ka 
shënuar edhe fillimin e tij në jetën shoqërore e politike 
të Shqipërisë së kohës. 

Monumenti i Çerçizit u ngrit më 18 mars 1934 në 
Gjirokastër, punim i realizuar nga themeluesi i skulp-
turës shqiptare, Odhise Paskali. Shtatorja do të ngri-
het me kontributin financiar të shqiptarëve atdhedashës, 
brenda e jashtë atdheut. Madhështore ishte përcjellja e 
eshtrave të heronjve nga Shkodra për në Gjirokastër në 
vitin 1936. Prekëse janë fjalët e mbajtura nga Patër 
Anton Harapi e Ernest Koliqi. Në fjalën e lamtumirës të 
Patër Anton Harapit thuhej: “Ndaluni! Ku veni burra?! 
Çerçiz e Muço, dy fjalë ka me ju Shkodra Kreshnike, ktu 
në log të kuvendit para se të daheni. Do ta leni Shko-
drën, të shkoni e të pushoni atje, ku së parit pat t’amb-
lat rreze të diellit, ku, si filiza të shndoshtë, gëzueshëm e 
rritët shtatin, atje prej kah Shqypnija u qiti dhe u 
ndriti!... Veç, o burra, qi, dekun, flitni, të metun, nja-
lleni, të hupun, sod ndritni, kah rreth e rrokull t’i bini 
Shqypnis, deh, lshonie nji za, at zanin t’uej kumbues si 
të luajve, diftoni djelmnis shqiptare shka u ushqeu 
idealin, shka u mbajti karakterin, shka u bani të pavdek-
shëm... T’i diftojm, po, botës, se shqyptarët janë nji-
mend burra; se mund të jemi Toskë e Gegë, muha-
medan e kristjan, e njiherit shqyptarë të njimendtë. Zoti 
i vërtetë e atdheu le të na bashkojn, Zoti e atdheu të na 
mbajn, me Zot e me Atdhe të lumnojm!” Ndersa Ernest 
Koliqi në fjalën e tij tha: “E ju, o ju Hije madhore të 
Çerçiz Topullit e të Mustafa Qullit, nisnju kah vendet e 



 
246 

 

jueja tue ngjallun nëpër të gjitha buzët nji kangë 
shprese. Zgjoni në kalim zemrat e fjetuna; fuqizoni 
shpirtnat e ligshtuem. Shka kërkon djalëria prej Shqyp-
nis? Drejtësi të plotë shoqnore. O ti, Çerçiz, o ti Mus-
tafa Qulli, që ma t’kuq e batë flamurin tonë me gjakun e 
pastër t’uj, shpallnja djalëris se përparimi ma i drejtë 
se drejtësija ma e plotë shoqnore mund t’arrihen 
n’emën të Shqypnisë.” Pas 20 vjetësh eshtrat e tij u 
kthyen në qytetin e lindjes, aty ku kishte qeshur e qarë, 
aty ku ishte edukuar e luftuar për lirinë e Shqipërisë. 
Shqipëria ishte bërë, por ishte kapur keq prej krimit të 
organizuar të feudalëve kriminelë që ishin të gatshëm, 
për pushtetin e tyre, ta copëtonin edhe atë pak Shqipëri 
që kishte mbetur. Edhe ata që folën fjalë miradije për 
Çerçizin, jo pak herë u gjendën në anë të gabuara. Në 
jetën historike të njeriut tonë, duke qenë pjesëtarë të një 
populli të vogël me histori të dhimbshme e ku të fuqi-
shmit bënin ligjin, jo gjithherë edhe personalitetet që 
kanë treguar në mjaft raste integritet kanë pasur mundë-
sinë ta ruajë atë e të mos flasim për njerëzit që u ka 
munguar individualiteti njerëzor e intelektual. Anipse 
pesonaliteteve u jepet mundësia për të treguar integri-
tetin e tyre politik e kombëtar “vetëm në rrethana të 
vështira”. Çerçiz Topulli ishte njëri nga ata. 
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MOTRAT SEVASTI 
DHE PARASHQEVI QIRIAZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Veprimtare pioniere 
për gjuhë e shkollë shqipe 

 
Në ndërrimin e shekujve XIX e XX, një kontribut të 

veçantë në qendrën e Vilajetit të Manastirit, në Mana-
stirin304 olimp të kulturës shqiptare japin djemtë e vajzat 
e familjes së njohur Qiriazi. Frashërllinjtë (Abdyli, 
Naimi e Samiu) dhe Qiriazët (Gjerasimi, Sevastia, Para-
shqevia dhe Gjergji) janë një rast unik në dy periudhat e 
mëdha të historisë sonë; të Rilindjes dhe të Pavarësisë. 
Sigurisht se meritat e familjes Qiriazi së pari shkojnë te 
prindërit, babai Dhimitri dhe e ëma Maria, të cilët lindën 
10 fëmijë, 7 djem e 3 vajza.305 Jo vetëm pse i lindën, por 
mbi të gjitha që i edukuan dhe i bënë të vlefshëm për 
Shqipërinë e shqiptarët. Prej tyre, me veprimtari të ngje-
                                                            

304 Dhimitër Dishnica: Motrat Qiriazi, Buzuku, Prishtinë 1998, f. 
11. * Në fund të shekullit XIX Manastiri numëronte 31.347 banorë 
dhe kishte 24 xhami, 5 kisha dhe 9 faltore për çifutët. Kishte shkolla 
të posaçme për djem dhe vajza, 6 shkolla fillore, ruzhdije të veçanta 
për sllavë, grekë dhe vllehë si dhe ruzhdije të veçanta për femra dhe 
meshkuj të misionarëve katolikë dhe protestantë, 9 medrese, mektebe, 
idadije ushtarake dhe civile. Veç tyre Manastiri kishte 2.482 dyqane 
dhe depo, 14 bujtina, 7 banjo publike dhe 6 fabrika mielli. 

305 Po aty, f. 12. 
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shur atdhetare do të shquhen dy djem e dy vajza, të cilët 
jo vetëm do të ndjekin gjurmët e rilindësve, por edhe do 
të bëhen realizues në shumë fusha të atyre ideve të 
mëdha kombëtare. Arsimi shqip është fusha në të cilën 
kjo familje atdhetare e dha kontributin e saj kulmor. 
Andaj, për nder të kësaj familjeje dhe të gjithë atyre që 
kontribuan për gjuhën shqipe, për shkronjat e saj, për 
librin e shkollën shqipe, do të duhej të ngrihet një 
memorial që përjetëson përpjekjet e popullit shqiptar 
për këtë veprimtari ndriçuese të kombit shqiptar. Ky 
memorial do të ishte kuptimplotë po të ndërtohej në 
Korçën e arsimit shqip. 

 Me këtë rast, nga qiriazët do t’i veçoja motrat Seva-
sti e Parashqevi, të cilat me jetën dhe veprën e tyre nde-
ruan gjithë kombin shqiptar. Në veprimtarinë e motrave 
Qiriazi, veç prindërve, një rol të rëndësishëm ka pasur i 
vëllai i madh, Gjerasimi. Qiriazët ishin nga Perasi i Kolo-
njës, më vonë të vendosur në Tërnovë të Manastirit dhe 
më pas në Manastir, ku patën ndikim të madh në shumë 
fusha të jetës shoqërore, politike, diplomatike, arsimore e 
kulturore të qytetit dhe të shqiptarëve në përgjithësi. 
Shtëpia e qiriazëve në Manastir, në pjesën e fundit të 
shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX, ishte bërë 
një vatër e fuqishme e ideatorëve të Lëvizjes Kom-
bëtare306 për mëvetësi kombëtare. Sigurisht që edhe 
duke iu falënderuar kësaj familjeje arsimdashëse, 
shkolla shqipe dhe hartimi i teksteve shkollore shënojnë 
ngritje të reja si në sasi, po ashtu edhe në cilësi. Me 
ndihmën dhe angazhimin e Qiriazëve është organizuar 
                                                            

306 Hysni Myzyri: Shkollat e para kombëtare shqipe, 1887-1908, 
Tiranë 1973, f. 90. * Për shtëpinë e qiriazëve: “Vatër e rëndësishme 
kombëtare që priste e përcillte patriotët e shquar shqiptarë të Rilindjes 
si Kostandin Kristoforidhin, Koto Hoxhin, Pandeli Sotirin, Petro 
Luarasin, Orhan Pojanin, Nuçi Naçin etj.” 
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në Manastir Kongresi i Shkronjave Shqipe nga 14-21 
nëntor 1908, i njohur si Kongresi i Manastirit. Ky kon-
gres arriti t’i vërë themelet e alfabetit të unisuar të gjuhës 
shqipe me shkronja latine. Lëvizjet e pinjollëve (mesh-
kuj e femra) të qiriazëve në Evropë e SHBA i bëjnë ata 
edhe diplomatë të denjë për Shqipërinë. Edhe në këtë 
fushë qiriazët kanë një rol të rëndësishëm. Në këtë plan, 
në mënyrë të veçantë është dalluar Sevastia. Është për 
t’u vlerësuar kontributi i historiografisë shqiptare dhe 
sidomos i autorëve të ndryshëm, nuk e kanë lënë anash 
veprimtarinë e paçmuar të kësaj familjeje dhe ta mbu-
lojë pluhuri i harresës, përkundrazi kanë hapur hulli të 
reja këndvështrimi, studimi, vlerësimi e rivlerësimi. 

 
 

2. Sevasti Qiriazi, mësuese e orëve të para 
për emancipimin e gruas shqiptare 

 
Duke qenë se Qiriazët ishin një familje e njohur me 

tradita të dëshmuara bujarie, fisnikërie e atdhetarie, 
virtyte këto tanimë të konfirmuara do t’i ketë edhe 
motra e madhe Sevasti Qiriazi, e cila pati fatin t’i gë-
zonte një varg përparësish për të cilat kontribuan jo 
vetëm familjarë, por edhe atdhetarë të tjerë me të cilët 
veproi ajo, familja e saj, vëllezërit Gjerasimi e Gjergji si 
dhe e motra e vogël Parashqevi.  

Sevasti Qiriazi lindi në shkurt të vitit 1871307 në Ma-
nastir. Si qendër administrative e vilajetit, Manastiri 
ofronte përparësi shkollimi e emancipimi. Këto për-
parësi edhe Sevasti Qiriazi diti t’i shfrytëzojë për vete, 
familjen dhe kombin. Një hap të madh dhe historik do 

                                                            
307 Fjalor enciklopedik shqiptar III (i cituar), f. 2182, ndërsa në 

vitin 1870 sipas Dh. Dishnica: Motrat Qiriazi (e cituar), f. 28. 
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ta ndërmarrë për shkollën e gjuhën shqipe, për eman-
cipimin e femrës e të kombit në përgjithësi. Ajo besni-
kërisht vendosi të ecte në gjurmët e rilindësve tanë të 
mëdhenj, të cilët për gjuhën shqipe, për kombin e 
atdheun shkriheshin si qiriri i Naimit. 

Në ato vite, jo vetëm në Manastir, por kudo në at-
dheun e shqipeve ishin hapur shkolla në gjuhë të ndry-
shme, por shkolla në gjuhën shqipe as kishte, as mund 
të kishte. Mungesa e shkollës shqipe në Manastir bëri 
që Sevastia në moshën 5-vjeçare të regjistrohej në një 
shkollë greke. Në atë shkollë ajo ndihej mirë se drejto-
resha e shkollës ishte një shqiptare e shkolluar në 
Athinë,308 por edhe nuk pati vështirësi të mësonte të 
shkruajë e të lexojë në gjuhën greke. Me mësime po 
përparonte mirë, por për shkak të sëmundjes e ndërpreu 
shkollën greke, për të vazhduar më vonë mësimet në 
shkollën amerikane, e cila ishte në afersi të shtëpisë së 
Qiriazëve, një fat i madh ky për të që do t’ia përcaktojë 
thuaja gjithë karrierën. Ajo do të vazhdojë aty shkollimin 
e mesëm.309 Në vitin 1885 Gjerasimi, nxënësve shqip-
tarë ua mësonte gjuhën shqipe. Në mesin e këtyre nxë-
nësve ishte edhe Sevastia, e cila thotë edhe vetë se: 
“arrita të mësoja e lexoja e të shkruaj gjuhën shqipe”.310 

Në vitin 1888, për Sevastinë fillon një jëtë e re, 
meqenëse nga Manastiri do të shkonte në qendrën e 
Perandorisë Osmane për t’i vazhduar mësimet në Kole-
gjin amerikan të femrave. Atje pati rast të njihej me 
krerët e Rilindjes Kombëtare Shqiptare dhe të bëhej një 
pasuese e flakët e atyre ideve, që shpëtuan kombin dhe 
atdheun. Pasi arriti në Kolegjin Amerikan në Stamboll, 

                                                            
308 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 28. 
309 Po aty, f. 28-29. 
310 AQSH F. Sevasti Qiriazi, d. 2, f. 14. 
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ajo bëri një kërkesë që i habiti drejtuesit e Kolegjit. 
Kërkoi që të regjistrohej në vitin e dytë, kuptohet pasi 
t’u nënshtrohej provimeve të vitit të parë. Jo pa ngurrim 
iu plotësua kërkesa, duke i dhënë të gjitha provimet dhe 
i filloi studimet në vitin e dytë të Kolegjit. Ajo arriti që 
edhe vitin e dytë ta përfundonte me sukses shumë të 
mirë.311 Në Stamboll arriti të mësojë shumë për trashë-
giminë e atij qyteti, të mësojë edhe nga rilindësit tanë të 
cilët me një përkushtim të jashtëzakonshëm i ishin 
dhënë çështjes së atdheut, të gjuhës e të kulturës shqipe. 
Sevasti Qiriazi në kujtimet e saja do të shkruajë: “Këtu 
m’u zgjerua horizonti i jetës. Këtu mësova se puna është 
qëllimi i jetës dhe m’u përforcua bindja që kishte 
mbjellë Gjerasimi se puna ime ishte të ndrisnja dhe të 
ndihmoja të tjerët me zemërgjerësi dhe pa interes”.312 
Nga kjo që thotë Sevastia mësojmë shumë gjëra për 
brezin e rilindësve; mësojmë përkushtimin e tyre për 
“dije e dritë”, siç thoshte Naimi ynë, për punën dhe 
mësimin që do t’u jepte dritë shqiptarëve, sepse obligim 
i tyre ishte t’i ndrisnin të tjerët, ta ndrisnin kombin dhe 
atdheun me “zemërgjerësi e pa interes”. Dhe vërtet, 
qiriazët ishin qirinj që ndriçuan me “zemërgjerësi e pa 
interes” personal rrugën e shkollës shqipe e të arsimit 
kombëtar. E gjithë jeta e rilindësve ka treguar, ashtu si 
tregojnë kudo idealet e mëdha dje e sot, se nuk e kanë 
interesin meskin e individualist brenda vetes, se në të 
kundërtën do t’i mbulonte pluhuri i harresës. Aty ku ka 
interes meskin e individualist, ideali është i vrarë dhe 
këtë e kemi parë në Shqipërinë e paspavarësisë, por 
këto shëmti e shoqëruan njeriun smirëzi e lakmiqar hap 
pas hapi, deri në ditët tona. Prandaj, nëse në jetën tonë 

                                                            
311 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 30. 
312 AQSH F. S. Qiriazi, d. 2, f. 18. 



 
252 

 

ka shumë mjerim e pakënaqësi, faji është i babëzistëve 
që njeriu në fantazinë e tij i ka personifikuar me kuçe-
drën e pangopshme. Kjo frymë, fryma idealiste e mirë-
njohjes dhe e respektit, që e kishte me bollëk Sevastia, e 
çuan atë në dyert e burgut të Jedi Kules, aty ku mbahej i 
mbyllur rilindësi Koto Hoxhi, përhapësi i shkronjave 
dhe i librave shqip. Sevasti Qiriazi ishte femra e parë që 
me këmbëngultësinë e saj arriti të hyjë brenda qelive të 
errëta, pasi drejtor i burgut ishte shqiptari Qemal Efe-
ndiu, i besuari i Portës së Lartë, i cili iu nënshtrua ven-
dosmërisë së mësueses së ardhme të vashave shqiptare, 
po shqiptarkave siç i quante Naimi ynë. Takimi me 
Koto Hoxhin ishte tepër i dhimbshëm e prekës për 
mësuesen e re. Takimin, ashtu siç e përshkruan Sevasti 
Qiriazi,313 ka një fuqi shprehëse dhe jam i bindur se 

                                                            
313 AQSH, Fondi S. Qiriazi, d. 2, f. 82-90, “Nëntori”, Tiranë 1959, 

nr. 12 f. 81-83. * Tek hyra brenda më doli përpara një pamje që më 
futi lemerinë. Një rip drite nga frëngjia e asaj kthine t’errët më 
ndihmoi të dalloj një figurë të raskapitur që nuk e çquaja dot ndë ishte 
prej njeriu apo jo. Mbi një plloçë, që shërbente për shtrat e për fron, 
qe shtrirë midis një grumbulli reckash – Kotoja! 

Përshtypja që më bëri kur e pashë në minutën e parë qe ajo e një 
njeriu, të cilit i qenë shuar fuqitë e intelektit dhe e pyeta vetëvehten: 
“A është e mundur që në këtë trup të mjerë të rrojë shpirti i Kotos, i 
prijsit të math shqiptar?” 

- Tungjatjeta, Baba Koto! - guxova ta përshëndes më në fund. 
- Kush po më flet? Mos ndonjë zë prej qielli për të më zbutur 

zemrën e plagosur? - tha me një tingull të dobët sa mezi u dëgjua. 
Ashtu siç ishte përgjysmë i vdekur, bëri përpjekje të madhe për t’u 
ngritur. U mbështet pas murit, më rroba të shkyera, me flokë të pakre-
hur e me mjekër të ngatërruar që i arrinte gjer te gjoksi. 

Lot të nxehtë më rrodhen nëpër faqe dhe i fola me zë të mbytur: 
- I dashur at, kam ardhur të të them një fjalë ngushëllimi: Fara që 

mbolle po jep pemë të mira dhe shpirti yt rron në zemrën e popullit tënd! 
- Vërtet! Atëherë vetëm trupin më paskan lidhur me hekura, 

shpirtin e kam të lirë. E kam të lirë dhe asnjë torturë nuk më ndalon të 
thërres: Jo, Shqipëria nuk do të humbasë! Shqiptarët shpejt do të 
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brezat e këtij mijëvjeçari duhet ta njohin më mirë rrugën 
e shkronjave, të librave të arsimit shqip, pa të cilën 
rrugë dhe gjithë ato flijime nuk do të arrihej te të dy 
pavarësitë tona. 

Nga vizita që Sevastia i bëri Koto Hoxhit në burg, ajo 
do të mësojë edhe për karakterin dhe integritetin e tij, që 
në fakt ishte karakteri dhe integriteti i brezit që i vuri 

                                                                                                         
bashkohen e do të bëhen të lirë e të lumtur! Po më thuaj, moj bijë, 
kush je ti dhe ç’të bëri të vish në këtë vend të nëmur? 

- Jam studente shqiptare në kolezhin e Stambollit. Jam ushqyer 
me veprat e tua fisnike. Erdha këtu që të njihem me hallin tënd. Fjalët 
e tua do të më frymëzojnë të ndihmoj. Që sot kam vendosur t’ia 
kushtonj jetën time ndriçimit e naltësimit të motrave të mija shqiptare. 

Pastaj e pyeta për shkakun që e kishin sjellë n’atë burg. Kotoja më 
tregoi historinë e hidhur dhe përfundoi: 

- Sulltani deshi të më falë po me kusht që t’i rrëfenja emrat e gji-
thë patriotëve që punojnë sot për lirinë e Shqipërisë. Kur kundër-
shtova, ai më tha: “Koto, a s’e di ti që koka jote është në dorën time? - 
Po madhëri, - i thashë, - e di këtë; po di që nderin tim e kam unë në 
dorë”. Qe kjo përgjigje që më solli në këtë birucë. 

Kapërceva lotët e syve të mij dhe e pyeta: 
- Si ngjau, i dashuri atë, që pas tre vjetëve përpjekjesh heroike 

Lidhja e popullit e humbi luftën? 
- E humbi bija ime, se Turqia e ndan popullin tonë në musliman e 

kristianë; politika e sulltanit është “Divide et impera”. Ne nuk mund 
të bëhemi shtet i lirë po të mos e ndriçojmë popullin tonë dhe të gjithë 
t’i bëjmë të kuptojnë që, ndonëse kanë fe të ndryshme, prapseprapë 
jemi që të gjithë shqiptarë. Ti, bija ime, do të bëhesh arsimtare. Arsimi 
është arma që do ta vrasë tiraninë dhe gëzohem që ke vendosur t’ia 
kushtosh jetën ndriçimit e lartësimit të motrave shqiptare. Pa dyshim, 
do të të dalin përpara vështirësira që duken sikur nuk kapërxehen 
kurrë; po bëhu trime si shqiptarët e vërtetë dhe do t’i kapërxesh. Të 
gjitha sa vinë nën fuqinë e fjalës sate mbushi me idealet e larta të 
atdheut dhe udhëhiqi drejt së vërtetës; se e vërteta është e vetmja gjë 
që mund ta bënjë të math një popull. 

Për kaq kohë munda të flas me Baba Koton. Kujdestari i burgut 
hyri, na preu fjalën dhe më urdhëroi të dal. Kur i thashë Baba Kotos 
lamtumirë, ai më tha: “Bija ime, ti më ke sjellë një rreze drite që më 
jep fuqi ta duronj hallin tim...”  
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themelet e kombit e të shtetit shqiptar. Nga Koto Hoxhi 
mësoi se sulltani kishte dashur ta lironte nga burgu, por 
me kushtin që ai t’i tregonte të gjithë shqiptarët që 
punonin për Shqipërinë e shqiptarët. Pas kundërshtimit 
të vendosur të Kotos, sulltani i thotë “Koto, a s’e di ti 
që koka jote është në dorën time?” Kotoja do t’i për-
gjigjet: “Po madhëri, e di këtë; po di që nderin tim e 
kam unë në dorë.” Dhe vërtet fjalët e Baba Kotos, siç e 
quan Koto Hoxhin Sevasti Qiriazi, të cilat i dëgjoi nga 
vizita e shkurtër që ajo i bëri në birucat e burgut në 
Stamboll, e udhëhoqën gjithë jetën e saj të dinjitetshme 
e me integritet. Në kolegjin amerikan në Stamboll Seva-
stia u brumos me dije shkencore, të cilat do t’i zbatonte 
në ndriçimin e vashave shqiptare me dije për jetën. Nga 
shqiptarët mendjendritur që jetonin e punonin në 
Stamboll do të mësonte për atdhedashurinë. Nga Kotoja 
mësoi që t’i “mbushte me idealin e lirisë” çunat dhe 
vashat e Shqipërisë, mësoi se ideali, dinjiteti e integriteti 
janë vlera të njerëzve të veçantë dhe janë me vlerë e 
domethënëse në kohë të vështira.  

Qershori i vitit 1891 shënonte përfundimin e studi-
meve për Sevasti Qiriazin. Ky akt për familjen Qiriazi 
kishte një rëndësi të veçantë, prandaj vëllai i madh, 
Gjerasimi, kishte vendosur që të shkonte në Stamboll në 
ditën e diplomimit të së motrës. Ajo ishte një ngjarje e 
rëndësishme edhe për gjithë atdhetarët shqiptarë të 
Stambollit. Në atë manifestim do të ishin edhe vëllezërit 
Frashëri, pasi Sevastia përveç diplomimit, me vete do ta 
merrte edhe dekretin perandorak për hapjen e shkollave 
të vashave në Korçë. E gjithë ngjarja ishte e rëndësi-
shme për mësuesen e re, por ajo që do ta shoqërojë në 
jetë pas porosisë së Koto Hoxhit do të jetë edhe fjala që 
ia tha në atë rast poeti ynë i madh i Rilindjes, Naim 
Frashëri, i cili i foli: “Motër, punë më të mirë dhe më të 
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vyerë nuk mund të bësh për Shqipërinë e mjerë se sa 
kini vendosur të bëni bashkë me vëllanë për emancipi-
min e grave të vendit tonë të shkretë. Detyrat tënde 
fillojnë tani dhe po të jesh besnike, këmbëngulëse dhe e 
vullnetshme, do të arrish të kryesh vepra të mëdha për 
kombin. Arsimi është arma që zhduk errësirën. Pa 
dyshim me raste do të ndeshesh në pengesa që mund të 
të duken të pakapërcyeshme, por bëhu trime, shqiptarkë 
e vërtetë dhe do t’i mposhtësh të gjitha. Frymëzo të 
gjithë ata që bien në kontakt me ndikimin tënd dhe me 
idealet e tua të larta, jepu një arsim të shëndoshë pa të 
cilin nuk mund të sigurohet madhështia e kombit”.314 
Në të dy rastet Sevasti Qiriazi, si nga Koto Hoxhi në 
burg dhe Naim Frashëri si nëpunës i Portës së Lartë, u 
paralajmërua për rrugën e veshtirë që e priste, por ajo 
duhet të bëhej trime, si shqiptare e vërtetë dhe do t’ia 
arrinte qëllimit të lartë nëse i mbush me frymëzim e 
ideale të larta të gjithë shqiptarët dhe shqiptarkat për të 
vërtetën, për lirinë e Shqipërisë e të shqiptarëve. 

Ky fjalim i mbajtur para 121 viteve na mbush me 
respekt e dashuri për brezin e Naim Frashërit, për brezin 
që formoi kombin, bëri shkronjat shqipe, për të shkruar 
“gjuhën e perëndisë”, për të shkruar libra shqip dhe në 
fund për të bërë edhe Shqipërinë. 

Po ku jemi sot? 
Pse sot, në shkollat e universitetet tona nuk u flasim 

me atë dashuri e përkushtim për gjuhën e traditat tona, 
për mënyrën e jetesës shqip të këtyre trojeve? Në anën 
tjetër, lejojmë që aty të ketë edhe çerdhe të mjerimit, të 
padijes, të injorancës dhe gjërave të tjera të shëmtuara 
që bien ndesh me vlerat tona tradicionale shqiptare? Që 
bien ndesh me dijet shkencore dhe laicitetin e shteteve 
                                                            

314 AQSH F. Naim Frashëri, d. 3, f. 15-18. 
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tona kombëtare. Bota e përparuar e Perëndimit e ka 
përjetuar zhvillimin e saj në shekullin XVIII, atëherë 
kur arriti të shkëputej nga zelli i tepruar fetar,315 i cili 
kishte qenë burim i luftërave të tmerrshme kudo në 
botë. Popujt e Ballkanit tmerret e luftërave fetare i kanë 
përjetuar në shekullin XIX e XX. Për këto tmerre Geor-
ges Castellan në librin “Historia e Ballkanit” shkruan: 
“Ështe e sigurt që ‘luftërat çlirimtare’ të popujve të 
krishterë kanë qenë mizore dhe u pasuan nga masakra 
dhe ekzode të popullsive të cilësuara si turke”.316 Këto 
mizori (të kaçikut ballkanas), të ushtruara edhe në emër 
të fesë ortodokse (grekët dhe serbët), askush nuk i ka 
përjetuar si shqiptarët, populli më autokton i Ballkanit. 

 
 

3. Shkolla kombëtare317 e vashave në Korçë 
 
Pas tre vjet mungese në Shqipëri, Sevasti Qiriazi, së 

bashku me të vëllanë Gjerasimin kthehen në Shqipëri, 
ku më 23 tetor 1891 në Korçë hapën shkollën e parë të 
vashave. Gjerasimi në dy vitet e fundit kishte jetuar në 
Korçë, ku kishte krijuar miqësi me qytetarët e të gjitha 

                                                            
315 Eric Metaxas: Një jetë me integritet – Uilliam Uilberfors dhe 

fushata për t’i dhënë fund skllavërisë, Vernon Publishing, Tiranë 
2010, f. 79. 

316 Georges Castellan: Historia e Ballkanit, Çabej MÇM, Tiranë 
1996, f. 23.  

317 Fryma kombëtare e shkollës së vashave në Korçë dëshmohet 
qartë nga konsulli austro-hungarez në Manastir. Shih Dh. Dishnica: 
Vep. e cit. f. 38-39: “Megjithëse shoqëritë misionare angleze dhe ame-
rikane, që e ndihmuan financiarisht këtë shkollë kishin për qëllim për-
hapjen e protestantizmit, shkolla, në saje të gjuhës së mësimit shqip 
dhe të mentalitetit të Gjerasim Qiriazit, që kishte kujdesin kryesor për 
shkollën dhe të drejtoreshës Sevasti, u kthye në një shkollë kombëtare 
dhe qëndroi përmbi frymën e ndarjet fetare.” 



 
257 

 

besimeve. Edhe përkunder kësaj, fillimi i shkollës i pati 
vështirësitë e veta, por entuziazmi për këtë nismë të 
mbarë, edhe pse nuk qe pa vështirësi, nuk u shua. 
Përkundrazi, ia shtuan vendosmërinë, pasi në Stamboll 
nga Rilindësit tashmë ishte paralajmëruar për vësh-
tirësitë që do t’i kishte në Shqipëri nga armiqtë e 
shumtë të saj. Pengesat vinin nga ata që edhe ishin 
pritur. Për atdhetarët nuk ishin të panjohura pengesat. 
Intrigat vinin sa nga qeveritarët osmanë, aq edhe nga 
patriarkana greke.318 Kisha greke përmes igumenëve 
dhe priftërinjve grekë apo grekomanë përbënin kreun 
e banditizmit më të egër që njerëzit e “zotit”, si ua donte 
qejfi të quheshin, kryenin mbi shqiptarët që përhapnin 
gjuhën, shkronjat dhe shkollat shqipe. Prapa nuk mbe-
teshin as qeveritarët turq me të gjithë mekanizmat e 
robërisë, përfshirë këtu edhe bartësit e fesë. Të dyja 
këto qarqe nuk dëshironin ta njihnin kombin shqiptar, 
për pasojë nuk donin ta pranonin as gjuhën e shkollën 
shqipe. Ata, jo pak herë deri më tani kishin vrarë, djegur 
në turra drush përhapësit e shkronjave dhe të librave 
shqip, kishin burgosur e syrgjynosur për të penguar 
gjuhën shqipe, shkronjat e librat e saj, por vullneti për 
gjuhë e shkollë shqipe, për komb e atdhe, i përmbledhur 
në idenë e shqiptarizmës, kishte “gufuar sikur tamli kur 
merr valë” dhe nuk mund ta mbanin më në enën e mby-
llur, të rrethuar me ushtri e xhandarmëri, me priftërinj e 
hoxhallarë as me burgje, helmime e vrasje të pabesa e 
tinëzare. Ashtu si me tamlin, po ndodhte me shkronjat, 
librat e shkollën shqipe, me shqiptarizmën, me kombin 
shqiptar dhe atdheun e tij – Shqipërinë. 

Pas një përvoje dyvjeçare në Shkollën e Vashave të 
Korçës, Sevastia do të mbetej shtylla kryesore e shko-
                                                            

318 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 37.  
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llës, pasi i vëllai, Gjerasimi, sëmuret rëndë. Ai, edhe 
duke qenë i shtrirë për vdekje, do ta këshillojë të 
motrën: “Mos harro se je shqiptare. Ti ke patur fatin të 
jesh e vetmja që more mësime të larta, po gratë e tjera 
të vendit tënd, motrat e tua, janë të pamësuara. Është 
detyra jote të punosh e të mundohesh që të bëhen edhe 
ato të mësuara... Të ndezësh në të gjitha zemrat 
dashurinë për atdhenë dhe dëshirën për të mësuar 
gjuhën amtare. Ty të është dhënë detyra të punosh që të 
çelet porta e hekurt që të shpëtojnë vajzat shqiptare nga 
skllavëria e kohrave të shkuara”.319 Gjerasimi do të 
vdesë më 2 janar 1894 në moshën 35-vjeçare.320 Mosha 
nuk e pengoi që të ishte mëmëdhetar i vërtetë. Detyra e 
atdhetarit, do të shkruajë Gjerasimi në poezinë “Detyra 
e mëmëdhetarit të vërtetë” është se “Do punoj për 
mëmëdhenë / Do të zgjoj dhe ata që flejnë / gjithë jetën 
sa të rronj / Kështu jetën ta mbaronj”.321 Dhe vërtet, 
Gjerasim Qiriazi punoi duke përshpejtuar me qëllimin 
që edhe për pak jetë të bëjë shumë për mëmëdhenë, me 
punën, fjalët e tij të ëmbla, me shkrimet e tij, zgjoi 
shumë shqiptarë nga gjumi dhe i futi ata në rrugën e 
luftës për liri. Jetën, edhe pse në moshë të re, e mbaroi 
me nder, dinjitet e lavdi. Sevastinë e goditi fort vdekja e 
të vëllait, por amanetet që mori nga Koto Hoxhi në 
burgun e Stambollit, Naim Frashëri në ditën e diplomi-
mit dhe i vëllai Gjerasimi në shtratin e vdekjes, e udhë-
hoqën atë deri në vdekje. Koha tregoi se porositë i ishin 
dhënë “shqiptarkës” së duhur. Sevastia vazhdoi rrugën e 
mësuesve të mëdhenj të Kombit. 

                                                            
319 Skënder Luarasi: Gjerasim Qiriazi, jeta e vepra, Tiranë 1962, 

f. 48-49. 
320 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 52 (shih dhe shën. 2 po aty). 
321 Skënder Luarasi: Vep. e cit., f. 55. 
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Pas vdekjes së Gjerasimit, Sevastia në punët e shko-
llës shqipe do ta ketë edhe motrën më të vogël, Para-
shqevinë, e cila eci guximshëm në rrugën e mëmëdhe-
tarëve, në rrugën e vëllezërve dhe të së motrës, eci me 
idealet e saja pa u lodhur asnjëherë së punuari për lartë-
simin e idealeve kombëtare. Sevastia, krahas punës për 
edukimin dhe arsimimin e femrës shqiptare, kurrë nuk 
pushoi nxënien për dije të reja pedagogjike, politike e 
kombëtare. Kështu, në vitet 1904-1905, shkollën e 
vashave ia lë në përkujdesje Parashqevisë, e cila porsa 
ishte kthyer nga studimet për letërsi në Uimins Ko-
llexh322 në Stamboll, ndërsa Sevastia shkon në SHBA 
për të mbaruar specializimin për pedagogji në kolegjin 
“Oberlin” të Ohajos.323 Edhe pse shkolla e vajzave e 
Korçës do të ketë pengesa e kërcënime të shumta nga 
kisha ortodokse e qeveria osmane, pati ngritjet dhe 
rëniet e saja, që vinin nga presionet e tyre, por shkolla 
nuk i ndërpreu asnjëherë mësimet dhe kjo falë këmbë-
ngultësisë së Sevasti Qiriazit. Ajo, në dekadat e para të 
shekullit XX ishte njëra ndër veprimtaret më të shquara, 
jo vetëm për drejtimin e shkollës shqipe për femra, por 
edhe për hartimin e teksteve mësimore në gjuhën 
shqipe. Aktiviteti e kontributi i Sevastisë për gjuhën, 
shkollën e librin shqip bënë që të jetë delegatja e vetme 
femër në Kongresin e Elbasanit, aty ku u vendos për-
fundimisht për fatin e alfabetit që kemi sot. Edhe shtypi 
i kohës ka vlerësuar aktivitetin arsimor e politik të 
Sevastisë. Kështu, gazeta “Liria” shkruante: “Kombi 
kurrë s’ka për të harruar shërbimet e zonjës Sevasti 
Qiriazi dhe shoqeve të saj, që punuan pa reshtur e me 
vullnet të madh dhe dëshirojmë që shkolla të madhohet 

                                                            
322 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 72. 
323 Fjalor enciklopedik shqiptar 3 (i cituar), f. 2183. 
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e të përparonjë lart e më lart...”.324 Sevasti Qiriazi 
përveç drejtimit të shkollës së vashave, është marrë 
edhe me hartimin e teksteve mësimore si: Gramatika e 
shqipes, Historia botërore, Historia e Shqipërisë, etj. 
Duke qenë femra më e arsimuar e kohës, ajo pati shkë-
mbim letrash e idesh edhe me miken shqiptare, angle-
zen Miss Durhamin.325 Në vitin 1915, me bashkëshortin 
Kristo Dako dhe të motrën Parashqevinë shkojnë në 
SHBA. Së bashku me bashkëshortin dhe motrën do ta 
shtojnë aktivitetin politik me komunitetin shqiptar atje, 
do të bashkëpunojnë me gazetat “Dielli”, “Koha” dhe 
“Era”.326 Atje do të botojnë revistën “Ylli i mëngjezit”. 
Në SHBA, me ndikimin e atdhetarëve në qytetin Uor-
çester do të themelojnë Partinë Kombëtare Shqiptare, 
Sevasti Qiriazi është kryetare e saj.327 

Në Memorandumin që u kishte dërguar Fuqive të 
Mëdha në Konferencën e Paqes, ajo u bën një para-
shtresë zhvillimeve historike që nga Lidhja Shqiptare e 
Prizrenit, e në mënyrë të veçantë i njofton për gjendjen 
në Shqipëri pas luftërave ballkanike, copëtimin e tro-
jeve shqiptare, gjendjen e rëndë edhe pas Luftës së 
Parë Botërore. Në atë memorandum Sevasti Qiriazi 
kërkon që brenda kufijve të Shqipërisë të gjindeshin 
Çamëria dhe Kosova,328 të cilat pa të drejtë Konferenca 
e Ambasadorëve në Londër i kishte lënë jashtë trungut 
shqiptar. Edhe në këtë plan, të gjithë ata që ishin edu-
kuar me frymën e atdhetarizmës, në asnjë mënyrë nuk 
mund të pajtoheshin me ata që luftonin për çfarëdo 
Shqipërie. 
                                                            

324 Gazeta “Liria”, Selanik, 19 qershor 1910. 
325 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 120. 
326 Fjalori enciklopedik shqiptar 3 (i cituar), f. 2183. 
327 Po aty. 
328 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 138. 
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4. Instituti Femëror “Kyrias” 
 
Pas Kongresit të Lushnjës, vendimeve të tij histo-

rike dhe pranimit të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve, 
familja Qiriazi - Dako i duhej atdheut, për të dhënë 
kontributin e tyre në Shqipëri, të njohur tashmë edhe 
nga Lidhja e Kombeve. Një Shqipëri e tillë sigurisht që 
nuk ishte vullnet i atdhetarëve të kohës, të atyre që vër-
tet kishin sakrifikuar çdo gjë, por i tillë qe vullneti 
politik i të mëdhenjve. Lufta duhej të vazhdonte me të 
gjitha mjetet për të forcuar Shqipërinë londineze, por pa 
harruar asnjëherë të drejtën historike, etnike dhe ekono-
mike të popullit shqiptar për bashkim kombëtar. Në 
fund të vitit 1920 Parashqevi Qiriazi dhe Kristo Dako 
vendosin të kthehen në Shqipëri, ndërsa për shkaqe 
shëndetësore Sevastia duhej të vazhdonte edhe për pak 
kohë qëndrimin në SHBA. Në vitin 1921 Parashqevi me 
Kristo Dakon, në emër të Sevasti Qiriazit, në Ministrinë 
e Arsimit bëjnë kërkesën për themelimin e Institutit 
Femëror “Kyrias”, që në një formë ishte vazhdim i 
Shkollës së Vashave të Korçës. Motrat Qiriazi kishin 
një përvojë të pasur në fushën e arsimit e të edukimit, 
kësisoj ato donin ta vazhdonin shkollimin dhe eman-
cipimin e femrës shqiptare. Në këtë fushë, jo vetëm që 
ishte profesioni i tyre, por ishin të bindura se këtu ishte 
edhe interesi i popullit shqiptar në përgjithësi. 

Instituti i femrave “Kyrias”, i hapur në Kamëz - 
Tiranë, ishte një lloj kolegji i tipit amerikan me tri 
nivele, niveli fillor, gjimnaz dhe superior. Niveli supe-
rior i kishte tri degë: a) ekonomi shtëpiake, b) dega 
pedagogjike dhe c) dega literiare. Instituti Femëror filloi 
punën në vitin shkollor 1922/23. Fillimisht në këtë insti-
tut u regjistruan 27 vajza. Në ditën e parë të shkollës, 
Sevasti Qiriazi iu drejtua vajzave me këto fjalë: “Më 
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pëlqen të besoj se ju vajzat e reja që kini ardhur të 
vazhdoni mësimet, në këtë institut, do të përpiqeni me 
dëshirë të plotë dhe me vullnet të patundur të për-
mbushni pjesën e detyrës suaj, për të mbajtur me nder 
mbi krye kurorën e ndriçuar të kësaj shkolle që është 
fituar me kaq mundime dhe therori në kohën e tira-
nisë”.329 Ky institut shpejt u bë shembull për cilësi në 
mësimdhënie e po ashtu edhe në mësimnxënie, për 
pastërti, rend e rregull. Në qershorin e vitit 1923, në 
fund të vitit shkollor, institutin do ta vizitojë atdhetari e 
arsimdashësi Luigj Gurakuqi, i cili do të shkruajë: 
“Kombi ynë nuk do të harrojë kurrë shërbimet e mëdha 
që po i bëjnë dy motrat Zonja Dako dhe Zonjusha 
Qiriaz. Me mirëritjen e gocave shqiptare ato po i 
përgatisin atdheut mësueset e brezave të rinj. Në gji të 
familjes ku mbretëron gruaja, bijt e bijat tona do të 
mësojnë si ta duan atdheun e si do t’i shërbejnë për ta 
drejtuem në udhë të përparimit dhe qytetërimit”.330 
Sigurisht që Gurakuqi e vlerësonte rolin e Qiriazëve, se 
e njihte mirë kontributin e kësaj familjeje në Lëvizjen 
Kombëtare. Por, si do të shohim më vonë, kështu nuk 
do të mendonte mbretëria shqiptare, e cila duke qenë 
nën ndikimin e qeverisë italiane, në vitin 1933 e mbyll 
veprimtarinë arsimore të kësaj familjeje, veçanti të 
Institutit Femëror “Kyrias”, pas një përvoje mbi 40-
vjeçare.  

Pas mbylljes së Institutit Femëror “Kyrias”, për 
Sevasti Qiriazi – Dakon dhe Parashqevinë filloi një jetë 
mjaft e vështirë, e cila do të vazhdojë edhe në vitet  pas 
luftës çlirimtare. Në gusht të vitit 1949 pushoi së rrahuri 
zemra e pionieres së arsimit shqip, Sevasti Qiriazi – 

                                                            
329 Gazeta “Shqiptari i Amerikës”, Korçë, 7 korrik 1923, f. 6. 
330 AQSH F. Parashqevi Qiriazi, viti 1923, d. 13, f. 3-4. 
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Dakos. Vetëm në vitet ‘60 do të fillojë rehabilitimi i 
kësaj familjeje. Në vitin 1960 Sevasti Qiriazin, pas 
vdekjes, ndërsa Parashqevinë në moshën 80-vjeçare, 
Kuvendi Popullor i Shqipërisë do t’i dekorojë me 
“Urdhrin e Lirisë”. Dy vjet më vonë, në përvjetorin e 
50-të të pavarësisë, me medaljen “Për Veprimtari 
Patriotike”. 

 
 

5. Parashqevi Qiriazi, gazetare e publiciste 
dhe delegate në Kongresin e Manastirit 

 
Edhe Parashqevia, si e motra e saj e madhe, Sevastia, 

e patën fatin e mirë që lindën në një familje që dha 
shumë korifenj të Lëvizjes Kombëtare për Çlirim, të 
ideve për përparimin e kombit, për gjuhë shqipe, për 
shkollë e kulturë kombëtare, të përpjekjes për edukimin 
e emancipimin e gruas shqiptare, që ditën dhe mundën 
të kontribuojnë për zhvillimin ekonomik e shoqëror dhe 
përgjithësisht për përparimin e vendit. Populli shqiptar 
ishte me fat që familja e Dhimitër dhe e Marie Qiriazit 
patën shtatë djem e tri vajza. Ishin ato vite kur mash-
kulli konsiderohej mylk (pasuri). Qiriazët, po, edhe 
vajzat i patën mylk, dhe ky mylk nuk qe vetëm i Qiria-
zëve, por i tërë kombit dhe arsimit shqiptar. Parashqevia, 
duke patur fatin të jetojë pothuajse një shekull (90 vjet), 
arriti t’i shohë të realizuara shumë ideale të brezit të saj, 
privilegj ky që nuk e gëzuan qindra e mijëra veprimtarë 
të Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. Por, duhet thënë, se 
përkundër faktit se sidomos pas viteve ‘30 qeveritë shqip-
tare nuk patën mirëkuptimin e duhur për to, megjithatë 
ato iu qëndruan deri në fund besnike idealeve të larta të 
atdheut, ndonëse në vitet ‘60 pati një korrigjim dhe u 
dekoruan, gjë që ishte sado-kudo një vlerësim i veprës 



 
264 

 

atdhetare të Motrave Qiriazi. Familja Qiriazi meritoi më 
shumë, madje edhe sot lypset një rivlerësim më meritor. 
Familja Qiriazi (vëllezër e motra), së bashku me vëlle-
zërit Frashëri, siç e kemi cekur, paraqet një rast unik për 
kohën dhe rrezikun që mbretëronte për një përkushtim 
të tillë. Vetëm në raste të tilla njerëzit e veçantë shfaqin 
vlerat e tyre njerëzore e kombëtare, shfaqin e shpërfaqin 
integritetin e dinjitetin e tyre. 

Parashqevi Qiriazi u lind më 2 qershor 1880 në Mana-
stir.331 Edhe Parashqevia, fëmija më i vogël i Qiriazëve 
të mëdhenj, do të lërë gjurmë të thella në periudhën e 
Rilindjes Shqiptare dhe të Pavarësisë së Shqipërisë. 
Edhe kjo arsimin fillor e mori në gjuhë të huaja, pasi 
mësimi në gjuhën shqipe ishte i ndaluar. Parashevia e 
mësoi edhe shkrimkëndimin shqip, por këtë e mësoi në 
familje. Shtëpia e Qiriazëve ishte më shumë se shkollë. 
Aty edukoheshin e frymëzoheshin veprimtarët, atdhe-
tarët e luftëtarët shqiptarë, të cilët pastaj shpërndaheshin 
në qytete e fshatra të ndryshme të Shqipërisë. Parashqe-
via që në vitet e para të fëmijërisë do ta ndiente fort pe-
shën e rëndë të robërisë osmane. Ajo, si fëmijë ishte bërë 
postiere tek shkëmbente letrat e anëtarëve të Komitetit të 
fshehtë të Lëvizjes Kombëtare dhe veprimtarëve që me-
rreshin me përhapjen e shkrimit e të librave shqip.332 

Pas hapjes së shkollës së vashave në Korçë, Sevastia 
do ta marrë edhe motrën e vogël Parashqevinë në Korçë. 
Shkolla shqipe e vashave ishte e konceptuar për të qenë 
një shembull i mirë jo vetëm në mësimdhënie e në 
mësimnxënie, por edhe për të fituar veti të larta të 
                                                            

331 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 73.  
332 Po aty, f. 73-74. * “Vëllai im, Gjergji, më vinte letrat në gji e 

më porosiste t’ua dorëzoja shoqeve të mia pa i treguar gjë kujt dhe kur 
kthehesha sillja përgjigjet…” (Dorëshkrim i Parashqevit). Ruhet në 
familjen e Sevasti dhe Parashqevi Qiriazit. 
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karakterit, të vyrtyteve e të cilësive të larta njerëzore e 
kombëtare. Pra, në shkollë kishte një disiplinë, të cilës 
duhej t’i nënshtroheshin të gjithë, duhej t’i nënshtrohej 
edhe Parashqevia.333 Pasi e përfundon shkollën e vashave 
në Korçë, Sevastia do të dërgojë të motrën në të njëjtin 
kolegj që e kishte përfunduar edhe ajo vetë dhe kështu 
do ta ndjekë të njëjtën rrugë, aspak të lehtë, që kishte 
ndjekur edhe e motra e madhe. Në vitin shkollor 1904-
1905 Parashqevia kthehet në Korçë, por tani si mësuese, 
përkrah së motrës. Këto do të janë vite mjaft të vështira 
për shkollën shqipe të vashave, sidomos pas mbylljes së 
shkollës shqipe të djemve. Shkolla e vashave me vësh-
tirësi të shumta do t’i shpëtojë mbylljes, por edhe kjo 
ndodhi për shkak të këmbëngulësisë se motrave Qiriazi, 
të cilat i thanë, si pushtuesit, ashtu dhe patriarkanës 
greke se edhe me një nxënëse po të mbeteshin, ato do ta 
mbanin shkollën shqipe. Qenë këto vite kur në Shqipëri 
ishte shtuar aktiviteti t çetave të lirisë. Për këto vite, në 
kujtimet e saj, Parashqevia shkruante: “Jeta jonë ishte 
një luftë e përgjithshme... por ishim më se të bindura se 
shkolla do të vazhdonte ta mbante të ndezur e do t’i 
lajmëronte të gjithe se Shqipëria një ditë do t’i thyente 
zinxhirët e robërisë e do të fitonte vetëqeverimin e 
saj”.334 Në këto vite shkolla shqipe, përveç misionit të 
saj të arsimit, ishte një vatër ku shpesh strehoheshin 
edhe komitët, të cilët prej aty shpërndanin libra e gazeta 
në gjuhën shqipe. Kjo kishte bërë që poeti dhe veprim-
tari ynë kombëtar këtë shkollë ta quante “fole kombë-
tare”.335 Ndërsa për pengesat që i bëheshin shkollës 
shqipe në ato vite, gazeta “Koha” do të shkruente “se 

                                                            
333 Po aty, f. 74. 
334 Parashqevi Qiriazi, nga dorëshkrimi origjinal që ruhet në familje. 
335 Dh. Dishnica: Vep. e cit., f. 77-78. 
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gjuha shqipe edhe në gurët e rrugëve do të shkruhet e do 
të këndohet”.336 Nuk do mend, një kontribut tepër të 
çmuar për shkollën shqipe, mësimin e gjuhës shqipe 
dhe përhapjen e saj e kanë motrat Qiriazi. Ato nuk iu 
nënshtruan as presionit që vinte nga qeveritarët osmanë 
dhe as kërcënimeve për shkishërim që u vinte nga 
Fanari grek i Stambollit. Pas shpalljes së Kushtetutës 
(1908), Lëvizja Kombëtare do të marrë fuqi të reja, por 
as kjo nuk do të zgjasë shumë, por përpjekjet e shqip-
tarëve për liri e mëvetësi do të marrin përmasa të reja e 
të pandalshme. 

Gjatë kohës së Luftës së Parë Botërore motrat 
Qiriazi për pak vite do të jetojnë në SHBA, por për 
asnjë çast ato nuk e ndërprenë aktivitetin e tyre atdhetar. 
Ato do t’i gjejmë kudo ku ishte interesi i atdheut, do t’i 
gjejmë kudo ku kërkohej zëri i tyre për Shqipërinë dhe 
njohjen e saj nga Lidhja e Kombeve. Pas Kongresit 
Kombëtar të Lushnjës ato do të kthehen në Shqipëri, për 
të vazhduar misionin e tyre për ngritjen dhe ndriçimin 
arsimor e kulturor të femrës shqiptare, mision që e 
kishin filluar në decenien e fundit të shekullit XIX në 
Korçë. Edhe përkundër rezultateve pozitive që do të 
arrijnë deri në vitin 1933, regjimi i Zogut do të ndër-
presë institutin femëror “Kyrias” të Tiranës. 

Edhe fati i më pastajmë i Parashqevisë, edhe pse 
jetoi pothuajse një shekull, deri më 1970, është i njëjti 
më atë të motrës së madhe, Sevastisë. 

 
 
 
 
 

                                                            
336 Gazeta “Koha”, dhjetor 1907. 
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AVNI RUSTEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftëtar i lindur i orëve 
të para për demokraci 

 
Avni Rustemi për lexuesit shqiptarë ka mbetur i 

njohur dhe i dashur për dy aktet e tij trimërore. Një, se 
në moshë fare të re iu bashkua Çetës kryengritëse të 
Çerçiz Topullit (1908) dhe dy, kur “më 13 qershor 1920 
vrau me atentat në Paris E. Toptanin”,337 i cili rrezi-
konte copëtimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Këto janë 
dy akte të guximit të lindur të tij, por në veprimtarinë e 
tij të shkurtër atdhetare nuk janë të vetmet e as kryesoret 
e veprimtarisë së tij politike, atdhetare e demokratike. 
Ky personalitet, që me të drejtë mban edhe titullin Hero 
i Popullit, u lind në Libohovë të Labërisë në vitin 1895. 
Me jetën e shkurtër e të lavdishme u veçua nga brezi i tij 
falë integritetit e nivelit të lartë veprues në shërbim të 
kombit e të atdheut, në kohën kur shkalla e rrezikshmë-
risë për jetën ishte e madhe. Njerëzit që vetvetes i ngar-
kojnë qëllime të larta, historia më se një herë ka treguar 
se përkundër shkallës së madhe të rrezikshmërisë së 
konfirmuar sa e sa herë, ata ecin pandalshëm përpara. 
                                                            

337 Fjalor enciklopedik shqiptar 3 (i cituar), f. 2269. 
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Koha, matëse e gjykatëse e pagabuar e historisë, ka 
dëshmuar se vetëm në veprime të tilla të guximshme 
është suksesi, janë fitoret, qofshin të individit apo të 
kombit. Individët e bashkuar në qëllime të larta, edhe 
kur synojnë të pamundshmen, gjithnjë arrijnë ta realizo-
jnë të mundshmen. Kështu, me guxim, me urti e ven-
dosmëri Avni Rustemi arriti ta fitojë pafajësinë në gjy-
qin francez pas vrasjes së Esat Pashë Toptanit,  simbolit 
më të keq të tradhtisë kombëtare, i cili vazhdonte t’i 
rrezikonte interesat e Shqipërisë në kryeqytetin evro-
pian, Parisin. 

Esat Toptani vite më parë kishte qartësuar synimet e 
veta për t’u bërë sundimtar, mbase edhe njëfarë mbreti i 
Shqipërisë! Në takimin në Lagjen Taksim të Stambollit 
ai kishte premtuar, së bashku me Hasan Prishtinën, se 
do ta fillonte kryengritjen antiosmane, dhe nuk e bëri, 
për faktin se më vonë do të lidhet me malazeztë, duke 
ua dorëzuar Shkodrën. Do të lidhet edhe me serbët, 
francezët dhe rusët, për të siguruar një feud për vete. 
Këto janë gjëra të ditura nga të gjithë dhe për këtë nuk 
shqetësohet njeri. E keqja qëndron në faktin se edhe 
disa bejlerë të Shqipërisë, që hiqeshin patriotë, si Eqrem 
Bej Vlora e Faik Bej Konica, të cilët në të gjitha rastet 
pas 28 nëntorit 1912, edhe kur haptas ndonjë feudal 
dilte kundër interesave të Shqipërisë, viheshin në mbroj-
tje të interesave të tyre e jo të Shqipërisë. 

Kur Esat Pasha iu kundërvu Ismail Qemalit, ata e 
sulmuan Plakun e Pavarësisë së Shqipërisë. Kur Avni 
Rustemi e vrau në Paris Esatin dhe u lirua nga gjyqi i 
Francës, ata përsëri vihen në mbrojtje të tyre. Kështu, 
Eqrem bej Vlora për rastin e Avniut do të shprehet: 
“vrasës prapa shpine”, por nuk lë pa kritikuar edhe 
drejtësinë franceze, e cila “me një manipulim të habit-
shëm të ligjit e nxori të pafajshëm dhe qeveria shqiptare 
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e shpalli hero dhe e bëri deputet”.338 Ndërsa pas vrasjes 
së Avniut, kur po i bëheshin nderimet e fundit, e quan 
këtë një “komedi” pasi “populli” e “demokratët” po për-
uleshin me nderim përpara arkivolit të këtij karagjozi 
kriminel.339 Edhe në këtë rast Eqrem bej Vlora vihej në 
mbrojtje të shtresës që i përkiste. Kjo shtresë bejlurçi-
nash nuk kishte qëllim qeverisjen, synim kishin sundi-
min e egër mbi shqiptarët e varfër. Se kush ishte Avni 
Rustemi dhe kush ishin kriminelët e vërtetë, e tregoi 
populli shqiptar në ditët e ardhshme. 

Është obligim njerëzor që në raste të përvjetorëve të 
mëdhenj, siç është 100-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë, 
të tregohet mirënjohje e veçantë për njerëzit e veçantë, 
për korifenjtë udhërrëfyes e dritëdhënës, të cilët me vep-
rën e tyre arritën të sjellin ndryshime të mëdha politike 
në rritën e kombit e të atdheut. Një i tillë pa dyshim që 
është biri i Libohovës, Avni Rustemi. Ai që si nxënës 
në Medresenë e Janinës iu bashkua si minoren 13-vjeçar 
Çetës së Çerçiz Topullit për të luftuar për lirinë e Shqi-
përisë. Nga kapedani i Çetës u këshillua të vazhdonte 
Shkollën Normale të Elbasanit (1909-1910), se i pajisur 
me dije, me arsim e edukim shkencor do t’i shërbente 
më shumë Shqipërisë. Shqipëria kishte nevojë për më-
sues të përkushtuar për atdheun, kishte nevojë për njerëz 
të pajisur me guxim e dituri për të arsimuar popullin, se 
pushtuesi pa kursim e kishte lënë analfabet. Avni Rus-
temi ia nisi mësimit me vullnet të madh, me vetëmohim 
e përkushtim për t’i vënë ato dije në shërbim të lirisë, të 
zhvillimit e të përparimit të Shqipërisë e të shqiptarëve. 

Avni Rustemi në vitet 1912-1913 vazhdon shkolli-
min në kolegjin francez të Lozanës. Edhe aty shquhet 

                                                            
338 Eqrem bej Vlora: Kujtime II, SHLK, Tiranë 2001, f. 209. 
339 Po aty, f. 216. 
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me aktivitetin e tij atdhetar dhe arrin të formojë organi-
zatën patriotike të studentëve shqiptarë “Burimi”. Në 
vitin 1914 Avniun e gjejmë në radhët e trupave vullne-
tarë kundër bandave të andartëve grekë. Edhe në radhët 
e vullnetarëve, qe në mbrojtje të atdheut dhe të bashkë-
kombëseve të tij, të cilëve u rrezikohej jeta dhe pasuria 
e trashëguar ndër breza nga bandat e egra greke. Avniu 
gjithnjë u veçua për guximin dhe karakterin luftarak 
tashmë të dëshmuar të tij. Nga viti 1908-1914 Avni 
Rustemin e gjejmë kudo ku e thërriste interesi i atdheut. 
Kudo ku duhej të kontribuonte, nuk hezitonte të shkri-
hej pa pyetur për pengesat e vështirësitë që mund t’i 
dilnin në rrugë. Ky aktivitet i dendur i Avni Rustemit qe 
sa në mbrojtje të atdheut me armë në dorë, sa me laps, 
libra e fletore për të zënë dije dhe për t’i vënë ato në 
shërbim të edukimit e të arsimit të etshëm kombëtar. 

 
 

Në mbrojtje të Vlorës 
 
Kushdo që përcjell hap pas hapi aktivitetet politike, 

kulturore, arsimore si mësues e student, si organizator 
politik e luftarak, s’ka si të mos bindet për energjitë e 
pashtershme pozitive për dije e dritë, për vrullin plot 
energji e gatishmëri të nivelit të lartë luftarak e orga-
nizativ të Avni Rustemit. Këtë aktivitet të shumanshëm, 
sigurisht që nuk mund ta bënte një personalitet pa inte-
gritet të lartë politik e kombëtar. Ai në vazhdimësi u për-
poq për një bashkim të brendshëm demokratik shqiptar. 
Prej nga i merrte gjithë ato energji pozitive veprimi ai 
njeri në dukje shëndetlig?! Ajo që mund të thuhet është 
se Avniu ishte kudo ku e thërriste zëri i atdheut, zëri i 
lirisë, zëri i arsimit, zëri i bashkimit politik. Ai ishte kudo 
ku ishte interesi i atdheut, interesi i kombit shqiptar. 
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Në nëntorin e vitit 1918 Avni Rustemin e hasim si 
organizatorin kryesor të demonstratave kundër pushtue-
sit italian në Vlorë. Edhe pse nuk është qëllimi këtu që 
Avniut t’i bëhet një biografi kronologjike, lëvizjet e tij 
politike, organizative dhe arsimore sa në Shqipëri sa 
jashtë saj, të bëjnë të pyesësh veten nga i gjithë ai ndër-
gjegjësim dhe forcë e pakursyer? Ndoshta ai e para-
ndiente se për shkak të vepritmarisë së flaktë jetën do ta 
kishte të shkurtër, prandaj nxitonte të arrinte sa më 
shumë për Shqipërinë, për përparimin e saj, ndaj së cilës 
historia kishte qenë veçse njerkë. Avniu me demonstra-
tat e vitit 1918 donte ta përgatiste popullin e Vlorës për 
luftën finale mbi pushtuesin italian. Këtë mision ai do ta 
kryejë me sukses. Pas dy vitesh, vlonjatët do t’i hedhin 
gunat e lirisë mbi telat e robërisë, për t’i treguar armikut 
rrugën prej nga duheshin ta kalonin Adriatikun. Kur 
ndodhi kjo ngjarje, Avniu në gjyqin francez të Parisit 
ishte duke e vrarë për herë të dytë edhe politikisht tradh-
tarin Toptani, i cili jetonte me luks e pazareve që bënte 
në dëm të Shqipërisë e të shqiptarëve. 

 
 

Takimi me Esat Pashën 
 
Avni Rustemi që në moshë të re, veç të tjerave, 

kishte tri dashuri të mëdha: e para ishte dashuria për 
atdheun e lirë e të përparuar; e dyta ishte dashuria për 
dijen shkencore dhe, e treta, dashuria për shkollën e 
arsimin kombëtar. Pasi u arrit e para, ai iu përkushtua 
studimeve brenda dhe jashtë atdheut. Për zgjerimin e 
dijeve, që ato pastaj t’i vinte në shërbim të popullit e të 
atdheut,340 në vitit 1919 Avniu shkon në Shën Mitër 
                                                            

340 L. Dilo: Vep. e cit., f. 44. 
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Koronë të Kalabrisë, aty ku kishte dhënë mësim rili-
ndësi ynë Jeronim de Rada, aty ku kishte marrë mësime 
atdhetari ynë Luigj Gurakuqi341 e shumë studentë të 
tjerë shqiptarë. Aty e gjejmë edhe Avni Rustemin, i cili 
jo një herë kishte treguar se kishte një edukim të fortë 
atdhetar. Në Shën Mitër Koronë Avniu takoi shumë 
studentë shqiptarë dhe arbëreshë, me të cilët ai u tregua 
shumë i dashur dhe i përzemërt. Avniu sa ishte njeri i 
thjeshtë, ishte i dashur, i çiltër, në biseda ishte i sinqertë, 
nuk ngurronte të fliste për politikë, kishte një urrejtje 
për servilët, dallkaukët, dyfytyrshët, lajkatarët e sido-
mos bejlerët nuk i honepste dot. Në Shën Mitër, në vitin 
1919 Avniu themelon shoqërinë kulturore e politike 
“Lidhja e Rinisë Shqiptare”,342 e cila kishte për qëllim 
për të krijuar opinion te arbëreshët e te italianet343 për 
Shqipërinë e shqiptarët.  

Në fillim të vitit 1920 Avniu pasi kreu Normalen në 
Shën Mitër Koronë, do të shkojë në Romë për të vazh-
duar studimet për pedagogji.344 Po ndahej nga shokët e 
Normales me kujtime shumë të mira dhe të ndërsjella. 
Siç do të kujtojnë ata më vonë, Avniun e përshkruajnë 
si njeri që rrinte shumë i menduar, “sytë e të cilit sikur 
digjeshin nga brenda”.345 Pas shkurjes në Romë, thuhet 
se Avniu ka lëvizur shumë, ka pasur takime të shumta 
me veprimtarë atdhetarë të shumtë. Gjatë kësaj kohe, në 
qershor të vitit 1920 shtypi francez njofton për një 
marrëveshje të arritur në mes Pashiqit dhe Esat Top-
tanit, e cila u botua në gazetat “Courrier de Genève”, e 
datës 12 qershor 1920, dhe “Il Tempo”, të cilat botuan 
                                                            

341 Po aty, f. 45. 
342 Fjalori enciklopedik shqiptar 3 (i cituar), f. 2269. 
343 L. Dilo: Vep. e cit., f. 46. 
344 Po aty, f. 53. 
345 Po aty, f. 46. 
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edhe përmbajtjen e marrëveshjes, e cila thoshte: “1. 
Esati ishte në krah të tyre për të vepruar brenda në 
Shqipëri, 2. Qeveria jugosllave do të mbështeste Pava-
rësinë e Shqipërisë me Esatin si princ në Shqipëri, 3. Të 
drejtat përmbi fronin e Shqipërisë t’i kalojnë mbretërisë 
serbo-kroato-sllovene pas vdekjës së Esatit”.346 Kjo 
marrëveshje sigurisht që i ndihmoi Avniut në marrjen e 
vendimit për dënimin e Toptanit. Kështu, më 31 maj 
Avniu arrin në Paris, për t’i dhënë dënimin e merituar 
simbolit të tradhtisë shqiptare. 

Nuk ka asnjë dyshim se Avni Rustemi me kohë 
kishte planifikuar vrasjen e Esat pashë Toptanit, i cili 
Shqipërisë e shqiptarëve u kishte sjellë dëme të shumta, 
nuk mund të gjeje ndonjë shqiptar të kohës me mend në 
kokë që do të thoshte edhe një fjalë miradije për atë 
njeri, përkundrazi, te të gjithë shqiptarët haset përbuzja 
dhe urrejtja për atë tiran. As të huajt nuk kishin ndonjë 
vlerësim pozitiv për Esatin, veç armiqve të Shqipërisë e 
të shqiptarëve. Dy ngjarje duhet ta kenë shpejtuar vepri-
min e Avniut. E para ishte publikimi i marrëveshjes së 
Esatit me Pashiqin, kryeministrin e Serbisë, dhe fillimi i 
Luftës së Vlorës, udhëhequr nga “Komiteti Mbrojtja 
Kombëtare”. Dhe ky moment erdhi më 13 qershor 1920. 
Në orën 13:00 do të gjindeshin ballë për ballë Avni 
Rustemi dhe Esat Pashë Toptani. Avniu pa u hamendur 
nxjerr revolen dhe e godet tradhtarin me dy plumba dhe 
ai saora gjendet i shtrirë për dhé. Për kohën ky ishte një 
akt i rrallë trimërie e lavdie. Prandaj, populli shqiptar 
këndoi “se Esatin na e vrau Avnia / Të shpëtojë Shqi-
përia”. Kjo ishte bindja e çdo shqiptari të kohës që i 
dhimbte zemra për Shqipërinë. Shqipëria edhe ashtu me 
kohë e kishte braktisur bastardin e saj. 
                                                            

346 Po aty, f. 58. 
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“Gjatë rrugës për në gjykatë, një gazetar shfrytëzon 
rastin dhe e pyt Avniun: 

- Për ç’arsye e qëlluat gjeneral Esat pashën?  
- Ishte një tiran. Ai i ka bërë shumë të këqija vendit tim.  
- A ju vjen keq për aktin që kryet? 
- Përse të më vijë keq? Mua me foli ndërgjegjja ime. 

Dhe ju që jetoni në Republikë duhet të me kuptoni”.347 
Këto ishin përgjigje lakonike e plot dinjitet të një 

personaliteti me shumë integritet. Dhe Avniu jo pak 
herë ishte dëshmuar për integritetin e tij të lartë. Nje-
rëzit me integritet të tillë jo vetëm që janë krenaria e 
kombit që i përkasin, por janë edhe krenaria e njerë-
zimit. Avniu me integritet e vrau Toptanin që po bënte 
pazare për Shqipërinë, me integritet foli për mediat 
franceze dhe me integritet në gjyqin francez në Paris 
mbrojti veten dhe Shqipërinë. Me të gjitha këto fitore, 
Avni Rustemi më 24 dhjetor 1920, në pragun e Vitit të 
Ri, në ora shtatë të mëngjesit shkeli në Portin e Vlorës, 
aty ku u prit nga një turmë e madhe e njerëzve që me 
padurim e pritnin trimin e Shqipërisë e të shqiptarëve. 
Avniu vlonjatëve me modesti trimi ua tha këto fjalë: 
“Jam krenar që ndodhem midis djalërisë vlonjate, nuk 
bëra gjë tjetër veç detyrës që më takonte e që duhej ta 
bënte çdo shqiptar.” Avniu i tha këto fjalë, duke pasur 
parasysh edhe Luftën e Vlorës, luftë kjo bashkë me 
Kongresin e Lushnjës, që bënë që Konferenca e Paqes e 
Parisit ta njihte pavarësinë e Shqipërisë, të konfirmuar 
nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër. Natyrisht 
që kësaj i kishte ndihmuar edhe Avni Rustemi me aktin 
e tij heroik të kryer ndaj Esat Pashë Toptanit po atë vit. 
Këtë e konfirmon edhe vendimi i gjyqit francez për 
lirimin e Avniut. 
                                                            

347 Po aty, f. 71. 
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Veprimtaria demokratike 
 
Pas kthimit nga Parisi, Avniut iu propozua të dilte 

jashtë atdheut për t’i ikur hakmarrjes çifligare348 dhe të 
merrte pension për aktin e trimërisë. Ai nuk e pranoi as 
njërën e as tjetrën. Donte t’i shërbente Shqipërisë. Për 
këtë ishte deklaruar edhe Luigj Gurakuqi, i cili kishte 
thënë se Shqipëria nuk kishte të holla për ta shpërblyer 
veprën e Avni Rustemit, por atij duhej mundësuar të 
përfundonte shkollimin, me çka ai duhej të vazhdonte 
t’i kontribuonte Shqipërisë. Për këtë çështje, në parla-
mentin e Shqipërisë u zhvillua edhe një debat për t’i 
dhënë apo jo një pension për vazhdimin e studimeve. 
Vendimi u mor me 39 vota për e 15 kundër. Votat çif-
ligare ishin kundër, kjo ishte një dëshmi se shtresa e 
Esat Pashës nuk mund të pajtohej me aktin që Avniu 
kishte ndërmarrë në Paris. 

Pas Kongresit të Lushnjës, Luftës së Vlorës dhe 
lirimit të Avni Rustemit nga gjyqi i Parisit, në Shqipëri 
ishin formuar shumë klube e shoqata patriotike nga 
intelektualët atdhetarë, që e donin arsimin dhe përpari-
min e kombit shqiptar. Avni Rustemi ishte njëri nga ata 
që punoi shumë për bashkimin e atyre klubeve e shoqa-
tave në një federatë, që do të quhej federata “Atdheu”. 
Federata kishte shpallur programin e saj, ku parashihej 
bashkimi kombëtar, ku synohej që përmes arsimit, me 
mësuesit shëtitës, me shkollat e natës, përmes letërsisë, 
gazetave e konferencave të ndryshme të ngritej ndër-
gjegjja kombëtare e popullit shqiptar për ndërtimin e një 
shoqërie të guximshme demokratike. Ky bashkim demo-
kratik i intelektualëve shqiptarë, të udhëhequr nga Avni 
Rustemi, shpejt do të bëhet halë në sytë e Ahmet Zogut, 
                                                            

348 Mihal Grameno, gazeta “Koha”, Korçë 1921.  
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i cili pas Kryengritjes së marsit 1922 arriti ta ndalojë 
veprimtarinë e federatës “Atdheu”. 

Pas mbylljes së federatës “Atdheu”, Avniu i përvi-
shet punës për krijimin e një fronti masiv antifeudal në 
Shqipëri. Më 13 tetor 1922 Avni Rustemi, i ndihmuar 
nga atdhetarë përparimtarë, arrin ta themelojë shoqërinë 
“Bashkimi”. Shoqëria “Bashkimi”, e cila para dhe pas 
qershorit 1924 jo vetëm që bëhet organizata politike që 
mbështeste fitoren e Revolucionit të Qershorit, por u bë 
organizata kryesore që kërkonte thellimin e luftës anti-
feudale. Pas shpërndarjes së parlamentit më 30 shtator 
1923, organizata “Bashkimi” nuk mori pjesë në zgje-
dhje, por u bë mbështetëse e fuqishme e opozitës demo-
kratike, ndërsa Avni Rustemi u shpall kandidat nga 
popullsia e Kosovës. Në ato zgjedhje Avni Rustemi pati 
mbështetjen e Bajram Currit, për të cilin thoshte “se 
kishte nevojë të merrte shpirt nga Bajram Curri, shëm-
bull patriotizmi, që mos të ishte Arbëria sheshi i ngatë-
rresave për dobi të armiqve...”.349 Pas zgjedhjes së 
Avni Rustemit deputet, ai me një telegram i falënde-
ronte dhe i siguronte kosovarët se “do ta kryente dety-
rën, ashtu si e kërkonte nevoja e Shqipërisë, që tërë 
vendi të kishte qetësi, bashkim dhe vullnet”.350 Demo-
kratët po përgatiteshin që Kuvendin Kushtetues ta 
kthenin në tribunë kundër reaksionit çifligar në krye me 
Ahmet Zogun. Por, as Zogu nuk rrinte duarkryq, ai po i 
bënte planet për eliminimin fizik të Avni Rustemit, pasi 
te ai e shihte edhe rrezikun kryesor. Zogu kishte plani-
fikuar vrasjen e Avniut, por ai nuk kishte llogaritur se 
cili do të ishte reagimi popullor pas një akti të tillë 

                                                            
349 AQSH Fondi A. Rustemi, datë 29.12.1921. Letër nga Vlora, 

dosja nr. 32. 
350 Fondi QK Gjirokastër. 
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kriminal. Në Asamblenë shqiptare, Avni Rustemi ishte 
njëri ndër përfaqësuesit më të zëshëm kundër keqqeve-
risjes, kundër jetës së rëndë të malësorëve, të cilët 
vuanin edhe për një kokërr misër. Ai ngriti zërin kundër 
gjendjes së rëndë të popullit shqiptar të Kosovës, pa 
harruar as popullin shqiptar të Çamërisë. Trembëdhjetë 
ditë para goditjes për vdekje, kërkoi nga qeveria që të 
largoheshin nga Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, forcat 
kriminale e bashibozuke që po vepronin aty nën urdhrat 
e Zogut. Ai do të thotë se “nuk mund të durojmë më, që 
të veprohet në këtë mënyrë në kurriz të popullit. 
Shqipëria që ka hequr kaq shumë, nuk mund të heqë 
akoma, këtu duhet qetësi e përparim”.351 Dhe vërtet 
Shqipërisë i duhej zhvillimi e përparimi, por çifligarët 
ishin aty për të mbjellë padijen e përhapur mjerimin, pa 
të cilin nuk mund të jetonin. Ata ishin shushunja që ia 
pinin gjakun fshatarit të Shqipërisë. Avni Rustemi në 
fjalimin e tij të fundit kërkoi me forcë “çarmatimin e 
kazermave civile brenda në Tiranë dhe shpalljen e 
shtetrrethimit, të shtypeshin fajtorët e jo të ketë frikë 
populli”. Avni Rustemi në shtypin e kohës në vazhdi-
mësi i kishte sulmuar feudo-çifligarët, por tani po u 
thoshte në Kuvendin Kushtetues dhe po ua përplaste në 
fytyrë të gjitha ligësitë që po ia bënin Shqipërisë. 

Avni Rustemi u godit për vdekje më 20 prill 1924 në 
Tiranë. Më 22 prill, në ora 2:20 pushoi së rrahuri zemra 
e tij e madhe. Para se të vdiste u tha shokëve të idealit: 
“Mos vajtoni për mua, kështu thuajuni shokëve, duajeni 
Shqipërinë. Luftoni për të qenë një ditë të lirë, të lumtur 
e të fortë, si shkëmbinjtë e maleve tona”.352 Me rastin e 
vrasjes dhe në ditën e varrimit të Avniut kanë folur 

                                                            
351 Bisedimet e Kuvendit Kushtetues, f. 654. 
352 Reshat Këlliçi: Me djemtë e “Bashkimit”, Tiranë 1965. 
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shumë oratorë, shokë e bashkëluftëtarë të Avniut. Por, 
me këtë rast do të veçoja fjalët e zemrës që i tha luftëtari 
i madh i betejave për liri, trimi i Dragobisë, Bajram beg 
Curri: “Avninë na e vranë bash ata hajna që duan me 
na vra tanë Shqypninë; porse gabohen se Shqypnia ka 
djemt e vet qi do ta ruejnë si sytë e ballit”.353 Dhe 
vërtet, ata hajna jo pak herë e vranë Shqipërinë. Sa herë 
ajo farë e keqe do të sundojë në Shqipëri, shqiptarët dhe 
pasuria e tyre do të bëhet plaçkë tregu. Tani s’na mbetet 
tjetër, veçse të përsërisim atë që e kishte thënë Halim 
Xhelua para gati 80 vitesh se “idetë nuk vdesin, pse 
plumbi feudal ka goditur idealin shqiptar, se shkolla e 
Avniut ka për të rritur të tjerë therorë”. Vitet na treguan 
se idealet nuk vriten dhe po ashtu as edhe tradhtia. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
353 Fondi QK Gjirokastër. 
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SHOTË GALICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftëtare e paepur për çlirimin 
dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë 

 
Shotë (Qerime Radisheva) Galica ishte njëra prej 

luftëtareve më të veçanta në luftën kundër pushtuesve 
serbë, austro-hungarezë, bullgarë e jugosllavë në deka-
dat e para të shekullit XX. U lind në fshatin Radishevë 
të Drenicës në vitin 1895. Inkuadrimi i Qerime Radishe-
vës, e njohur më shumë si Shotë Galica (bashkëshorte e 
Azem Galicës), në radhët e Lëvizjes Kombëtare për 
Çlirim e Bashkim, është një tregues se sa të thella ishin 
rrënjët e atdhedashurisë në trojet që Konferenca e Am-
basadorëve të Londrës i la jashtë Shqipërisë. Jashtë 
Shqipërisë londineze, jashtë asaj Shqipërie, që për shkak 
të kufijve që u vendosën në Konferencën e Ambasado-
rëve në Londër më 1913 nuk kishte mbetur një pakicë e 
parëndësishme, por kishte mbetur më shumë se gjysma 
e popullit dhe e tokave nga më të pasurat të Shqipërisë. 
Këtë nuk po e themi pa shkas, sepse nuk ka studiues, 
udhëpërshkrues, konsuj apo përfaqësues konsullatash a 
njerëz tjerë me ndikim, si të Perëndimit apo të Lindjes, 
që të mos i kenë përshkruar kufijtë etnikë të shqiptarëve 
dhe sigurisht që ata kufij i tejkalojnë hapësirat gjeo-
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grafike të të dy shteteve të sotme shqiptare. Ndaj, në çdo 
rrethanë duhet argumentuar drejtësinë e arsyeshmërinë 
e luftërave çlirimtare të popullit shqiptar për liri e bash-
kim kombëtar. Drejtësinë, domosdoshmërinë e arsye-
shmërinë e luftërave të popullit shqiptar e ka bërë të 
pashmangshme politika shoviniste e Beogradit, e cila 
politikë në programin e saj e kishte dëbimin, shfaro-
sjen dhe kolonizimin e Kosovës. Meritat për këtë qën-
drueshmëri i kanë si burrat ashtu edhe gratë e Shqi-
përisë. Njëra nga luftëtaret më të dalluara të atyre 
viteve pa dyshim se është Qerime Halil Radisheva, ose 
Shotë Galica, e cila i kaloi 12 vjet në çetat e lirisë të 
Kosovës.  

Shotë Radisheva – Galica u lind dhe u rrit në një 
kohë kthese, përpjekjesh dhe luftimesh të përvitshme që 
në vazhdimësi po i bënte populli ynë për liri, për çlirim 
dhe bashkim kombëtar kundër serbëve, austro-hunga-
rezëve, bullgarëve, etj.354 Nga fundi i dekadës së parë të 
shek. XX, si kudo në hapësirën e Shqipërisë, edhe në 
Drenicë po masivizohej dhe kristalizohej lufta çlirim-
tare e popullit shqiptar. Në Drenicë rol pozitiv në për-
gatitjen dhe edukimin atdhetar të luftëtarëve të lirisë, 
padyshim që ka pasur oda si institucion i traditës kombë-
tare, si shkollë e parlament, pasi shqiptarëve u ishte e 
ndaluar e drejta e shkollimit në gjuhën shqipe. Në atë 
institucion populli ynë përmes tregimeve e kallëzimeve 
të ndryshme popullore, përmes këngëve të trimërisë, 
brezave të tërë u ka mësuar historinë e popullit e të 
vendit të vet.355  

                                                            
354 Dr. Liman Rushiti: Lëvizja Kaçake në Kosovë 1918-1928, Pri-

shtinë 1981, f. 19. 
355 Mr. Ibrahim Çitaku: Azem Galica dhe veprimtaria luftarake e 

çetave kaçake të Drenicës, Prishtinë 1996, f. 76. 
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Ngjarjeve më të shënuara të historisë nuk iu kthe-
hemi për të jetuar për ndonjë moment me lavdinë e tyre, 
por për të mësuar, për t’u frymëzuar, për të bërë hapa 
cilësorë kah realizimi i aspiratës kombëtare. Të asaj 
aspirate, që rilindësi ynë i madh, mendjendrituri Sami 
Frashëri, e përjetësoi në Manifestin e tij të njohur: 
“Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhet”, ku ka 
përmbledhur me një gjuhë të qartë e lakonike gjithë 
programin e Rilindjes Kombëtare Shqiptare.  

Me këtë program shqiptarët e filluan shekullin XX, i 
filluan edhe Kryengritjet e Mëdha antiosmane të viteve 
1908-1912. Në atë kohë në odat e Drenicës, Shotë 
Galica (atëherë Radisheva), kujtonte e këndonte me 
respekt e dashuri për luftëtarët trima të Lidhjes Shqip-
tare të Prizrenit, të cilët edhe lumit Lim ia kishin dhënë 
ngjyrën e gjakut, në luftë me gjakun e ushtarëve të 
Mark Milanit. Kënga thotë: “Po hip Marki në Previ/ 
Shikon Limin me durbi,/ Çka ka Limi që dirgjet zi / 
Hajmedet Vojnikt e mi!”356  

Jo rrallë dëgjohej edhe kënga e çetave të lirisë, “Besa-
-besë”, që asokohe ishte himn e kushtrim për mobili-
zimin e kryengritësve shqiptarë. Kënga thoshte:  

 “Besa-besë një besë kemi dhanë,/ Ty Shqypni, na të 
kemi nënë./ Besa-besë një besë kemi dhanë / Për Shqy-
pni jetën duam me dhanë”.357  

Vargjet “Shqypni na të kemi nanë” dhe “Për Shqy-
pni jetën duam me dhanë” duhet t’i kuptojmë në kons-
telacionin e Shqipërisë Etnike, të asaj Shqipnie, siç 
shpreheshin rilindësit tanë të urtë: “ku bukës i thonë 

                                                            
356 Ajet Haxhiu: Shotë dhe Azem Galica, 8 Nëntori, Tiranë 1982, 

f. 9. 
357 Po aty, f. 14. 
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bukë e ujit ujë”,358 apo edhe siç shkruante Mjedja: “Prei 
Tivari e n’Preveze / Nji a giuha e kombi nji,/... /Geg’ e 
Toskë Malcië, Jallija/ Jan nji komb, m’u daë s’duron:/ 
Fund e maje nji a Shqypnija / E nji giuh t’gjith n’a 
bashkon”.359 

Po, heroina jonë nammadhe ndoshta pati një fat e 
privilegj, që edukimin rinor e mori në kohën e ngjarjeve 
të mëdha, të ngjarjeve të lavdisë kombëtare që u zhvi-
lluan në hapësirën shqiptare, e veçmas ajo i pa edhe i 
përjetoi ato të Drenicës e të Radishevës, që për liri dhe 
atdhe u dogjën shumë herë flakë.360 Digjeshin flakë fsha-
tra e qytete nga mizëria armike, digjej flakë edhe zemra e 
çdo shqiptari liridashës që të bashkohej me Shqipërinë. 
Për lirinë dhe atdheun që dergjej në robëri, digjej flakë 
edhe zemra e Shotë Galicës për lirinë, për çlirimin e 
bashkimin me Shqipërinë. Një zjarr i fuqishëm atdhe-
dashurie e përfshinte zemrën e saj sa herë që këndonte 
për heroizmat dhe bëmat heroike të bashkëkombësve të 
saj që ishin flijuar për bashkimin me Shqipërinë, për 
ç’gjë digjeshin flakë fshatrat e qytetet e Drenicës. 

Shota (Qerimja) ishte fëmija i shtatë (pas gjashtë dje-
mve) i Halil Sejdisë nga Radisheva. Familja e Qerime 
Radishevës luftën për liri e kishte filluar në kohën e 
sundimit osman,361 këtë traditë e vazhduan edhe kundër 
çdo pushtuesi të huaj. Qerimja, në fillim nga i ati, me 
përkëdhelje do të quhet Shotë, si ta dinte ai atëherë se 
me këtë emrin e dytë do ta njihte Shqipëria dhe 
historia.362 Shota për herë të parë rrobat e burrit do t’i 
                                                            

358 Po aty, f. 17. 
359 Ndre Mjedja: Vepra 1, Rilindja, Prishtinë 1982, f. 67. 
360 Ibrahim Çitaku: Vep. e cit., f. 11. 
361 Po aty, f. 81. 
362 Bedri Tahiri: Azem Bejtë Galica, Shkëndija, Prishtinë 2005, f. 

163. 
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veshë si bareshë, nga kureshtja, kurse martesa me 
Azemin e detyron t’i lënë në arkën e nusërisë dhe t’i 
veshë ato të luftëtarit të lirisë (plisin e bardhë, xhama-
danin e tirqit galena). Ishte veshje obliguese, por edhe 
mjaft e pëlqyeshme prej Azem Galicës nga Drenica.363 
Veç edukimit familjar për liri e atdhedashuri, ndikim 
meritor në formimin e personalitetit të Heroinës së 
Popullit – Shotë Galicës ka pasur i shoqi, Azem Bejta i 
Galicës. Te ky luftëtar sypatrembur, dashuria për nde-
rin, për lirinë e Shqipërinë bëri që t’i këputë të gjithë 
vargonjtë e patriarkalizmit e primitivizmit provincial 
dhe i mundësoi Qerime Radishevës të bëhet Zhan d’Ark 
e Shqipërisë. 

Kur shokët e uronin Azemin për martesën me Shotën 
dhe i thoshin se ka marrë nuse të mirë, ai u thoshte si 
me shaka: “Po jo nuse për punët e shtëpisë, por nuse 
për në mal”.364 Nuk do të kalojë shumë kohë dhe 
shakaja bëhet realitet. Gëzimi i dasmës nuk do të zgjasë 
shumë e forca të mëdha të xhandarmërisë serbe e 
rrethojnë kullën e Azem Bejtës. Në luftë e sipër do 
të vriten të dy vëllezërit e Azem Galicës, Seferi dhe 
Zeneli, me pushkët e të cilëve do të luftojnë nënë 
Sherifja dhe nusja Shota përkrah Azem Galicës.365 Pas 
këtij luftimi, në të cilin Azemi humbi dy vëllezër, kur 
po bëhej gati për të dalë në mal, Shota i drejtohet me 
këto fjalë: “Azem, kij besim në mue, më merr me vete, 
ndoshta kam me t’u dashtë, të fortë kanë me qenë trupi 
e zemra ime, kam me durue tanë përplasjet e rrebeshet 
sikur ti; due me qenë shok me ty, të luftojmë e të vdesim 
bashkë, pushkën që e kam në dorë kurrë s’kam me ia 

                                                            
363 Ibrahim Çitaku: Vep. e cit., f. 82. 
364 Po aty. 
365 Ajet Haxhiu: Vep. e cit. f. 31. 
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dorëzue kujt, kij besim në mue, Azem”.366 Nuk dua ta 
“diskutoj” autenticitetin e këtyre fjalëve të studiuesit 
Haxhiu, por, po të krahasohen me rrugën jetësore që 
përshkroi heroina e Çetës së Lirisë, do të duhej të ishin 
më tepër se autentike. Fjalët e Shotës Azemin e vunë në 
mëdyshje ta merrte apo të mos e merrte në mal nusen e 
re. Në ndihmë Shotës dhe Azemit do t’iu vijë nënë 
Sherifja: “Po, bija e nanës, mirë e kie, kurrë mos e hiq 
atë pushkë prej dore, ka ardhë koha me i dal zot kësaj 
toke. Pa atdhe s’jemi asgja. Shko, të pastë nana! 
Ndihmoje e rueje Azemin...”.367 Në këtë bashkëbisedim 
të shkurtër shohim urtinë e Azemit, burrërinë e nënë 
Sherifes, guximin dhe vendosmërinë e Shotës. 

 Në luftën fytafyt me xhandarmërinë serbe, ku iu 
vranë dy vëllezërit Azem Galicës, pasi Shota kishte 
vrarë një xhandar, nga gëzimi kishte thirrur: “O, prite 
Azem Galicën, prite!” Thirrje kjo, që më vonë, për gji-
thë Lëvizjen Çlirimtare të njohur në histori si Lëvizje 
Kaçake, do të mbetej thirrje kushtrimi e mobilizimi për 
luftëtarët e lirisë dhe tmerr për armiqtë e Shqipërisë, 
për të cilët Azemi fluturonte, gjendej kudo, ku e pris-
nin e nuk e prisnin ata.368 Në rrethana të tilla dhimbjeje 
dhe heroizmi Shota ngjeshi mbi supe pushkën, veshi 
tirqit galena dhe për 12 vjet u bë shok i pandarë i burrit 
dhe i luftëtarëve të lirisë.369 Trimëritë dhe bëmat e 
Shotës pandalshëm do të nxjerrin në shesh vepra të 
tjera guximi, burrërie e heroizmi, që populli ynë i ka 
përjetësuar në vepra arti, në këngë trimërie, në letërsi e 
dramaturgji etj.  
                                                            

366 Po aty, f. 33. 
367 Po aty, f. 34. 
368 Po aty, f. 230. 
369 Hysni Myzyri, Osman Zeka: Historia e popullit shqiptar për 

shkolla të mesme, ETMMK, Prishtinë, 1996, f. 252.  



 
285 

 

Pas vrasjes së Azem Galicës dhe lënien e trupit të tij 
në shpellën e njohur të Perçevës,370 e më vonë plagosjes 
së Shotës në luftë me bandat serbe të pushtimit, ajo 
detyrohet të lërë një pjesë të atdheut – Kosovën dhe së 
bashku me shumë fëmijë jetimë merr rrugën për Shqipëri, 
me shpresë se atje do të gjente mbështetje, përkrahje, 
shërim dhe strehë të ngrohtë në atdheun e saj – 
Shqipërinë.  Kjo nuk ndodhi, pasi në dhjetor të atij viti 
(1924), Zogu ishte kthyer në pushtet me ndihmën e 
krajlit të Serbisë. Shota, e plagosur, me shumë fëmijë 
jetimë, arrin të vendoset disi në fshatin Shullaz të 
Krujës. Për Shotën, e rëndë ishte plaga, i digjej shpirti 
për fëmijët jetimë, më e rendë se këto ishte moskujdesi i 
qeveritarëve të Zogut për fëmijët jetimë të Kosovës 
martire. Ditët e fundit të jetës Shotë Galica i kaloi e 
sëmurë dhe në varfëri të madhe, pa përkujdesje shën-
detësore e ndihmë tjetër nga qeveria e Ahmet Zogut. 
Por Shota për asnjë çast nuk e humbi besimin për ato 
ideale që kishte luftuar e që qe sakrifikuar. Shotë Galica 
kishte mbjellë dhe ushqyer edhe me gjakun e vet pemën 
e lirisë në Kosovën e robëruar. Në këtë gjendje të rëndë 
shëndetësore dhe ekonomike, pa përkujdesje qeveritare 
e në mjerim, më 10 korrik 1927371 pushon së rrahuri 
zemra e luftëtares më të vendosur të kombit tonë, e 
heroinës së popullit – Shotë Galicës. Shota vdiq pa lënë 
trashëgim çifliçe a ndonjë pasuri tjetër. Brezave iu la 
trashëgim trimërinë tradicionale, iu la amanet Kosovën!   

  
 
 
 

                                                            
370 Ajet Haxhiu: Vep. e cit., f. 285.  
371 Po aty, f. 267. 
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FAN S. NOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burrë shteti, politikan, atdhetar e demokrat 
me integritet të lartë njerëzor, 

kombëtar e intelektual 
 
 

“Mos qëndro gjatë në Athinë. Prej aty shko 
 në Shqipëri.  Atje është mëmëdheu ynë i vjetër”. 

 
Gjerd Kapidan  

 
Një nga personalitetet më poliedrike të fillimshe-

kullit XX, që shkëlqeu në shumë fusha të jetës ku ai 
preku, la gjurmë të thella dhe arriti maja të pashkelura, 
është Theofan Stilian Noli. Fan S. Noli me të drejtë e 
meriton epitetin, por edhe është Nderi i Kombit. Shqiptar 
i madh, personalitet me integritet të lartë politik e kom-
bëtar, intelektual poliedrik, poet, dramaturg, publicist, 
historian, muzikolog, klerik, përkthyes i përkryer dhe 
orator shembullor. Lindi më 6 janar 1882 në Qytezë 
(Ibrik-Tepe), fshat i banuar nga Shqiptarë në rrethin e 
Edrenesë (Turqia Europiane).372 Pas luftës greko – turke 
nuk ekziston më. Ndoshta ekzistenca e tij u mjaftua me 
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“lindjen e Nolit për Shqipërinë”. Kjo është një dëshmi 
tjetër që dëfton për ngulitjet shqiptare në gjithë hapë-
sirën e Ballkanit, në thellësitë e tij, prej ku kanë lindur 
personalitete të mëdha të politikës e të kulturës shqip-
tare. Fan S. Noli është njëri nga ata dhe sigurisht më i 
veçanti. Ashtu siç ishte edhe Faik bej Konica një inte-
lektual i madh, publicist ndër më të njohurit të kohës e 
veprimtar i pakompromis për Pavarësinë e Shqipërisë, 
ndonëse mjaft kontraverz e grindavec, po ashtu ishte 
nga një “Qytezë”, Konica Shqiptare, të cilën Fuqitë e 
Mëdha ia lanë Greqisë. 

Kush lexon me kujdes biografinë e Fan S. Nolit, do 
të mësojë për shumë gjëra jo vetëm interesante, por 
edhe shumë mbresëlënëse e plot peripeci, momente të 
rëndësishme e të dhimbshme dhe mbi të gjitha do të 
mësojë për këmbëngulësinë dhe vendosmërinë për të 
ecur përpara, në rrugën e idealeve të mëdha të Rilindjes 
Kombëtare. Të gjitha shkallët e shkollimit i kreu në 
gjuhë të huaja dhe kjo mbase ndikoi të bëhej dhe për-
kthyes i përkryer. Kjo është nga ato dëshmitë kruciale 
për të treguar karakterin e tij të fortë për t’i shërbyer 
popullit dhe atdheut të tij, Shqipërisë. Edhe pse ai pak 
kohë jetoi në Shqipëri, të cilës iu përkushtua gjithë 
jetën, për të cilën as nuk u martua, edhe pse pati dy 
dashuri të parealizuara, të parën në Greqi373 e të dytën 
në Egjipt.374 Pas kësaj të fundit, Fan S. Noli i tëri do të 
përkushtohet për çështjen e Shqipërisë, për t’iu përkush-
tuar këtij misioni kombëtar pa kursyer asgjë.375 Ndër 
momentet sigurisht më të dhimbshme e më prekës është 
ai i ndarjes nga fshati i lindjes, nga njerëzit e shtëpisë e 

                                                            
373 Fan S. Noli: Vepra 5 (e cituar), f. 110. 
374 Po aty, f. 112. 
375 Po aty. 
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të fisit, nga kafshët shtëpiake, nga toka e bimët në një 
gjendje jo të mirë shëndetësore, në të cilin fshat nuk u 
kthye kurrë më. Pas luftës greko-turke, shqiptarët orto-
doks u detyruan të lënë shtëpi e katandi, u shtrënguan të 
lënë atë që kishin krijuar me jo pak mund. Duke u 
dëbuar nga ushtria turke, do të dalin jashtë kufirit turk,  
fat të cilin e pati edhe i vëllai i madh i Nolit, Dhimitri, i 
cili kishte investuar shumë në fshatin e lindjes, edhe pse 
Noli i kishte thënë që të sillte familjen në Amerikë, se 
jeta në Ballkan ishte e pasigurt.376 Ky ishte fati i shqip-
tarëve. Shqiptarët e besimit ortodoks dëboheshin nga 
Turqia, kurse ata të besimit islam dëboheshin nga Gre-
qia e Serbia. Pas largimit të familjarëve e të bashkë-
fshatarëve të Nolit nga Qyteza, Dhimitri u dha pas pijes 
dhe në një gjendje të tillë do të vdesë. Pas largimit të 
Nolit nga Ibrik-Tepja (Qyteza), njerëzit e familjes e të 
fshatit qanin, kafshët ulërinin, ndërsa ai duhej të ecte 
përpara me vendosmërinë skënderbegiane, me shembu-
llin e kryeheroit të kombit, Gjergj Kastriotit Skën-
derbeut, me shembullin e Napoleonit e të Jezu Krishtit. 
Në momentet më të vështira, ai e pyeste veten: “Çka do 
të bënte Skënderbeu në raste të tilla”. Përgjigjja ishte: 
“Asgjë nuk do ta ndalte”.377 Edhe Fan S. Noli ynë vër-
sulej përpara si shqiponja, që në kohë furtunash hap 
krahët, i bindur në perëndinë dhe në drejtësinë e idealit 
iluminist që mbronte.378 Ai po ecte në gjurmët e 
amanetit të Gjerd Kapedanit, për në atdheun e të parëve. 
Ka pasur përpjekje nga autorë shqiptarë e të huaj që 
karakterin e revolucionarit iluminist e liberal të Nolit ta 
lidhin me filozofinë marksiste apo për simpatinë që ai 

                                                            
376 Po aty, f. 90. 
377 Po aty, f. 115. 
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kishte për Rusinë sovjetike. Kjo nuk qëndron, për faktin 
se nëse kemi parasysh mënyrën se si është tërhequr Noli 
nga rruga e tij për vendosjen e një rendi demokratik në 
Shqipëri (në vitin 1932), vijmë në përfundimin se ai 
ishte një demokrat liberal dhe jo më shumë. Se çfarë 
misionesh i kishte dhënë vetes Noli, e thotë në Autobio-
grafinë e tij, që do ta shohim në vazhdim. Noli nuk 
kishte asnjë arsye t’i fshehte bindjet e tij filozofike e 
politike. Integriteti i tij ishte më shumë se kaq. 

 
 

Çfarë misionesh i kishte ngarkuar 
vetes Fan S. Noli? 

 
Në Autobiografinë e tij kemi mundësi të mësojmë për 

misionet jetësore të personalitetit poliedrik me integri-
tetit skënderbegian. Noli sa herë gjendej para një vështi-
rësie, kishte shprehi, siç u tha më sipër, të ndalej dhe 
pyeste: Çka do të bënin në një situatë të tillë Skënder-
beu, Napoleon Banaparti apo Jezu Krishti? Ashtu siç 
kishin bërë idhujt e tij për idealet e tyre, ai bënte për 
idealin e vet - shqiptarizmën. Dhe jo rastësisht, ai kishte 
zgjedhur këto tri personalitete të kohërave të ndryshme, 
bindshëm i kishte kapur majat e larta. Ndoshta pati një 
fat më të ngjashëm me atë të Bonapartit, edhe pse, për 
fat, s’e përjetoi fundin e tij; nuk pati deri në fund kurajën 
e Skënderbeut, se nuk pati bashkëluftëtarë siç i pati ai; 
nuk pati bekimin e Jezuit për të shkuar deri në fund, por 
nuk i pati as dymbëdhjetë apostuj që vazhduan rrugën e 
tij. Të tjerë luftëtarë e vazhduan aty ku e la Fan S. Noli. 
Megjithatë, Noli vetes i kishte ngarkuar shumë misione 
dhe i realizoi shumë nga to. Së pari, ai bëri përpjekje të 
binte në kontakt me veprimtarët politikë e intelektualë 
shqiptarë jashtë atdheut, por nuk pati sukses deri sa u 
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takua në Egjipt me Spiro Dinen, Thanas Tashkon dhe 
Jani Vruhon, të cilet duke e parë përgatitjen e tij inte-
lektuale, idealin që i vlonte në gji dhe këmbëngulësinë e 
tij, e udhëzuan që të shkonte në SHBA për t’i orga-
nizuar shqiptarët e Amerikës. Takimi me pionierët e 
Rilindjes Kombëtare ishte qëllim i kahershëm i Nolit, të 
cilin e realizoi në Misir.379 Së dyti, kishte për mision 
organizimin e shoqërive atdhetare të shqiptarëve të 
Amerikës, formoi gazetën “Kombi” e më pas (1912) 
themeloi Federatën Panshqiptare “Vatra”, fillimisht 
sekretar e më pas edhe kryetar i saj.380 Jubileu i 100-të i 
Pavarësisë është edhe viti jubilar, 100-vjetori i “Vatrës” 
të themeluar nga Noli ynë. Së treti, i vuri qëllim vetes 
që të çlironte kishën ortodokse shqiptare nga kthetrat e 
Patriarkanës Greke të Konstantinopojës,381 e cila për 
shekuj shqiptarëve ua mohonte të drejtën e ligjshme të 
tyre për predikim të fesë në gjuhën shqipe. Dhe, ia arriti 
qëllimit. Fillimisht në Boston (SHBA) më 1908 e pastaj 
më 10-19 shtator 1922 në Berat u mbajt Kongresi 
Themeltar i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipë-
risë.382 Së katërti, ai duhej t’i çlironte 2 milionë shqip-
tarët nga pushtimi i gjatë osman,383 të cilët edhe me 
kontributin e tij e të brezit të tij, arritën ta shpallin pava-
rësinë e Shqipërisë më 28 nëntor 1912, por jo ashtu siç 
ishin të drejtat dhe aspiratat e shqiptarëve. Së pesti, 
shteti shqiptar duhej të njihej nga Fuqitë e Mëdha të 
Evropës dhe të anëtarësohej në Lidhjen e Kombeve, e 
cila u bë edhe në saje të këmbëngultësisë e të oratorisë 
së Fan S. Nolit, i cili kishte arritur t’i mahniste të gjithë 
                                                            

379 Po aty, f. 107-113. 
380 Fjalori enciklopedik Shqiptar 3 (i cituar), f. 1850. 
381 F. S. Noli: Vep. e cit., f 115. 
382 Fjalori enciklopedik shqiptar 2 (i cituar), f. 1181-1182. 
383 F. S. Noli: Vep. e cit., f. 115. 
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përfaqësuesit, sidomos më të mëdhenjtë të Lidhjes së 
Kombeve, me nivelin intelektual, me kulturën dhe orato-
rinë e tij të shkëlqyeshme.384 Anëtarësimi në Lidhjen e 
Kombeve pa dyshim që ishte meritë e Fan S. Nolit. Së 
gjashti, të vendoste kontakte me shqiptarët, t’i organi-
zonte ata, t’i çlironte nga injoranca shekullore dhe ky 
ishte misioni më i vështirë, pasi më shumë se 90 për 
qind të shqiptarëve ishin analfabetë, nuk dinin shkrim e 
këndim.385 Së shtati, duhej ta demokratizonte shtetin 
shqiptar, por paraprakisht duhej ta çlironte nga kthetrat 
meskine të feudalëve të Shqipërisë së Mesme, të cilët i 
vlerësonte si “dallkaukë”, “katilë” por edhe “Hosanna 
Barabba”.386 Dhe kjo qe gjëja më e vështirë për Nolin, 
por që arriti ta realizojë vetëm pjesërisht në qershorin e 
vitit 1924, të cilin Robert Austini e quan Revolucioni i 
ikur i Nolit, që në fakt ishte Revolucioni i ikur i shqip-
tarëve, pasojat e të cilit ndjehen edhe sot, dhe ndjehen 
shumë madje. Për këtë do të flasim më detajisht më pas. 
Pas këtyre misioneve, në moshë të thyer, Noli iu kthye 
ngritjes intelektuale, ku për së dyti do t’u kthehej studi-
meve për veprën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe 
Betovenin dhe Revolucionin Francez. Në Shqipëri nuk 
u kthye më asnjëherë, ashtu siç nuk ishte kthyer pas 
largimit as në fshatin e lindjes. Arsyeja ishte se fshati i 
lindjes ishte tepër larg Shqipërisë, por edhe për faktin se 
iu përkushtua me tërë qenien çështjes shqiptare. Dhe, 
nuk ka dyshim, ai kontribuoi shumë dhe në shumë fusha 
të jetës për Shqipërinë e shqiptarët. S’ka dyshim, pas 
Revolucionit të Qershorit, Noli qe edhe i zhgënjyer, 

                                                            
384 Robert C. Austin: Fan Noli dhe një revolucion i ikur, Koha, 

Prishtinë 2011, f. 63-64. 
385 F. S. Noli: Vep. e cit., f. 115. 
386 F. S. Noli: Vepra 1 (e cituar), f. 88. 
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ndoshta edhe për faktin se ai kishte bindjen se “Liria 
mprohet nga shkelësit e huaj me trimëri e pushkë, nga 
shkelësit e brendshëm me trimërinë e shpirtit; me 
kurajën civile e cila është më e lartë se e para”.387 Për 
këtë, Rexhep Qosja ka ardhur në përfundimin se Noli 
“nuk e ka pranuar luftën e klasave”, që do të thotë, 
konstaton ai, “se nuk e ka pranuar thelbin e përmby-
sjeve revolucionare”,388 pasi ai ishte human për të 
qeverisur me dhunë,389 edhe pse Noli kishte udhëhequr 
një revolucion. Ndoshta dështimin e tij duhet ta kër-
kojmë te filozofia e tij, që e konfirmon edhe Noli vetë 
më vonë, kur i analizon mirë e mirë arsyet e dështimit të 
Revolucionit të Qershorit 1924. Katër vjet pas largimit 
nga Shqipëria, ai do të shkruajë se ishin dy arsye pse 
kishte “ikur” revolucioni i qershorit: “Po kemi bërë dy 
lajthime fatale, të cilat duhet t’i njohim: me tradhëtorët 
e brendshëm, me kllasin e bejlerëve, kemi mbajtur një 
politikë oportuniste në vënt që t’i lëftonim me sistem, pa 
mëshirë e pa pushim. Kllasën e katundarëve s’jemi 
përpjekur aspak ta organizonim e ta kishim si bazë. 
Ndofta do të ishim mundur edhe pa këto lajthime, po me 
këto lajthime kemi vrarë vetëveten”.390 Në artikullin në 
fjalë Noli është i bindur se feudalët nuk i donte populli, 
se ata, pra si Esatin më heret, ashtu dhe Zogun më vonë, 
i kishin mundur, por kishin qenë të huajt që i mbanin në 
pushtet.391 Në këtë analizë për gjendjen politike në 
Shqipëri, pas shpalljes së pavarësisë, merr në spikamë 

                                                            
387 Lefter L. Dilo: Ligjeron Fan Noli, Tiranë 1944, f. 52. 
388 Rexhep Qosja: Prej letërsisë romantike deri te letërsia moderne, 

Instituti Albanologjik, Prishtinë 2010, f. 208. 
389 Po aty, f. 206. 
390 Fan S. Noli: Rreth 28 nëntorit, gazeta “Liria kombëtare”, nr. 

97, Gjenevë 1928. 
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“nacionalizmin” e beut Faik Konica, për të cilin thotë se 
në të gjitha momentet e kthesave të mëdha, kur është 
dashur të zgjedhë mes Ismail Qemalit e Esat Pashës, i 
është bashkuar këtij të fundit, ashtu siç ka bërë në mes 
të Avniut e Ahmet Zogut, ka mbështetur këtë të fundit. 
Këtu Noli tregon se klasa më e organizuar në Shqipëri 
pas pavarësisë, ishin feudalët. Prandaj, shkruan Noli, 
kur duhet kremtuar 28 nëntorin në Shqipëri: “Le të mos 
qasim në grupin tonë veç shokë me ideologji fjesht si 
jona. Le të luftojmë me sistem, pa mëshirë e pa pushim, 
kllasën armike të bejlerëve me larot e tyre në Shqipëri e 
me mbrojtësit e tyre imperialistë jashtë”.392 Kështu 
fliste vetë Noli. Mjerimi që ka mbretëruar atyre viteve 
në Shqipëri i jep katërçipërisht të drejtë Nolit, edhe pse 
ne sot mund të mendojmë më racionalisht! Duhet ta 
kuptojmë drejt, Noli dhe brezi i atdhetarëve të kohës 
kishin marrë për mision krijimin e një Shqipërie të lirë, 
demokratike, ku do të sundonte rendi e ligji për të 
gjithë, pra një Shqipëri me qeverisje evropiane, që i 
ruan pasuritë e kombit si sytë e ballit dhe këtë nuk 
mund ta bënin feudalët dallkaukë, që i ktheheshin sun-
dimit mbretëror me gjithë salltanetin e tij.  

Noli në mënyrë mjaft precize ka bërë dallimin mes 
qeverisë së tij të përbërë nga një pjesë e nacionalistëve 
që kishin krijuar Shqipërinë, dhe grupit të çifligarëve të 
Shqipërisë, që me ndihmën e shovinistëve serbë e grekë 
erdhën në pushtet, të cilët fitoren kombëtare që ishte 
arritur pas 28 nëntorit 1912, si dhe pas Kongresit të 
Lushnjës dhe anëtarësimin e Shqipërisë në Lidhjen e 
Kombeve, po e kthenin në interesin e tyre e në dëm të 
popullit shqiptar. Noli thotë se njerëzit e qeverisë së tij 
ishin patriotë, të cilët në pushtet kishin ardhur me 
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vullnetin e popullit dhe se askujt nuk i kanë dhënë asnjë 
copë tokë. Ndërsa për Zogun dhe bashibozukët e tij 
thotë se ishin tradhtarë, se kishin ardhur në pushtet me 
ndihmën e Pashiqit, pasi i kishin falur toka të atdheut, që 
ishin fituar me shumë mundime e gjak të pastër kombë-
tar. Se qeveria e Nolit nuk ia fali askujt pasuritë e Shqi-
përisë për të ruajtur pushtetin e fituar nga populli, 
ndërsa dallkaukët e Zogut ishin kusarë të pasurisë së 
shtetit. Se të huajve u shesin pasurinë kombëtare me 
ryshfete të majme. Se Qeveria e Nolit ishte e përbërë 
nga njerëz të ndershëm, të cilët kishin bërë kursime dhe 
i kishin paguar borxhet e qeverive të mëhershme, ndërsa 
qeveritarët, me Zogun në krye, ishin shkatërrimtarë që e 
prishën buxhetin, duke krijuar deficite të mëdha. Noli 
thotë, gjithashtu, se në periudhën e qeverisjes së tij nuk 
ishte bërë asnjë vrasje politike, ndërsa pushteti i Zogo-
llit ka instaluar dhunë politike, duke i vrarë patriotët si 
Luigj Gurakuqin, Elez Isufin, Bajram Currin, etj. Se 
qeveria e Nolit ishte liberale, ndërsa ajo e Zogollit ishte 
një tirani, e cila të gjitha liritë e popullit i kishte nëpër-
këmbur. Gjithashtu, Noli thotë se qeveria e tij ishte 
qeveri e ligjit dhe nuk i binin në qafë popullit, përku-
ndrazi, i krijonin lehtësira, kurse xhandarmëria e ushtria 
e Zogut, me urdhërat e të cilit silleshin si bashibozukë e 
hajdutë për të plaçkitur e terrorizuar popullin e varfër të 
Shqipërisë.393  

Viteve të fundit janë bërë përpjekje nga qarqe të 
caktuara politike e publicistike që t’i shtrembërojnë e 
keqinterpretojnë veprimet e demokratëve nacionalistë 

                                                            
393 Fan Noli: Letër redaksive të gazetave “Dielli” (Boston) dhe 

“Liria kombëtare”(Gjenevë), botuar në “Liria Kombëtare” më 16 
shtator 1925, marrë nga libri, F. Noli: Vepra 3, Rilindja, Prishtinë 
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kombëtarë në krye me Nolin. Konsideroj se askush nuk 
ka të drejtë t’i ndryshojë apo tjetërsojë idealet e brezit të 
Nolit apo të cilitdo brez, në të kundërtën ata nuk do të 
ishin ata që ishin. Çdo brez mbart më vete dhe u për-
kushtohet idealeve të kohës që e jetojnë. Idealet fisnike 
të një brezi për përparim shoqëror e zhvillim ekonomik, 
për arsim e çlirim nga çdo formë shtypjeje dhe shfry-
tëzimi nuk mund të ndryshohet apo tjetërsohet me apo 
pa idealet e brezit tjetër. Edhe sot askush në Republikën 
e Kosovës, as bashkëluftëtarët më të ngushtë të Koma-
ndantit Legjendar – Adem Jashari, s’e kanë të drejtën ta 
“modifikojnë” apo ta tjetërsojnë idealin e Legjendarit 
Adem Jashari dhe të brezit të tij për çlirim e bashkim 
kombëtar, as ta lidhin atë ideal me interesat meskine të 
pasluftës, kushdo qofshin ata.  

 
 

Kontributi i Nolit për diplomacinë shqiptare 
 
E gjithë veprimtaria e Nolit ka qenë për Shqipë-

rinë. Largimi nga Qyteza, siç e quanin shqiptarët Ibrik- 
-Tepen, në të cilën nuk u kthye kurrë më, është bërë për 
Shqipërinë, edhe pse në Shqipëri prej 83 viteve të jetës i 
kaloi vetëm pesë. Porosia e Gjerd Kapedanit për Nolin, 
kur ai po e lëshonte Qytezën, ishte me vlerë: “Mos 
qëndro gjatë në Athinë. Prej aty shko në Shqipëri. Atje 
është mëmëdheu ynë i vjetër...” Të shkruash për Nolin, 
nuk do të thotë se është shkruar e folur pak për kontri-
butin e tij për demokracinë shqiptare, por në momente 
të tilla përkujtimesh jubilare, personalitetet e tilla 
meritojnë të kujtohen e të rikujtohen nga çdo aspekt i 
veprimtarisë ku kanë lënë një stampë të pashlyeshme. 
Sigurisht që Noli, si asnjë personalitet tjetër në histori 
nuk ka nevojë për hyjnizime qiellore, se hyjnizimi te 
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shkëputë nga realja, nga tokësorja dhe, tek e fundit, ai 
ishte njeri me veti njerëzore, e vepra dhe idealet e tij 
ishin njerëzore edhe për njeriun e djeshëm, dhe të sotëm 
të Shqipërisë. Noli, nuk do mend, ishte njeri edhe me 
hezitime, edhe i guximshëm edhe i drojtur, edhe i ven-
dosur edhe i tërhequr, por të gjitha anët e veprimtarisë 
së tij, edhe pse të shpërndara në shumë degë të rrëmbye-
shme, të cilat po të analizohen me kujdes, burimin e 
kishin të kthjellët, duke rrjedhë në një drejtim, ndonjë-
herë edhe prajshëm, por pandalshëm dhe janë bashkuar 
në një lumë si Nili, e që ka ushqyer shume pore të jetës 
në Shqipëri. Ajo veprimtari shumëdimensionale, ajo 
thellësi e mendimit dhe e interpretimit, mënyra e komu-
nikimit dhe zgjuarsia për ta thënë fjalën e duhur në ven-
din e duhur, edhe sot pas 100 vjetësh na bën të ndihemi 
mirë. Sigurisht se ka arsye që edhe pas 100 vjetësh nuk 
ndjehemi mirë dhe për to është momenti që duhet të 
flasim. Vetëm duke i ngritur, duke i kujtuar e rikujtuar 
vlerat njerëzore në një anë, dhe duke i damkosur vep-
rimet e shëmtuara të akëcilit njeri, ne mund të ecim më 
shëndetshëm përpara. Këtë duhet ta bëjmë me qëllimin 
më të mirë, që të mos na përsëritet historia e tradhtive të 
mëdha tejet të dëmshme.  

Në këtë rast dua t’i përball dy përfaqësime të nivelit 
të lartë të shqiptarëve në shkallë ndërkombëtare. Njëri 
ishte përfaqësimi i Esat Pashë Toptanit në Konferencën 
e Paqes në Paris dhe tjetri, përfaqësimi nga Fan S. Noli 
në Lidhjen e Kombeve. 

Si janë prezantuar ata dhe si është parë prezantimi i 
tyre nga të tjerët dhe ç’u tha në gazeta të kohës e 
ç’thuhet sot në libra për ta? 

Sipas kronologjisë, duhet filluar me Esat Pashë Top-
tanin, që nuk e dimë çka tha pasi përfaqësonte vetëm 
veten, por e dimë çka u tha nga të tjerët për të. Një 
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portretizim tejet interesant Esat Pashait ia bëri avokati 
mbrojtës i Avni Rustemit, De Monze: “Pashai ishte pa 
dyshim më 2 gusht 1914 mik i Italisë dhe i Greqisë, 
Serbisë dhe Malit të Zi, madje edhe Rusisë, pra gjithë 
sllavëve. Vetëm një vend nuk e gëzonte miqësinë e tij 
dhe ky ishte vendi i tij. Çudia është pse ne, francezët, e 
zgjodhëm si zëdhënës të Shqipërisë, si trashëgimtar të 
Skënderbeut”.394 Ndërsa Miss Durhami në librin e saj 
“Historia e Esat Pashës” shkruan: “Ky njeri injorant 
dhe pa skrupuj, një relikë e kohës së errët të Turqisë së 
vjetër, jetonte në luks, në një kryeqytet të huaj. Në Paris 
pritej si monark i rrëzuar. Kush ia paguante aparta-
mentin në Hotelin Kontinental, një vilë e një shtëpi në 
Avenue Marceau, me shumë shërbëtorë, tri makina, 
kuaj?... Shqiptarët duan ta qeverisin vetë vendin. Ata 
dëbuan italianët nga Vlora. Ata nuk kanë pranuar 
asnjëherë copëtimin. I vetmi njeri që ishte gati ta bënte 
nuk është më”.395 Po ashtu edhe Margaret MacMillan, 
në librin e saj “Parisi 1919” do të shkruajë: “Historia e 
shkurtër e Shqipërisë kishte qenë e tmerrshme. Liderët e 
tribuve, banditët, luajalistët Turq, Grekë, Serbë dhe 
agjentët Italianë të gjithë vazhduan ndikimin e tyre 
kundër qeverisë të dobët. Në këtë vorbull një figurë 
spikati: mizori dhe mashtruesi Esat Pashë Toptani. 
Thuhej se, megjithëse ai nuk fliste asnjë gjuhë Evro-
piane siç duhet, ai njihte vlerën e parasë në secilën prej 
tyre”.396 Dhe vërtet nuk kishte si të mos ishte e tmerr-
shme dhe fatkeqe historia e popullit tonë, me njerëzit e 
klanit të Esat Pashë Toptanëve. Mendim të përafërt për 

                                                            
394 Arben Puto: Shqipëria politike 1912-1939 (e cituar), f. 264. 
395 Miss Durham: The Story of Esat Pasha, The Contemporary 

Review, August 1920, f. 215. 
396 Margaret MacMillan: Paris 1919 (e cituar), f. 418. 



 
299 

 

Esat Toptanin kishte edhe Mit’hat Frashëri, i cili thotë 
se Esat Toptani “kishte takime të fshehta me agjentët 
italianë Castoldi, Gali dhe Lodi, dhe ishte gati të 
ndërronte kamp, të linte Serbinë për Italinë dhe këtu 
nuk kishte asgjë të jashtëzakonshme aq më tepër mbasi 
urrejtja për Qeverinë e Tiranës, urrejtje që italianët dhe 
Esadi e kishin në të njëjtën masë, e bënin bashkëpu-
nimin e tyre të natyrshëm”.397 I njëjti personalitet, pas 
kthimit të Zogut, me ndihmën e Pashiqit, në pushtet, 
nuk ka pranuar të bashkëpunojë me të. 

Është fatbardhësi që jo pak herë, në kuvende të 
mëdha botërore, populli ynë ka pasur përfaqësime 
dinjitoze, që na bëjnë të krenohemi e të ndjehemi mirë 
edhe sot e kësaj dite. Një rast i tillë ishte kur Shqipëria e 
shqiptarët u përfaqësuan në Lidhjen e Kombeve me 
mendjendriturin Fan S. Nolin, i cili mbi dy dekada ishte 
përgatitur për një përfaqësim të tillë të suksesshëm. Për 
Nolin u thanë fjalët më miradije nga drejtues e përfaqë-
sues të Lidhjes së Kombeve, u thanë e u shkruan fjalë 
me vlerësime të larta, siç dihet, edhe në shtypin e kohës. 
Në mënyrë të veçantë rrezatoi mbi ballkanasit tjerë, të 
cilët s’kishin si të mos ndiheshin inferiorë e të lënë pas 
dore, për faktin se Noli arriti t’i dominojë në të gjitha 
fushat e jetës: si politikan, si diplomat, si orator e inte-
lektual me edukatë e kulturë të lartë. 

Si ndodhi pranimi i Shqipërisë në Lidhjen e Kom-
beve? Vërtet ishte fat i madh që Shqipëria në Lidhjen e 
Kombeve u përfaqësua nga një delegacion që e krye-
sonte veprimtari i sprovuar kombëtar, Fan S. Noli, i cili 
i njihte mirë të dy gjuhët zyrtare të Lidhjes së Kombeve, 
gjuhën angleze dhe atë frënge. Kjo i jepte mundësi që të 
kontaktonte e të bisedonte me përfaqësues të vendeve të 
                                                            

397 Ismail Qemali: Vep. e cit., f. 68. 
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ndryshme, si me Lordin R. Cecil, me francezin që ishte 
sekretar i Lidhjes së Kombeve, delegatin e Belgjikës, të 
Zvicrës dhe të Japonisë, si dhe me diplomatin e lartë 
britanik H. Nicolson, nga të cilët arriti të merrte mbësh-
tetjen e tyre. Ky aktivitet bëri që më 17 dhjetor 1920 
Shqipëria u bë anëtare e Lidhjes së Kombeve. Më 18 
dhjetor delegacioni i Shqipërisë mori pjesë në punimet e 
Asamblesë.398 Noli e shfrytëzoi këtë moment dhe iu 
drejtua Asamblesë së Lidhjes së Kombeve me fjalët: 
“Një herë, Endmond Bruke thirri në mbledhjen e 
Dhomës së Komunave: Ej koha e kalorësve kaloi! Kur 
këtu Shqipëria u pranua në Lidhjen e Kombeve u binda 
se Bruke e kishte gabim! U çudita kur dje pashë 
përkrahës nga të katër anët e botës, që u ngritën në 
këmbë, në mbrojtje të asaj fëmije të braktisur e të 
persekutuar të Evropës, përkrahës nga Afrika dhe Ame-
rika, nga Azia dhe Evropa. Kur pashë fqinjët tanë, si të 
gjithë fqinjët e evropianëve, që bujarisht votuan në 
favorin tonë, m’u mbushën sytë me lot”.399 Pas kësaj, 
Noli i falënderoi të gjithë me një mirësjellje, që la mbre-
sa te anëtarët e Asamblesë. 

Suksesi që arriti Shqipëria, duke u bërë anëtare e 
Lidhjes së Kombeve, nuk mbeti pa u vërejtur nga shtypi 
i kohës dhe i gjithë suksesi iu përshkrua Nolit. Kështu, 
gazeta e madhe londineze “The Manchester Guardian” 
ia bëri një portretizim tepër vlerësues. Ajo shkroi: “Fan 
Noli është një njeri, i cili do të shquhej në çdo vend. Një 
diplomat i përkryer, ekspert në politikën ndërkombë-
tare, debatues i zoti; që nga dita e parë ju la përshtypje 
të thella në Gjenevë. Ai mposhti kundërshtarët e tij 

                                                            
398 Arben Puto: Vep. e cit., f. 292. 
399 Nasho Jorgaqi: Jeta e Fan S. Nolit I, Ombra GVG, Tiranë 
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ballkanikë në një mënyrë të mrekullueshme, kurdoherë 
me buzë në gaz. Është një burrë me kulturë të gjerë, që 
ka lexuar gjithçka që meriton të lexohet në frëngjisht 
dhe anglisht”.400 Kur njeriu lexon gjëra kaq të mira, 
s’ka si të mos e ndiejë një fllad shpirtëror. Këtë që e 
thotë gazeta e njohur londineze, në një mënyrë e kon-
firmon edhe Lordi Cecil, i cili në fjalën e tij iu përgjigj 
një parafolësi: “Diskutimi i fundit tregoi dhe unë men-
doj se kjo është e vërtetë, që delegacioni shqiptar ka 
fituar shumë simpatinë e Asamblesë. [...] Nëse është 
kështu, kjo ndodhi se përfaqësuesi i këtij delegacioni ka 
përdorur në platformën e tij dhe kudo gjatë debatit, 
moderacion dhe dëlirësi në diskutim. Kjo është mënyra 
që delegati grek duhet të emitojë sadopak fqinjët e 
vet!”401 Kjo bëri që Nolit me të drejtë t’i rezervohej një 
vend nderi në politikën shqiptare. Populli shqiptar e 
mirëpriti, duke ia njohur meritat e përkushtimin e 
dëshmuar. Por, kështu nuk mendonin feudalët në krye 
me Ahmet Zogun dhe mbështetësit e tyre në Beograd 
dhe Athinë. Noli shpejt do të dalë në krye të demokra-
tëve nacionalistë. 

 
 

Roli i Nolit në lëvizjen 
demokratike të Shqipërisë 

 
Tani diç më tepër për rolin e Fan S. Nolit si deputet 

në Parlamentin e Shqipërisë pas Kongresit të Lushnjës 
dhe roli i tij në Revolucionin Demokratik të Qershorit 
1924, si në Shqipëri, si tek të gjithë shqiptarët, duke e 
përmbyllur me Nolin Kryeministër të Qeverisë Demo-
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kratike. Kundërthëniet nëse Noli e kishte parasysh 
faktin se në Parlamentin shqiptar nuk vendoste mendja, 
zotësia e përkushtimi për komb e atdhe, por muskujt, 
mashtrimet, dredhitë e mashtrimet për interesat mes-
kine, për çdo gjë vendosnin bandat e armatosura feudo-
çifligare, janë tejet intriguese. Megjithatë, Noli ishte i 
përgatitur politikisht, intelektualisht e kombëtarisht të 
kontribuonte për të shkëputur Shqipërinë e shqiptarët 
nga e kalura aziatike, nga prapambeturia shekullore dhe 
për ta orientuar nga vlerat e demokracisë perëndimore. 
Këtë mision kishte Fan S. Noli, pra demokratizimin e 
Shqipërisë dhe shkëputjen e saj nga feudalizmi grabitës. 

Vitet 1920-1924 kanë qenë vite tejet kaotike e me 
vështirësi të shumta për Shqipërinë e shqiptarët. Politika 
shqiptare e këtyre viteve ishte e rreshtuar në dy grupe të 
mëdha kundërshtare. Njërin grup e përbënin demokratët 
nacionalistë – atdhetarët që përpiqeshin me të gjitha 
energjitë e tyre njerëzore t’i shtynin përpara idetë e tyre 
për një shtet kombëtar të orientimit evropian, dhe grupi 
i feudalëve, të cilët ishin në kërkim të interesit vetjak në 
një kohë të vështirë e kaotike për kombin. Edhe pse 
atdhetarët me Kongresin e Lushnjës e Luftën e Vlorës 
kishin krijuar premisa të fuqishme për zhvillimet demo-
kratike (1920-1924), ishin feudo-çifligarët Zogu-Verlaci 
me kompani, të cilët qëndruan në ballë të një kaosi 
politik, nga i cili nxorën përfitime të mëdha personale. 
Me të drejtë Robert C. Austin këto vite i quan vitet më 
demokratike të historisë politike të Shqipërisë në mes të 
dy luftërave botërore.402 Pas rikthimit të Zogut në 
pushtet, me ndihmën e reaksionit evropian të kohës, e 
gjithë vlera demokratike e viteve 1920-1924 nuk u pa 
dhe as u dëgjuan më. Këto vite ishte fat i madh që 
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demokracia “zbuloi” figurën më markante të demokra-
cisë shqiptare, njeriun me aftësi erudite, intelektualin e 
përmasave botërore, njeriun me “dije e kulturë të jashtë-
zakonshme”.403 Shqipëria dhe shqiptarët, në Lidhjen e 
Kombeve, të përfaqësuar nga Noli, patën fatin e njohjes 
historike, por me Nolin në krye të shtetit do ta kishin 
fatin jo vetëm në ecjen drejt Evropës, por edhe zhvi-
llimin e përparimin e Evropës. Në këtë rrugë evropiane, 
Shqipëria dhe shqiptarët u penguan nga Zogu dhe bashi-
bozukët e tij të pagdhendur e të paditur. Këtë njeri, që 
arriti ta fuste në burg demokracinë shqiptare, Noli do ta 
ironizonte e potretizonte si “shakaxhi të përparimit e 
stërnip të Nastradinit”.404 Noli si intelektual e deputet 
demokrat kishte vizionin më të qartë se si duhej të dukej 
shteti shqiptar, por ai nuk e gjeti rrugën e duhur për të 
zbritur te qytetari e fshatari i Shqipërisë. Kjo nuk ishte e 
vetmja arsye pse nuk zbriti te populli, por edhe për 
faktin se më shumë se 80 për qind e popullit shqiptar 
ishin analfabetë. Në një rrethanë të tillë, me një prapa-
mbeturi shekullore, bandat e Ahmet Zogut kishin një 
ambient tepër të përshtatshëm për të përhapur frikën, 
mashtrimin dhe përdorimin e parasë për blerjen e votës. 
Fatkeqësisht edhe sot, pas shumë dekadash, politika 
shqiptare shfrytëzon të njëjtat mjete, ndonëse në mënyrë 
më të sofistikuar. 

Fitorja e Revolucionit të Qershorit 1924 pa dyshim 
që është kryevepra politike e Fan S. Nolit dhe e mbësh-
tetësve të tij që gjindeshin në veri e në jug të Shqipërisë. 
Detonatori kyç i atij shpërthimi revolucionar në Shqi-
përi pa dyshim që ka qenë vrasja e atdhetarit dhe demo-
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kratit Avni Rustemi nga njeriu i paguar prej Zogut. 
Avniun e vranë shushunjat e Shqipërisë, por Shqipëria u 
ngrit në këmbë për atdhetarin e dëshmorin Avni Rus-
temi. 

Kryengritja që shpërtheu në Shqipëri pas vrasjes së 
Avni Rustemit dhe që arriti kulmin në qershorin e vitit 
1924, ishte vazhdimi i asaj lëvizjeje demokratike e 
atdhetare që kishte filluar në vitin 1920, me Kongresin e 
Lushnjës dhe Luftën e Vlorës. Me siguri, në mes këtyre 
ngjarjeve të mëdha të kombit të dekadës së tretë kishte 
dallime esenciale, pasi të parat ishin zhvilluar kundër 
armiqve të jashtëm të Shqipërisë. Ndërsa Revolucioni 
Demokratik i Qershorit 1924 ishte i drejtuar kundër 
mbeturinave të feudalizmit që ishin pengesat e zhvi-
llimit të demokracisë, të zhvillimit ekonomik dhe të 
përparimit të Shqipërisë. Të gjitha ngjarjet e mëdha të 
kombit që u zhvilluan në dymbëdhjetë vitet pas pava-
rësisë dhe vetë pavarësia e Shqipërisë ishin vepër e 
atdhetarëve demokratë e nacionalistë. Vitin e tre-
mbëdhjetë pas pavarësisë e filluan matrapazët e Shqipë-
risë që hynë në Tiranë në dhjetorin e vitit 1924, të ndih-
muar nga bandat e kralit të Serbisë, armikut më të madh 
të shqiptarëve. 

Nuk ka dyshim se qeverinë e Nolit e kanë përcjellë 
shumë dobësi të brendshme, por vetëm këtu nuk qën-
dron kthimi i suksesshëm i Zogut në Shqipëri. Të gjitha 
rrethanat e jashtme, si politika e shteteve fqinje dhe ajo 
e Fuqive të Mëdha të kohës, mes Nolit që kërkonte 
Kosovën e Çamërinë dhe Zogut që mjaftohej me çfa-
rëdo Shqipërie, përparësia për të sunduar në Shqipëri iu 
dha Zogut. Fuqitë e Mëdha, ndoshta jo të gjitha, zgjo-
dhën ta mbështetnin Zogun, pse te ky shihnin njeriun që 
garantonte sigurinë në Ballkan, shikonin njeriun e kon-
cesioneve të shumta që mund t’i bënte në dëm të 
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Shqipërisë. Ndërsa SHBA-të te fitorja e Nolit asnjëherë 
nuk e panë Shqipërinë si një sferë interesi të tyre.405 

Me disfatën e Revolucionit Demokratik të Qershorit 
humbën të gjithë shqiptarët, kudo ku ata jetonin në tro-
jet e tyre në Shqipëri, në Kosovë e në Çamëri. Humbi 
demokracia parlamentare, humbi mundësia për zhvillim 
e përparim, humbi Shqipëria evropiane. Fituan ata që 
nuk e meritonin as tokën, as ajrin e as ujin e Shqipërisë. 

Kështu, atdhetarët demokratë nxorën një mësim të 
rëndësishëm të historisë, ndërsa letërsia shqiptare fitoi 
krijimet kulmore të gjenisë noliane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
405 Robert C. Austin: Vep. e cit., f. 335. 
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RAMIZ CERNICA406 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me Serbinë - Jo! 
Me Shqipërinë - Po! 

 
Ky vit i rrallë jubilar, ky njëqindvjetësh i madh i 

pavarësisë shqiptare, na obligon jo vetëm t’i bëjmë një 
paraqitje përmbledhëse rrugës nëpër të cilën ecëm si 
popull, si në ditët e lavdisë, ashtu edhe në ditët e tragje-
dive të mëdha, që nuk munguan në shekullin e pavarë-
sisë, por edhe për t’iu bërë nderimin e duhur deri në 
përulje atyre personaliteteve që në përballjet e mëdha 
për jetë a vdekje  treguan integritet të lartë për komb e 
atdhe, për liri, drejtësi e mirëqenie shoqërore. “Një 
popull që nderon burrat e vet, thoshte Luigj Gurakuqi, 
një popull që pavdekëson kujtimin e tyre, jo vetëm ndër 
faqet e historisë, por edhe mbi rrasa e në monumente, 
ai popull  tregon se ka ndërgjegje, se ka ndjesi të holla, 
se njeh miradijen e ka dëshirë me u sjellë e me u drej-
tuem mbas shembullit të të Mëdhajvet të vet”. 

Ramiz Cernica për gjithë brezin tonë e në mënyrë të 
veçantë për përfaqësuesit e popullit dhe politikëbërësit 

                                                            
406 Fjalë e mbajtur më 17 nëntor 2012 në Gjilan, në Akademinë 

përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së atdhetarit e tribunit Ramiz 
Cernica.  
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tanë përgjithësisht, duhet t’u shërbejë si busollë orien-
timi për udhëtim të sigurt e të pagabueshëm. Ramiz 
Cernica është prej atyre të Mëdhenjve të kombit që i 
meriton të gjitha format e përkujtimit e të nderimit në 
këtë njëqindvjetesh të veçantë të shqiptarëve. Ky burrë 
që dha një shembull të jashtëzakonshëm në një Kuvend 
të paragjykuar e të rrethuar me forca të mëdha policore, 
kërkonte dinjitet të lartë e guxim të madh njerëzor, që 
haset rrallë edhe në faqet e historisë së përbotshme, në 
përfaqësim të popullit e vendit të vet. 

Ramiz Cernica në ditë tepër të veçanta me rrezik për 
jetën, iu përgjigj thirrjes së Shqipërisë e të shqiptarëve, 
pikërisht ashtu siç e kërkonte dhe i përgjigjej Fan S. 
Noli në një kohë e rrethanë tjetër: “Shqipëria na kërkon 
ndihma. Le t’i apim pa numëruar. Shqipëria kërkon 
luftëtarë. Le të rendim te thirrja e saj. Le të sulemi nën 
flamurin e kuq në flagë të luftës, që të na drithësohet 
trupi nga dehja e barutit, që të na dridhësohet trupi i 
shenjtë i Lirisë dhe të vdesim duke thirrur: Rroftë Shqi-
përia”! Nuk është e rëndësishme nëse e ka njohur apo 
jo Ramiz Cernica këtë kushtrim të Nolit. E rëndësishme 
është që ai njëzëri këtij kushtrimi i dha përgjigje të 
përpiktë e autonome, madje do të thosha edhe e tejkaloi 
kur tha: “ Partia paska vendosur që Krahinën tonë t’ia 
bashkojë Serbisë pa e pytur fare popullin e saj. Unë 
shpreh mospajtimin tim me këtë synim e paragjykim. 
Populli i Krahinës sonë është kundër bashkimit me 
Serbinë. Ai është për bashkim me Shqipërinë... Kjo 
dëshirë e popullit për bashkim me Shqipërinë është 
shprehur edhe në Rezolutën e Konferencës së Bujanit... 
Domethanë fjalët i kemi pasur ndryshe, e sot na doli 
krejt e kundërta. Nuk dua që brezat e rinj të më mall-
kojnë përjetë, prandaj po them, me Serbinë - Jo! Me 
Shqipërinë - Po!” Për të kuptuar tërë madhështinë e 
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kësaj fjale me të gjitha përmasat e saj, të bëjmë për-
pjekje të kujtojmë për disa çaste atmosferën e zymtë e 
kërcënuese të atyre ditëve të nxehta të korrikut të vitit 
1945 të Prizrenit. Kjo e ka edhe një të veçantë tjetër për 
Ramiz Cernicën prind. Ai po i thoshte këto fjalë monu-
mentale e profetike: “Me Serbinë - Jo! Me Shqipërinë - 
Po!” në kohën kur i biri, Raifi, ishte i dënuar me vdekje 
nga gjykata komuniste e kohës dhe ndodhej i shtrirë në 
spitalin e Pejës. Ky është një fakt e një dëshmi tjetër se 
atdhedashuria po përcillej nga babai te i biri krejt natyr-
shëm. Kjo gjendje familjare, aspak e lehtë për t’u për-
balluar nga prindi ose e përballueshme vetëm nga njerëz 
të veçantë, dhe një i tillë i veçantë, tepër i veçantë, pa 
dyshim që ishte Ramiz Cernica. Ky veprim me kaq 
integritet është konfirmim dhe dëshmi kulmore se ai 
para interesit të Atdheut e të Kombit nuk vendoste asnjë 
interes tjetër. 

 
E vura në qendër të vëmendjes qëndrimin monu-

mental të atdhetarit me integritet të veçantë, Ramiz 
Cernicës, për të mësuar secili nga ne, që përfaqësojmë 
popullin, se çka do të thotë të jesh përfaqësues i popullit, 
se çfarë konsekuenca të mëdha e sfida të mëdha duhet 
të përballojnë ata. Gjithashtu, as mundësia për të shfa-
qur me fuqinë emicionale integritetin njerëzor nuk vjen 
shpesh apo edhe kur vjen, emocioni shpërthen natyr-
shëm, mu ashtu siç i erdhi Ramiz Cernicës në Kuvendin 
e Prizrenit. Edhe Heroit tonë kjo mundësi iu dha vetëm 
një herë, dhe ai e shfrytëzoi mrekullisht në kohën e 
duhur dhe në vendin e duhur.  

 
Ramiz Cernica njeriun nuk mund ta mendonte as ta 

konceptonte kurrë  “të pavendosur, të padinjitetshëm e 
të paideal”. “Pa këto virtyte, thoshte shpesh Ramizi ynë, 
njeriut nuk i vyen jeta”. Ramiz Cernica ishte nga ai 
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brumë njeriu që mund të kishte vetëm një lindje e një 
vdekje. Në botën që jetojmë e në rrethin tonë, ka shumë 
njerëz që vdesim përditë. Fjalët monumentale që tha 
Ramiz Cernica më 10 korrik 1945 në Prizren, jo vetëm 
që nuk ishin të lehta, por ajo që tha bartte më vete 
rreziqe të mëdha dhe jo vetëm për jetën e tij, për jetën e 
djemëve të tij e për bashkëkombësit e tij. Në këtë rast ia 
vlen të thuhet edhe kjo, aty ku nuk ka shkallë të lartë të 
rrezikshmërisë, edhe integriteti është i pavërejtshëm. Ai 
as është, as mund të shfaqet. Koha e lirisë që po e 
gëzojmë, për seciln nga ne kërkon ndershmëri, besnikëri 
e sinqeritet, pra nuk e kërkon integritetin e Ramiz 
Cernicës, të Adem Demaçit apo atë më sublimin – të 
Adem Jasharit. Për veprimin e tij të guximshëm, Ramizi 
thoshte: “Kjo për mua dhe djemtë e mi do të ketë 
pasoja. Isha dhe jam i vetëdijshëm për këtë, por pasojat 
e politikat janë të përkohshme, burrëria dhe atdhetaria 
janë të përhershme, të pavdekshme”. Ai zgjodhi pavde-
kësinë, në mënyrë tepër të natyrshme. Vërtet pasojat 
qenë të përkohshme, ndërsa lavdia dhe integriteti i 
Ramiz Cernicës mbeten të përjetshme. Kjo shëmbëll-
tyrë e veprimit me dinjitet e integritet për brezin tonë 
mbetet fanar i çmuar orientimi, sa herë që atdheut i 
duhet dhe e kërkon.  

 
Brezave të tërë të pas Luftës së Dytë Botërore, pra, 

pas Kuvendit të Prizrenit, këto virtyte që i shohim të 
kristalizuara si në dritë dielli në personalitetin atdhetar 
të Ramiz Cernicës kanë qenë udhëheqje për veprim  
deri në ditët tona. Sot nuk kërkohet nga ne shkalla e 
rrezikshmërisë që prej Ramiz Cernicës kërkonte koha e 
tij. Sot nga ne kërkohet dashuria e përkushtimi për të 
qenë pranë popullit në të mira e në vështirësi. Ashtu si 
punoi e veproi heroi ynë, Ramiz Cernica.  
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Pas Luftës së Dytë Botërore, PO-ja e madhe e Ramiz 
Cernicës për bashkim me Shqipërinë e ka hapur një 
faqe të re në historinë e rezistencës sonë për çlirim e 
bashkim kombëtar. Jehona e saj iu përcoll breznive si 
jehu i çetave të lirisë me të famshmen “O prite, prite 
Azem Galicën, o hej!” Kjo jehonë u përcoll pandalshëm 
nëpër brezat e Lëvizjes Kombëtare për Çlirim. Ajo u 
përcoll nga ’45-ta te ’64-ta, nga ’64-ta te ’68-ta, nga 
’68-ta te ’81-shi dhe nga ’81-shi tek ’98-ta, kur edhe 
kulmoi me luftën e lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare të 
Kosovës, të udhëhequr nga Komandanti i saj Legjendar 
– Adem Jashari. Përmbyllja e këtyre përpjekjeve u 
formalizua më 17 shkurt 2008. Kështu u finalizuan dhe 
u formalizuan në Kushtetutë e ligje idealët e brezave 
atdhetarë. U jetësuan idealet e Shaban Polluzhës, të 
Ramiz Cernicës e të mijëra veprimtarëve e dëshmorëve 
tjerë të lirisë. Këto veprime të guximshme të Ramiz 
Cernicës, të Adem Demaçit, të Metush Krasniqit, të 
Kadri Zekës e brezave të tërë atdhetarësh deri te ai i 
Legjendarit Adem Jashari  e flijimet e shumta të këtij 
100-vjetëshi, sot po i japin gjallëri e kuptim jetës sonë 
të lirë e të pavarur. Këto personalitete ishin të bindura 
se: “Politika e dorëzimit, e pritjes apo kundërshtimit të 
aksionit kurrë nuk çon në fitore. Kush ka frikë, ka me 
vete humbjen, thoshte Hasan Prishtina, dhe vazhdonte, 
kush qëndron i patundur, ka me vete fitoren. Liri pa 
gjak nuk ka” . Kështu, ne shqiptaret ecëm nëpër shkallët 
e historisë deri në ditët tona. Dhe fituam. Fituam atë që 
na takonte: 10.878 km2, hapësirë kjo jetike e me flijime 
të shumta. Por, sot, shtrohet pyetja: si po e shfrytëzojmë 
këtë dhunti të madhe kombëtare? 

 Unë ndjehëm krenar dhe kam besim të plotë se 
kështu ndjehemi të gjithë ne që patëm fatin të mësojmë 
nga jeta dhe vepra e korifenjve të Lëvizjes Kombëtare. 
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Një i tillë korife që rrezatoi shumë në rrugëtimin tonë, 
pa mëdyshje është edhe Ramiz Cernica. Integriteti i 
këtij personaliteti duhet t’iu shërbejë shumë, sot e gjithë 
ditën, të gjithë përfaqësuesve të politikës shqiptare, 
kudo ku ata përfaqësojnë popullin shqiptar në trojet e 
veta. Kosovës, në përvjetorin e pestë, dhe Shqipërisë e 
shqiptarëve, në përvjetorin e 100-të, vazhdon t’iu duhen 
njerëz të farkës së Ramiz Cernicës, të Adem Demaçit e 
të Legjendarit Adem Jashari. Këto personalitete në kohë 
të ndryshme, në rrethana të ndryshme, në forma të 
ndryshme, secili në formën e vet, me një emërues të 
përbashkët – Atdheun – kanë  treguar integritet të lartë 
përfaqësues.  

Nga këta shembuj udhërrëfyes ne, përfaqësues të 
zgjedhur me votën e popullit, duhet të udhëhiqemi si sot 
ashtu edhe nesër. Sot kemi shumë përfaqësues të zgje-
dhur, të cilët xhepat i kanë të mbushur me kalkulatorë 
për të bërë hesape për vete a klanin e tyre, pa dashur të 
rrezikojnë asgjë, në ndonjë rast as edhe një vend pune?! 
Populli ynë gjatë historisë ka pasur edhe përfaqësues 
“hesapxhinj”, por historia atyre nuk ua la asnjë qoshk të 
ngrohtë. Diku në errësirë të acartë edhe mund të jenë 
strukur. Të tillët, edhe nëse janë diku, të harruar  janë 
gjithësesi. Historia ua shtron sofrën bujarisht, ua hap 
zemrën me ngrohtësi, i ngrite në piedestalin e lavdisë 
vetëm ata që zemrat e mendjet i patën apo i kanë vetëm 
me drejtësi e dashuri për komb e atdhe. Njëri nga Ata 
që meriton e pret nga koha jonë t’i jepen dimensionet e 
duhura për kontributin atdhetar, pa dyshim që është 
Tribuni popullor – Ramiz Cernica. 

Së fundmi, dua që me këto fjalë miradije të shpreh 
mirënjohjen time në këtë jubile aq të madh për veprimin 
më të fisëm që mund të bëjë një njeri për vendin e 
kombin  e tij, siç veproi Heroi i Kombit Ramiz Cernica. 
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Për personalitete të tilla, që shënuan historinë, siç 
është Ramiz Cernica, nderimi, përkulja dhe kujtimi janë 
më shumë se kujdes, më shumë se traditë – është res-
pekti qytetërues i ndërgjegjshëm për vlerat e paçmuara 
që ka! 

Lavdi jetës dhe veprës së Heroit të Kombit Ramiz 
Cernica! 
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PJESA E TRETË 
 
 

DOKUMENTE, MATERIALE  
DHE FOTOGRAFI (ALBUM) 
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DEKLARATA 
E PAVARËSISË SË SHQIPËRISË 

VLORË, 28 NËNTOR 1912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në Vlonë më 15/28 të Vjeshtës së tretë 1328/1912. 
Pas fjalëvet që tha Z. Kryetari Ismail Kemal Beu, me të cilat 

tregoi rrezikun e math në të cilin ndodhet sot Shqipëria, të gjithë 
delegatët407 me një zâ venduan që Shqipëria me sot të bâhet në 
vehte, e lirë e e mosvarme. 

                                                            
407 Delegatet e Kuvendit të Vlorës, 28 Nëntor 1912: Sami Bej 

Vrioni, Ilias Bej Vrioni, Taq Tutulani, Babë Dud Karbunara (Berat); 
Xhelal Bej Koprencka, Hajredin Bej Cakrani (Skrapar); Qemal Bej 
Mullai, Ferit Bej Vokopola, Nebi Efendi Sefa (Lushnjë); Vehbi Dibra 
Agolli, Sherif Lengu (Dibër); Ahmet Bej Zogolli (më vonë Zogu I), Riza 
Bej Zogolli, Kurt Agë Kadiu (Mat);  Zyhdi Bej Ohri, Dr. H. Myrtezai, 
Nuri Sojliu, Hamdi Bej Ohri, Mustafa Baruti, Dervish Hima (Ohër 
dhe Strugë); Abaz Dilaver Çelkupa, Mustafa Agë Hanxhiu, Jahja Ball-
hysa, Dom Nikoll Kaçorri (Durrës); Abdi Bej Toptani, Murat Bej 
Toptani (Tiranë); Xhelal Bej Deliallisi, Ymer Bej Deliallisi, Ibrahim 
Efendiu (Shijak); Mustafa Merlika-Kruja (Krujë); Lef Nosi, Shefqet Bej 
Daiu, Qemal Bej Karaosmani, Dervish Bej Biçaku (Elbasan); Mahmud 
Efendi Kaziu (Peqin); Ismail Qemali Gramshi (Gramsh-Tomorricë); 
Azis Efendi Gjirokastra, Elmaz Boçe, Veli Harxhi, Myfid Bej Libo-
hova, Petro Poga, Jani Papadhopulli (Gjirokastër); Veli Bej Këlcyra, 
Syrja Bej Vlora (Përmet); Feim Bej Mezhgorani (Tepelenë); Kristo 
Meksi, Aristidh Ruci (Janinë); Veli Gërra, Jakup Veseli, Rexhep Demi, 
Azis Tahir Ajdonati (Çamëri); Avni Bej Delvina (Delvinë); Pandeli 
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STATUTI ORGANIK I SHQIPËRISË408 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Shqipëria është e pandashme, territori i saj është i patje-

tërsueshëm. Kufijtë e principatës janë ata që janë përcaktuar 
nga të gjashë Fuqitë e Mëdha. Këta kufij nuk mund të ndrysho-
hen apo te ratifikohen, veçse me anë të një ligji dhe me mirati-
min paraprak të gjashtë Fuqive të mëdha.  

 
 
 

 

 

 

                                                                                                         
Cale, Thanas Floqi, Spiro Ilo (Korçë); Hajdar Blloshmi (Pogradec); 
Rexhep Mitrovica, Bedri Pjeani, Salih Gjuka, Midhat Frashëri, Mehmet 
Pashë Deralla, Isa Boletini, Riza Bej Gjakova, Hajdin Bej Draga, Der-
vish Pejani, Zenel Begolli, Qerim Begolli (Kosovë, Gjakovë dhe Plavë-
Guci); Luigj Gurakuqi (Shkodër); Ismail Qemali, Zihni Abaz Kanina, 
Aristidh Ruci, Qazim Kokoshi, Jani Minga, Eqrem Bej Vlora (Vlorë); 
Dhimitër Zografi, Dhimitër Mborja, Dhimitër Berati, Dhimitër Ilo 
(Kolonia shqiptare në Bukuresht). 

408 Vlorë, 10 prill 1914; Kapitulli I: Shqipëria dhe territori i saj. 
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KUSHTETUTA 
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për his-

torinë tonë, me përgjegjësi për të ardhmen, me besim te Zoti 
dhe/ose te vlera të tjera universale, me vendosmërinë për të ndër-
tuar një shtet të së drejtës, demokratik e social, për të garantuar 
të drejtat dhe liritë themelore të njeriut,  me frymën e tolerancës 
dhe të bashkëjetesës fetare, me zotimin për mbrojtjen e dinjitetit 
dhe të personalitetit njerëzor, si dhe për prosperitetin e të gjithë 
kombit,  për paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqë-
ror,  me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin 
dhe bashkimin kombëtar,  me bindjen e thellë se drejtësia, paqja, 
harmonia dhe bashkëpunimi ndërmjet kombeve janë ndër vlerat 
më të larta të njerëzimit, vendosim këtë Kushtetutë: 

  
PJESA E PARË 

PARIME THEMELORE 
  

Neni 1   
1. Shqipëria është republikë parlamentare. 
2. Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. 
3. Qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lira, të bara-

barta, të përgjithshme e periodike. 
                                                            

409 Miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 të Kuvendit Popu-
llor; Miratuar me referendum më 22.11.1998; Shpallur me dekretin nr. 
2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës, Rexhep Meidani; 
Ndryshuar me ligjin nr. 9675, datë 13.1.2007; Ndryshuar me ligjin nr. 
9904, datë 21.4.2008; Ndryshuar me ligjin nr. 88/2012 (datë 18.9.2012). 



 
320 

 

Neni 2  
1. Sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i përket popullit. 
2. Populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të 

tij ose drejtpërsëdrejti. 
3. Për ruajtjen e paqes dhe të interesave kombëtarë, Repu-

blika e Shqipërisë mund të marrë pjesë në një sistem sigurimi 
kolektiv, në bazë të një ligji të miratuar me shumicën e të gjithë 
anëtarëve të Kuvendit. 

  
Neni 3  

Pavarësia e shtetit dhe tërësia e territorit të tij, dinjiteti i nje-
riut, të drejtat dhe liritë e tij, drejtësia shoqërore, rendi kushte-
tues, pluralizmi, identiteti kombëtar dhe trashëgimia kombëtare, 
bashkëjetesa fetare, si dhe bashkëjetesa dhe mirëkuptimi i shqip-
tarëve me pakicat janë baza e këtij shteti, i cili ka për detyrë t’i 
respektojë dhe t’i mbrojë. 

  
Neni 4   

1. E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit. 
2. Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipë-

risë. 
3. Dispozitat e Kushtetutës zbatohen drejtpërsëdrejti, përveç 

rasteve kur Kushtetuta parashikon ndryshe. 
  

Neni 5  
Republika e Shqipërisë zbaton të drejtën ndërkombëtare të 

detyrueshme për të. 
  

Neni 6  
Organizimi dhe funksionimi i organeve të parashikuara në 

këtë Kushtetutë rregullohen me ligjet e tyre përkatëse, përveç 
rasteve kur në Kushtetutë parashikohet ndryshe. 

  
Neni 7  

Sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në 
ndarjen dhe balancimin ndërmjet pushteteve ligjvënës, ekzekutiv 
dhe gjyqësor.   

Neni 8  
1. Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të 

popullit shqiptar që jeton jashtë kufijve të saj. 
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2. Republika e Shqipërisë mbron të drejtat e shtetasve shqip-
tarë me banim të përkohshëm ose të përhershëm jashtë kufijve të 
vet. 

3. Republika e Shqipërisë u siguron ndihmë shtetasve shqip-
tarë që jetojnë e punojnë jashtë shtetit për të ruajtur e për të zhvi-
lluar lidhjet me trashëgiminë kulturore kombëtare. 

  
Neni 9  

1. Partitë politike krijohen lirisht. Organizimi i tyre duhet të 
përputhet me parimet demokratike. 

2. Partitë politike dhe organizatat e tjera, programet dhe vep-
rimtaria e të cilave mbështeten në metoda totalitariste, që nxitin 
e përkrahin urrejtjen racore, fetare, krahinore ose etnike, që për-
dorin dhunën për marrjen e pushtetit ose për të ndikuar në poli-
tikën shtetërore, si edhe ato me karakter të fshehtë janë të nda-
luara sipas ligjit. 

3. Burimet financiare të partive, si dhe shpenzimet e tyre 
bëhen kurdoherë publike. 

  
Neni 10  

1. Në Republikën e Shqipërisë nuk ka fe zyrtare. 
2. Shteti është asnjanës në çështjet e besimit e të ndërgjegjes 

dhe garanton lirinë e shprehjes së tyre në jetën publike. 
3. Shteti njeh barazinë e bashkësive fetare. 
4. Shteti dhe bashkësitë fetare respektojnë në mënyrë të 

ndërsjelltë pavarësinë e njëri-tjetrit dhe bashkëpunojnë në të 
mirë të secilit dhe të të gjithëve. 

5. Marrëdhëniet ndërmjet shtetit dhe bashkësive fetare rregu-
llohen mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura ndërmjet përfaqë-
suesve të tyre dhe Këshillit të Ministrave. Këto marrëveshje rati-
fikohen në Kuvend. 

6. Bashkësitë fetare janë persona juridikë. Ato kanë pavarësi 
në administrimin e pasurive të tyre sipas parimeve, rregullave 
dhe kanoneve të tyre, për sa nuk cenohen interesat e të tretëve.410 

 
 
 

                                                            
410 Këtu janë përfshirë vetëm 10 nga gjithsej 183 nenet e 18 pjesëve 

të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. 
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REZOLUTA 1244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miratuar nga Këshilli i Sigurimit 
në mbledhjen e vet të 4011-të, më 10 qershor 1999 

 
Këshilli i Sigurimit, 
Duke pasur parasysh qëllimet dhe parimet e Kartës së Kom-

beve të Bashkuara, si dhe përgjegjësinë primare të Këshillit të 
Sigurimit për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare, 

Duke rikujtuar rezolutat 1160 (1998) të datës 31 mars 1998, 
1199 (1998) të datës 23 shtator 1998, 1203 (1998) të datës 24 
tetor 1998 dhe 1239 (1999) të datës 14 maj 1999, 

Duke shprehur keqardhje që kërkesat e këtyre rezolutave nuk 
janë zbatuar plotësisht, 

I vendosur për ta zgjidhur situatën e rëndë humanitare në 
Kosovë, Republika Federale e Jugosllavisë, dhe për ta siguruar 
kthimin e lirë dhe të sigurt të të gjithë refugjatëve dhe të perso-
nave të zhvendosur në shtëpitë e tyre, 

Duke dënuar të gjitha aktet e dhunës kundër popullit të 
Kosovës si dhe të gjitha aktet terroriste nga cilado palë, 

Duke rikujtuar deklaratën e Sekretarit të Përgjithshëm të 
datës 9 prill 1999, në të cilën shprehej brengosje për tragjedinë 
humanitare që po ndodhte në Kosovë, 

Duke ripohuar të drejtën e të gjithë refugjatëve dhe të per-
sonave të zhvendosur për t’u kthyer në shtëpitë e tyre në siguri, 

Duke rikujtuar jurisdikcionin dhe mandatin e Gjykatës 
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, 

Duke mirëpritur parimet e përgjithshme për një zgjidhje 
politike të krizës së Kosovës, të miratuara më 6 maj 1999 
(S/1999/516, aneksi 1 i kësaj rezolute) dhe duke mirëpritur gji-
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thashtu pranimin nga ana e Republikës Federale të Jugosllavisë 
të parimeve të parashtruara në pikat 1 deri 9 të dokumentit të 
paraqitur në Beograd më 2 qershor 1999 (S/1999/649, aneksi 2 i 
kësaj rezolute), si dhe pajtimin e RFJ-së për atë dokument, 

Duke ripohuar zotimin e të gjitha Shteteve Anëtare për 
sovranitetin dhe tërësinë territoriale të RFJ-së dhe të Shteteve të 
tjera në rajon, siç është parashtruar në Aktin Përfundimtar të 
Helsinkit dhe në aneksin 2, 

Duke ripohuar thirrjen në rezolutat e mëparshme për një 
autonomi përmbajtësore dhe për vetadministrim domethënës për 
Kosovën, 

Duke përcaktuar se gjendja në rajon vazhdon të paraqesë 
kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, 

I vendosur për ta garantuar sigurinë e personelit ndërkombë-
tar dhe zbatimin nga të gjitha palët e përfshira - të përgjegjësive 
të tyre në bazë të kësaj rezolute, dhe duke vepruar për këto 
qëllime sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara, 

1. Vendos që zgjidhja politike e krizës së Kosovës të bazohet 
në parimet e përgjithshme në aneksin 1 dhe siç shtjellohet më 
tutje në parimet dhe elementet e tjera që kërkohen në aneksin 2; 

2. Mirëpret pranimin nga ana e RFJ-së të parimeve dhe të 
elementeve të tjera të cekura në paragrafin 1 më sipër, dhe kërkon 
bashkëpunimin e plotë të RFJ-së për zbatimin e tyre të shpejtë; 

3. Kërkon në veçanti që RFJ t’i japë fund menjëherë dhe në 
mënyrë të verifikueshme dhunës dhe represionit në Kosovë, dhe 
të fillojë tërheqjen e plotë dhe të verifikueshme sipas fazave të 
forcave ushtarake, policore dhe paramilitare në bazë të një orari 
të caktuar me të cilin do të sinkronizohet vendosja e pranisë 
ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë; 

4. Vërteton se pas tërheqjes do t’i lejohet kthimi një numri të 
personelit ushtarak dhe policor jugosllav dhe serb në Kosovë për 
t’i ushtruar funksionet në përputhje me aneksin 2;  

5. Vendos për dërgimin në Kosovë, nën mbikëqyrjen e 
OKB-së, të një pranie civile ndërkombëtare dhe të sigurisë, me 
pajisjet përkatëse dhe personelin e kërkuar, dhe mirëpret pajti-
min e RFJ-së për një prani të tillë;  

6. Kërkon që Sekretari i Përgjithshëm ta caktojë, në konsultim 
me Këshillin e Sigurimit, një Përfaqësues Special për ta kontro-
lluar zbatimin e pranisë civile, dhe kërkon më tej që Sekretari i 
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Përgjithshëm ta udhëzojë Përfaqësuesin e tij Special që të bashkë-
punojë ngushtë me praninë ndërkombëtare të sigurisë në mënyrë 
që të sigurojë se të dy palët do të veprojnë për të njëjtat qëllime 
dhe do ta përkrahin njëra-tjetrën në mënyrë reciproke; 

7. Autorizon Shtetet Anëtare dhe organizatat relevante ndër-
kombëtare për të vendosur një prani ndërkombëtare të sigurisë 
në Kosovë, siç parashihet në pikën 4 të aneksit 2, me të gjitha 
mjetet e nevojshme për t’i përmbushur përgjegjësitë e veta të 
parashtruara në paragrafin 9 më poshtë; 

8. Pohon nevojën për vendosjen e hershme dhe të shpejtë 
të një pranie efektive ndërkombëtare civile dhe të sigurisë në 
Kosovë dhe kërkon që palët të bashkëpunojnë plotësisht në ven-
dosjen e tyre; 

9. Vendos që përgjegjësitë e pranisë ndërkombëtare të sigurisë 
që do të vendoset dhe do të veprojë në Kosovë të përfshijnë: 

a) Pengimin e ripërtëritjes së armiqësive, ruajtjen dhe atje ku 
është e nevojshme imponimin e armëpushimit, si dhe sigurimin e 
tërheqjes dhe parandalimin e kthimit në Kosovë të forcave ushta-
rake, policore dhe paramilitare të Federatës dhe të Republikës, 
përveç siç është paraparë në pikën 6 të aneksit 2; 

b) Demilitarizimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) 
dhe të grupeve të tjera të armatosura të shqiptarëve të Kosovës 
siç kërkohet në paragrafin 15 më poshtë; 

c) Krijimin e një ambienti të sigurisë në të cilin refugjatët 
dhe personat e zhvendosur mund të kthehen të sigurt në shtëpitë 
e tyre, ku mund të funksionojë prania civile ndërkombëtare, ku 
mund të krijohet një administratë kalimtare, dhe ku mund të 
shpërndahen ndihmat humanitare; 

d) Garantimin e sigurisë dhe të rendit publik derisa prania 
civile ndërkombëtare të mund ta marrë përgjegjësinë për këtë 
detyrë; 

e) Mbikëqyrjen e procesit të deminimit derisa prania civile 
ndërkombëtare të mund ta marrë përgjegjësinë për këtë detyrë; 

f) Përkrahjen, si të shihet e përshtatshme, dhe bashkëpunimin 
e ngushtë me punën e pranisë civile ndërkombëtare;   

g) Kryerjen e detyrave vëzhguese në kufi siç kërkohet;  
h) Sigurimin e mbrojtjes dhe të lirisë së lëvizjes për vete, 

praninë civile ndërkombëtare dhe për organizatat e tjera ndër-
kombëtare; 
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10. Autorizon Sekretarin e Përgjithshëm, që me ndihmën e 
organizatave të tjera relevante ndërkombëtare, ta krijojë jë prani 
civile ndërkombëtare në Kosovë në mënyrë që të vendosë një 
administratë të përkohshme për Kosovën nën të cilën populli i 
Kosovës mund të gëzojë autonomi përmbajtësore në kuadër të 
RFJ-së, dhe e cila do të sigurojë administrim kalimtar gjersa the-
melon dhe mbikëqyr zhvillimin e institucioneve të përkohshme 
demokratike vetëqeverisëse për të siguruar kushte për një jetë 
normale dhe të qetë për të gjithë banorët e Kosovës; 

11. Vendos që përgjegjësitë kryesore të pranisë civile ndër-
kombëtare të përfshijnë:  

a) Përkrahjen për krijimin e një autonomie dhe vetëqe-
verisjeje përmbajtësore në Kosovë deri në zgjidhjen përfundim-
tare, duke marrë tërësisht parasysh aneksin 2 dhe marrëveshjet e 
Rambujesë (S/1999/648); 

b) Kryerjen e funksioneve themelore civile administrative 
aty ku ka nevojë dhe për aq kohë sa kërkohet; 

c) Organizimin dhe mbikëqyrjen e zhvillimit të institucio-
neve të përkohshme për vetëqeverisje demokratike dhe auto-
nome deri në zgjidhjen politike, duke përfshirë këtu edhe mbaj-
tjen e zgjedhjeve; 

d) Bartjen e përgjegjësive të veta administrative institucio-
neve që do të themelohen, duke mbikëqyrur dhe përkrahur kon-
solidimin e institucioneve të përkohshme lokale të Kosovës dhe 
të aktiviteteve të tjera për ndërtimin e paqes; 

e) Të ndihmohet një proces politik me qëllim të përcaktimit 
të statusit të ardhshëm të Kosovës, duke marrë parasysh marrë-
veshjet e Rambujesë (S/1999/648); 

f) Në një fazë përfundimtare, mbikëqyrjen e kalimit të push-
tetit nga institucionet e përkohshme të Kosovës tek institucionet 
e themeluara me marrëveshje politike; 

g) Përkrahjen për rindërtimin e infrastrukturës kyçe dhe për 
rindërtimin tjetër ekonomik;  

h) Përkrahjen, në bashkëpunim me organizatat ndërkombë-
tare humanitare, për ndihmën humanitare dhe ndihmën në raste 
të fatkeqësive;  

i) Ruajtjen e ligjit dhe të rendit, përfshirë këtu themelimin e 
forcave policore lokale, dhe ndërkohë përmes vendosjes së per-
sonelit policor ndërkombëtar që të shërbejë në Kosovë; 
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j) Mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të njeriut; 
k) Garantimin e kthimit të shpejtë dhe të papenguar të të 

gjithë refugjatëve dhe personave të zhvendosur në shtëpitë e tyre 
në Kosovë; 

12. Thekson nevojën për operacione të koordinuara të ndih-
mave humanitare, dhe që RFJ-ja të lejojë hyrjen e papenguar në 
Kosovë të organizatave për ndihma humanitare si dhe të bashkë-
punojë me organizata të tilla në mënyrë që të sigurohet shpër-
ndarja e shpejtë dhe efektive e ndihmave ndërkombëtare; 

13. Inkurajon të gjitha Shtetet Anëtare dhe organizatat ndër-
kombëtare që t’i kontribuojnë rindërtimit ekonomik dhe shoqë-
ror si dhe kthimit të sigurt të refugjatëve dhe të personave të 
zhvendosur, dhe në këtë kontekst thekson rëndësinë për thirrjen 
e një konference ndërkombëtare të donatorëve, posaçërisht për 
qëllimet e cekura në paragrafin 11 (g) më lart, dhe atë sa më 
shpejt që të jetë e mundur; 

14. Kërkon bashkëpunim të plotë nga të gjitha palët, duke 
përfshirë edhe praninë ndërkombëtare të sigurisë, me Gjykatën 
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë; 

15. Kërkon që UÇK-ja dhe grupet e tjera të armatosura të 
shqiptarëve të Kosovës t’i ndalin menjëherë të gjitha aksionet 
sulmuese dhe t’i përmbushin kërkesat për demilitarizim siç është 
paraparë nga kryesuesi i pranisë ndërkombëtare të sigurisë në 
konsultim me Përfaqësuesin Special të Sekretarit të Përgjith-
shëm; 

16. Vendos që ndalimet e parapara me paragrafin 8 të rezolu-
tës 1160 (1998) nuk do të zbatohen për armët dhe pajisjet përka-
tëse që përdoren nga prania civile ndërkombëtare dhe e sigurisë; 

17. Mirëpret punën e Bashkimit Evropian dhe të organizatave 
të tjera ndërkombëtare për të zhvilluar në qasje gjithpërfshirëse për 
zhvillimin ekonomik dhe stabilizimin e rajonit të prekur nga kriza 
e Kosovës, duke përfshirë zbatimin e një Pakti të Stabilitetit për 
Evropën Juglindore me pjesëmarrje të madhe ndërkombëtare, në 
mënyrë që më tutje të zhvillohen demokracia, përparimi ekonomik, 
stabiliteti dhe bashkëpunimi rajonal;  

18. Kërkon që të gjitha shtetet në rajon të bashkëpunojnë 
tërësisht në zbatimin e të gjitha aspekteve të kësaj rezolute;  

19. Vendos që prania civile ndërkombëtare dhe e sigurisë, e 
cila është themeluar për një periudhë fillestare prej 12 muajsh, të 
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vazhdojë me punë edhe pas kësaj periudhe pos nëse Këshilli i 
Sigurimit vendos ndryshe; 

20. Kërkon nga Sekretari i Përgjithshëm që t’i raportojë 
Këshillit në intervale të rregullta për zbatimin e kësaj rezolute, 
përfshirë këtu raportet nga udhëheqësit e pranisë civile ndër-
kombëtare dhe të sigurisë, dhe që raportet e para të dorëzohen 30 
ditë pas miratimit të kësaj rezolute; 

21. Vendos të mbetet aktivisht i angazhuar në këtë çështje. 
 

Aneksi 1 
 
Deklaratë e Kryetarit mbi përfundimin e mbledhjes së mini-

strave të punëve të jashtme të Grupit G-8 të mbajtur në Qendrën 
Petersburg më 6 maj 1999 

 
Ministrat e punëve të jashtme të grupit G-8 miratuan parimet 

e përgjithshme vijuese për zgjidhjen politike të krizës së Kosovës: 
- Ndalja e menjëhershme dhe e verifikueshme e dhunës dhe 

represionit në Kosovë; 
- Tërheqja e forcave ushtarake, policore dhe paramilitare nga 

Kosova; 
- Vendosja në Kosovë e një pranie efektive civile ndërkom-

bëtare dhe të sigurisë, e mbështetur dhe e miratuar nga Kombet e 
Bashkuara, e aftë për të garantuar arritjen e qëllimeve të për-
bashkëta; 

- Krijimi i një administrate të përkohshme për Kosovën, që 
do të vendoset nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, 
për të siguruar kushte për një jetë në paqe dhe normale për të 
gjithë banorët në Kosovë; 

- Kthimi i sigurt dhe i lirë i të gjithë refugjatëve dhe perso-
nave të zhvendosur dhe ardhja e papenguar në Kosovë e orga-
nizatave për ndihma humanitare;  

- Një proces politik drejt krijimit të një marrëveshjeje të 
përkohshme politike që mundëson për një vetëqeverisje për-
mbajtësore për Kosovën, duke marrë parasysh në tërësi marrë-
veshjet e Rambujesë dhe parimet e sovranitetit dhe të tërësisë 
territoriale të RFJ-së dhe të vendeve të tjera në rajon, si dhe 
demilitarizimin e UÇK-së;  

- Qasje të gjithanshme zhvillimit ekonomik dhe stabilizimit 
të rajonit të përfshirë nga kriza. 
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Aneksi 2 
 
Marrëveshja duhet të arrihet në bazë të parimeve të mëposh-

tme për të shkuar drejt zgjidhjes së krizës së Kosovës: 
1. Ndalja e menjëhershme dhe e verifikueshme e dhunës dhe 

represionit në Kosovë. 
2. Tërheqja e verifikueshme e të gjitha forcave ushtarake, 

policore dhe paramilitare nga Kosova sipas një orari të shpejtë. 
3. Vendosja në Kosovë e një pranie efektive civile ndërkom-

bëtare dhe të sigurisë nën mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, 
që do të veprojë sipas kapitullit VII të Kartës së KB-ve, e aftë 
për të garantuar arritjen e qëllimeve të përbashkëta. 

4. Prania ndërkombëtare e sigurisë, e cila do të ketë pjesë-
marrje të konsiderueshme të forcave të NATO-së, duhet të ven-
doset nën një komandë dhe kontroll unik dhe të autorizohet për 
ta krijuar një ambient të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë si 
dhe ta lehtësojë kthimin e sigurt të të gjithë refugjatëve dhe të 
personave të zhvendosur në shtëpitë e tyre. 

5. Krijmi i një administrate të përkohshme për Kosovën si 
pjesë e një pranie civile ndërkombëtare, nën të cilën populli i 
Kosovës mund të gëzojë autonomi përmbajtësore në kuadër të 
RFJ-së, do të vendoset nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të 
Bashkuara. Administrata e përkohshme duhet të sigurojë admi-
nistrimin kalimtar gjersa krijon dhe mbikëqyr zhvillimin e insti-
tucioneve të përkohshme demokratike vetëqeverisëse për të 
siguruar kushte për një jetë të qetë dhe normale për të gjithë 
banorët e Kosovës. 

6. Pas tërheqjes, një numri të caktuar të personelit serb dhe 
jugosllav do t’i lejohet kthimi në Kosovë për t’i kryer funksionet 
e mëposhtme: 

- Ndërlidhja me misionin civil ndërkombëtar dhe me praninë 
ndërkombëtare të sigurisë; 

- Shenjimi/pastrimi i fushave të minuara; 
- Mbajtja e një pranie pranë objekteve të trashëgimisë serbe; 
- Mbajtja e një pranie në vendkalimet kryesore kufitare. 
7. Kthimi i lirë dhe i sigurt i të gjithë refugjatëve dhe i perso-

nave të zhvendosur, nën mbikëqyrjen e Zyrës së Komesariatit të 
Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) dhe 
ardhja e papenguar në Kosovë e organizatave për ndihmë huma-
nitare. 
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8. Një proces politik drejt krijimit të një marrëveshjeje të 
përkohshme politike që mundëson vetëqeverisje përmbajtësore 
për Kosovën, duke marrë në tërësi parasysh marrëveshjet e 
Rambujesë dhe parimet e sovranitetit dhe të tërësisë territoriale 
të RFJ-së dhe të vendeve të tjera në rajon, si dhe demilitarizimin 
e UÇK-së. Negociatat ndërmjet palëve për arritjen e një zgjidh-
jeje nuk do të duhej ta vononin apo pengonin krijimin e institu-
cioneve demokratike vetëqeverisëse. 

9. Qasje të gjithanshme zhvillimit ekonomik dhe stabilizimit 
të rajonit të përfshirë nga kriza. Kjo do të përfshijë zbatimin e 
një pakti të stabilitetit për Evropën Juglindore me pjesëmarrje të 
gjërë ndërkombëtare në mënyrë që më tutje të zhvillohen demo-
kracia, përparimi ekonomik, stabiliteti dhe bashkëpunimi rajo-
nal. 

10. Pezullimi i aktiviteteve ushtarake do të kërkojë pranimin 
e parimeve të cekura më lart përveç marrëveshjes për elemente 
të tjera të kërkuara, të caktuara më parë, të cilat janë saktësuar në 
fusnotën e mëposhtme.1[1] Më vonë do të përfundohet me 
shpejtësi një marrëveshje ushtarake-teknike, e cila do t’i përcak-
tojë, ndër të tjera, modalitetet plotësuese, duke përfshirë rolet 
dhe funksionet e personelit jugosllav/serb në Kosovë: 

 
Tërheqja 
 
- Procedurat për tërheqje, përfshirë këtu orarin e detajuar dhe 

në faza, dhe përcaktimin e zonës neutrale në Serbi përtej së cilës 
forcat do të tërhiqen; 

 
Personeli që do të kthehet 
 
- Pajisjet lidhur me personelin që do të kthehet; 
- Kushtet e përgjithshme të përgjegjësive të tyre funksionale; 
- Orari i kthimit të tyre; 
- Përcaktimi i zonave gjeografike të veprimit të tyre; 
- Përcaktimi i rregullave të marrëdhënieve të tyre me praninë 

e sigurisë ndërkombëtare dhe misionin civil ndërkombëtar. 
 

Shënime 
 
1[1] Elemente të tjera të kërkuara: 
- Një orar i shpejtë dhe preciz për tërheqje, që nënkupton 

p.sh. 7 ditë për tërheqje të plotë, dhe 48 orë për tërheqje të 
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armëve për mbrojtje kundërajrore në një zonë reciproke të 
sigurisë prej 25 km; 

- Kthimi i personelit për t’i kryer të katër funksionet e 
specifikuara më lart do të bëhet nën mbikëqyrjen e pranisë 
ndërkombëtare të sigurisë dhe numri i tyre do të jetë i kufizuar 
(qindra, jo mijëra);  

- Pezullimi i aktiviteteve ushtarake do të bëhet pas fillimit të 
verifikueshëm të tërheqjeve; 

- Diskutimi dhe arritja e një marrëveshjeje ushtarake-teknike 
nuk do ta zgjasin kohën e përcaktuar më parë për përfundimin e 
tërheqjeve. 
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KORNIZA KUSHTETUESE E KOSOVËS  
(Kreu 1, Dispozitat themelore)411 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Kosova është një entitet nën administratën e përkohshme 

ndërkombëtare, që, me popullin e vet, ka atribute unike histo-
rike, juridike, kulturore dhe gjuhësore. 

1.2 Kosova është një territor i pandashëm anembanë të të cilit 
ushtrojnë përgjegjësitë e tyre institucionet e përkohshme të vetë-
qeverisjes të themeluara në bazë të kësaj Kornize Kushtetuese për 
vetëqeverisje të përkohshme (Kornizë Kushtetuese). 

1.3 Kosova përbëhet nga komunat, të cilat janë njësi territo-
riale bazë të vetëqeverisjes lokale me përgjegjësitë e përcaktuara 
nga legjislacioni i UNMIK-ut, që është në fuqi, mbi vetëqeveri-
sjen lokale dhe komunat në Kosovë. 

1.4 Kosova do të qeveriset në mënyrë demokratike nëpër-
mjet organeve dhe institucioneve ligjvënëse, ekzekutive dhe gjy-
qësore në pajtim me këtë Kornizë Kushtetuese dhe Rezolutën 
1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. 

1.5 Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes janë: 
(a) Kuvendi; (b) Kryetari i Kosovës; (c) Qeveria; (ç) Gjyka-

tat dhe (d) Organet e institucionet e tjera të parashtruara në këtë 
Kornizë Kushtetuese. 

1.6 Selia e institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes 
është Prishtina. 

1.7 Institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes përdorin 
vetëm ato simbole që janë ose mund të përcaktohen me legjis-
lacionin e UNMIK-ut. 

                                                            
411 Pjesë nga Korniza Kushtetuese e Kosovës, nënshkruar nga 

PSSP i OKB-së Hans Haekkerup më 15 maj 2001 (Rregullorja e 
UNMIK-ut 2001/9). 
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UNOSEK-U DHE STATUSI I KOSOVËS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Më 10 qershor 1999, në përfundim të fushatës ajrore të 

NATO-s kundër regjimit të Millosheviqit në Republikën Fede-
rale të Jugosllavisë (RFJ), Këshilli i Sigurimit i Kombeve të 
Bashkuara kaloi Rezolutën 1244 si përgjigje ndaj situatës pas 
konfliktit në Kosovë. Kjo rezolutë kërkonte nga RFJ-ja që t’i 
jepte fund dhunës dhe shtypjes në Kosovë dhe të bënte tërheqjen 
në faza të forcave të saj ushtarake, policore dhe paramilitare nga 
Kosova.  

Duke qenë në aspektin ligjor akoma pjesë e Serbisë, Kosova 
është administruar nga Kombet e Bashkuara (KB) që nga kalimi 
i Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të KB-së, e cila mun-
dësoi krijimin e një pranie civile ndërkombëtare të udhëhequr 
nga një Përfaqësues Special i Sekretarit të Përgjithshëm (PSSP) 
si dhe një prani ndërkombëtare për aspektin e sigurisë. Rezoluta 
1244 mandaton praninë civile ndërkombëtare, të njohur si 
Mision i Përkohshëm i Administratës së KB-së në Kosovë 
(UNMIK), në mënyrë që të krijojë autonomi përmbajtësore dhe 
që përfundimisht të ndihmojë procesin politik të disenjuar për 
përcaktimin e statusit të ardhshëm të Kosovës. PSSP-ja është 
zyrtari më i lartë ndërkombëtar në Kosovë dhe ka një pushtet të 
gjerë ligjor në qeverisjen e Kosovës.  

Në maj të vitit 2005 Sekretari i Përgjithshëm emëroi Amba-
sadorin Kai Eide, Përfaqësues i Përhershëm i Norvergjisë në 
NATO si të Dërguar të Posaçëm të tij me qëllim që të kryejë një 
shqyrtim të përgjithshëm të Kosovës. Në letrën e tij drejtuar 
Këshillit të Sigurimit më 7 tetor 2005, duke përcjellur raportin e 
Ambasadorit Eide, Sekretari i Përgjithshëm konkludoi se kishte 
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ardhur koha për të lëvizur në fazën e ardhshme të procesit politik 
në Kosovë. Më 24 tetor 2005, në një Deklaratë Presidenciale, 
anëtarët e Këshillit të Sigurimit miratuan qëllimin e Sekretarit të 
Përgjithshëm për të nisur procesin politik dhe mirëpritën qëlli-
min e tij për të emëruar një të Dërguar të Posaçëm i cili do ta 
udhëheqte këtë proces. Më 31 tetor 2005, Sekretari i Përgjith-
shëm informoi Këshillin e Sigurimit mbi qëllimin e tij për ta 
emëruar Z. Martti Ahtisaarin, ish-Presidentin e Finlandës, si të 
Dërguar të tij të Posaçëm (DP) për procesin e statusit të ardh-
shëm të Kosovës dhe Z. Albert Rohan (nga Austria) si Zëvendës 
të të Dërguarit të Posaçëm (ZDP). Këshilli i Sigurimit, në një 
letër të datës 10 nëntor 2005, mbështeti emërimin e tyre. 

Përveç kësaj, në nëntor 2005, anëtarët e Grupit të Kontaktit 
(Franca, Gjermania, Italia, Federata Ruse, Mbretëria e Bashkuar 
dhe Shtetet e Bashkuara) lëshuan dhjetë “Parimet Udhëheqëse 
mbi zgjidhjen e statusit të Kosovës” në mbështetje të të Dërgua-
rit të Posaçëm dhe të përpjekjeve të tij (Shënim: linku në Pari-
met Udhëheqëse). Në veçanti, këto parime theksojnë se çfarëdo 
zgjidhje duhet të sigurojë shumetnicitetin e Kosovës, mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore dhe fetare në Kosovë, duhet të forcojë 
sigurinë dhe stabilitetin dhe duhet të sigurojë se Kosova mund të 
bashkëpunojë në mënyrë efektive me organizatat ndërkombëtare 
dhe me institucionet financiare ndërkombëtare. Në deklaratën 
vijuese, Grupi i Kontaktit po ashtu ka theksuar se çdo zgjidhje 
duhet që të jetë e pranueshme për popullin e Kosovës. 
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PARIMET UDHËHEQËSE TË GRUPIT 
TË KONTAKTIT PËR ZGJIDHJEN 

E STATUSIT TË KOSOVËS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupi i Kontaktit ka shqyrtuar letrën e Sekretarit të Përgjith-

shëm dhe raportin e Ambasadorit Kai Eide mbi shqyrtimin 
gjithëpërfshirës të gjendjes në Kosovë, që i janë paraqitur Këshi-
llit të Sigurimit më 7 tetor 2005.  

Grupi i Kontaktit mbështet rekomandimet e Sekretarit të 
Përgjithshëm të paraqitura para Këshillit të Sigurimit të bazuara 
në këtë raport për të nisur procesin e përcaktimit të statusit të 
ardhshëm të Kosovës në pajtim me Rezolutën 1244 të Këshillit 
të Sigurimit. Grupi mirëpret qëllimin e Sekretarit të Përgjith-
shëm për caktimin e një emisari special, i cili do të udhëhiqte 
këtë proces. Grupi i Kontaktit me kënaqësi do të mbështesë për-
pjekjet e emisarit special dhe ekipin e tij.  

Një zgjidhje negociuese duhet të jetë një prioritet ndërko-
mbëtar. Procesi i filluar nuk mund të bllokohet por duhet të 
përfundojë. Grupi i Kontaktit thërret palët që të angazhohen me 
besnikëri dhe në mënyrë konstruktive, që të përmbahen nga 
hapat e njëanshëm dhe të refuzojnë çdo formë të dhunës. Ata të 
cilët e përkrahin dhunën nuk do të kenë asnjë rol.  

Emisari special mund të ndërmarrë veprime të duhura në 
kuadër të mandatit të tij në Kombet e Bashkuara për të suspen-
duar apo përjashtuar çdo individ apo grup nëse mendon se 
veprimet e tyre nuk shpien drejt përparimit.  

Grupi i Kontaktit thërret të gjitha palët që të themelojnë 
ekipet negociuese të unitetit dhe të pajtohen mbi pikëpamjet e 
përbashkëta. Procesi duhet të sigurojë pjesëmarrjen efikase të 
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serbëve të Kosovës dhe qytetarëve dhe komuniteteve tjera të 
Kosovës. Fqinjët rajonal dhe palët tjera të interesuara doemos 
duhet të konsultohen.  

Përparimi i procesit të statusit do të varet jo vetëm nga niveli 
i angazhimit të palëve por edhe nga kushtet në terren. Zbatimi i 
standardeve të caktuara nga Kombet e Bashkuara duhet të 
vazhdojë gjatë procesit të statusit dhe ato do të jenë faktor i 
përcaktimit të përparimit të bërë.  

Grupi i Kontaktit riafirmon rëndësinë që lidhet me dialog 
konstruktiv dhe të qëndrueshëm në të gjitha nivelet mes Beo-
gradit dhe Prishtinës dhe mes komuniteteve të ndryshme në 
Kosovë. Grupi kërkon nga autoritetet në Beograd që në mënyrë 
aktive të nxisin serbët e Kosovës për të zënë vendet e tyre në 
Institucionet e Kosovës.  

Këshilli i Sigurimit do të mbetet aktivisht i preokupuar me 
këtë çështje. Vendimi përfundimtar mbi statusin e Kosovës 
duhet të aprovohet nga Këshilli i Sigurimit. Prandaj, Grupi i 
Kontaktit informon të gjitha palët e kyçura se rezultati i procesit 
të statusit duhet të bazohet në parimet në vijim: 

1. Vendosja e çështjes së Kosovës duhet të jetë plotësisht në 
pajtim me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, 
demokracisë dhe të drejtës ndërkombëtare dhe duhet të kontri-
buojë në sigurinë e rajonit.  

2. Zgjidhja e statusit të Kosovës duhet të jetë në përputhje 
me vlerat demokratike dhe standardet evropiane dhe duhet të 
kontribuojë në realizimin e një Kosove me perspektivë evro-
piane, në veçanti në përparimin e Kosovës në procesin e 
stabilizim-asocimit, si dhe integrimin e rajonit të gjithmbarshëm 
në institucionet euroatlantike.   

3. Zgjidhja duhet të sigurojë shumetnicitet të qëndrueshëm 
në Kosovë. Duhet të ofrojë garancinë efikase kushtetuese dhe 
mekanizma të përshtatshëm për të siguruar zbatimin e të drejtave 
të njeriut për të gjithë qytetarët në Kosovë, dhe të drejtat e 
anëtarëve të të gjitha komuniteteve në Kosovë, përfshirë të drej-
tat e refugjatëve dhe të personave të zhvendosur për t’u kthyer të 
sigurt në shtëpitë e tyre.   

4. Zgjidhja duhet të ofrojë mekanizma për sigurimin e 
pjesëmarrjes së të gjitha komuniteteve kosovare në qeverisje, të 
nivelit qendror dhe lokal. 
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5. Zgjidhja e statusit të Kosovës duhet të përfshijë kujdesin 
specifik të sigurimit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe 
religjioze në Kosovë. Kjo duhet të përfshijë cilësimin e statusit 
të institucioneve të Kishës Ortodokse Serbe, vendndodhjeve dhe 
pronës në Kosovë.  

6. Zgjidhja e statusit të Kosovës duhet të konsolidojë sigu-
rinë dhe stabilitetin rajonal. Në këtë mënyrë, kjo do të sigurojë 
që Kosova të mos kthehet në gjendjen e para marsit të vitit 1999. 
Çdo zgjidhje që është e njëanshme apo është rezultat i përdo-
rimit të forcës nuk do të jetë e pranueshme. Nuk do të ketë ndry-
shime të territorit të tanishëm të Kosovës, që do të thotë nuk do 
të ketë ndarje të Kosovës dhe bashkim të Kosovës me ndonjë 
shtet tjetër apo me ndonjë pjesë të ndonjë shteti tjetër. Integriteti 
territorial dhe stabiliteti i brendshëm i fqinjëve rajonal do të 
respektohet plotësisht.  

7. Zgjidhja e statusit do t’i sigurojë Kosovës siguri. Kjo do të 
sigurojë gjithashtu që Kosova të mos paraqesë kërcënim ushta-
rak apo kërcënim të sigurisë për fqinjët e saj.  

8. Zgjidhja e statusit të Kosovës duhet të avancojë meka-
nizma efikasë për të konsoliduar mundësitë e Kosovës për të 
zbatuar sundimin e ligjit, për të luftuar krimin e organizuar dhe 
terrorizmin dhe për të mbrojtur karakterin shumetnik të policisë 
dhe gjyqësorit.  

9. Zgjidhja duhet të sigurojë se Kosova mund të zhvillohet 
në një mënyrë të qëndrueshme ekonomikisht edhe politikisht, 
dhe se ajo mund të bashkëpunojë në mënyrë efikase me organi-
zatat ndërkombëtare dhe me institucionet ndërkombëtare finan-
ciare.  

10. Për një kohë Kosova do të vazhdojë të ketë nevojë për 
një prani ndërkombëtare civile dhe ushtarake për të ushtruar 
mbikëqyrjen e duhur të përputhshmërisë së kushteve të parapara 
në zgjidhjen e statusit për ofrimin e sigurisë dhe, në veçanti, për 
të siguruar mbrojtjen e minoriteteve, si dhe të vëzhgojë dhe të 
mbështesë autoritetet në zbatimin e vazhdueshëm të standardeve. 
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DEKLARATË E GRUPIT TË KONTAKTIT 
PËR TË ARDHMEN E KOSOVËS 

(31.1.2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministrat e Grupit të Kontaktit, së bashku me Përfaqësuesin e 

lartë të BE-së, Kryesinë e BEsë, Komisionerin evropian për 
zgjërim, Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s dhe përfaqësuesit 
e KB-së, duke përfshirë edhe të Dërguarin e Posaçëm të KB-së 
për statusin dhe PSSP-në, u takuan më 31 janar në Londër. 
Ministrat shprehën keqardhjen e tyre të thellë për humbjen e 
Kryetarit Ibrahim Rugova, i cili kishte fituar respektin e botës 
me parimin e tij për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe 
demokracisë.  

Ministrat potencuan rëndësinë që duhet t’i kushtojnë një 
zgjidhjeje të qëndrueshme të statusit të Kosovës që do të pro-
movonte një shoqëri shumetnike. Kjo përfundimisht do të 
shtonte stabilitetin regjional si dhe perspektivën evropiane dhe 
euro-atlantike të Serbisë, Kosovës dhe të regjionit në tërësi. 
Ministrat përkujtojnë faktin se gjatë zgjidhjes së statusit të 
Kosovës, plotësisht duhet të merret parasysh karakteri i pro-
blemit të Kosovës, i krijuar me shpërbërjen e Jugosllavisë dhe 
konflikteve pasuese, me spastrimin etnik dhe ngjarjeve të vitit 
1999, dhe periudhës së zgjatur të administratës ndërkombëtare 
sipas RKSKB 1244. RKSKB 1244 vazhdon të jetë korniza për 
procesin e statusit që po vazhdon, me Këshillin e Sigurimit dhe 
Grupin e Kontaktit, të cilët vazhdojnë të luajnë rol kyç. Ministrat 
besojnë se duhet bërë të gjitha përpjekjet për të arritur një zgji-
dhje të negociueshme gjatë vitit 2006. Për këtë qëllim, ministrat 
fuqishëm e mbështesin punën e të Dërguarit të Posaçëm të KB-
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së Martti Ahtisaarit. Ata i bëjnë thirrje Beogradit dhe Prishtinës 
që të punojnë në mënyrë konstruktive në gjetjen e zgjidhjeve 
realiste për çështjet e shumta të vështira, të cilat duhet trajtuar. 
Këto duhet të përfshijnë, në mes tjerash, lirinë e lëvizjes, lidhjet 
transparente dhe konstruktive ndërmjet komuniteteve lokale në 
Serbi dhe Kosovë, mekanizmat për zbulimin e fatit të personave 
të pagjetur dhe një sërë masash specifike për mbrojtjen e bash-
kësive dhe monumenteve fetare. Pjesë e kësaj zgjidhjeje duhet të 
jenë edhe marrëdhëniet e mira në mes të Beogradit dhe Prishti-
nës në kuadër të regjionit.   

Ministrat potencojnë se masat efektive për decentralizimin e 
qeverisë do të jenë kruciale për zgjidhjen e statusit. Decentra-
lizimi mund të sigurojë që bashkësitë e pakicave të jenë pjesa 
thelbësore e së ardhmes së Kosovës dhe të nxisë kthimin e per-
sonave të zhvendosur, të cilët duhet të kenë mundësi të zgjedhin 
ku do të jetojnë në Kosovë. Ministrat u bëjnë thirrje palëve që 
seriozisht të angazhohen në këtë çështje. Institucionet e për-
kohshme të vetëqeverisjes, së bashku me të gjitha bashkësitë në 
Kosovë, duhet të bëjnë shumë më tepër për të siguruar imple-
mentimin e standardeve të miratuara nga Këshilli i Sigurimit i 
KB-së. Angazhimi i tyre është krucial për vendosjen e një statusi 
të qëndrueshëm në të ardhmen, që të gjitha bashkësive do t’ju 
mundësonte të jetojnë të sigurta dhe të përparojnë. Ministrat u 
bëjnë thirrje serbëve të Kosovës dhe bashkësive të tjera pakicë 
që të shfrytëzojnë rastin e procesit të statusit për të siguruar 
trajtimin e plotë të problemeve të tyre. Parimet udhëzuese të 
Grupit të Kontaktit në nëntor 2005 e bëjnë të qartë se nuk do të 
ketë: kthim të Kosovës në gjendjen para 1999, nuk do të ketë 
ndarje të Kosovës dhe nuk do të ketë bashkim të Kosovës me 
asnjë pjesë të ndonjë shteti tjetër. Ministrat ritheksojnë gatish-
mërinë e bashkësisë ndërkombëtare për krijimin e strukturave 
adekuate ndërkombëtare civile dhe ushtarake, për një periudhë të 
përkohshme pas zgjidhjes së statusit, për të ndihmuar sigurimin 
e pajtueshmërisë me dispozitat e marrëveshjes. Qeverisja e 
përditshme, që duhet të drejtohet në baza shumetnike, duhet të 
jetë përgjegjësi e përfaqësuesve të zgjedhur sipas rregullit.   

Ministrat përkujtojnë zotimin e vazhdueshëm të NATO-s për 
ruajtjen e një ambienti të sigurt dhe të mbrojtur përmes KFOR-it. 
Ministrat i drejtohen Beogradit që të ketë parasysh se zgjidhja 
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duhet, në mes tjerash, të jetë e pranueshme për popullin e 
Kosovës. Politikat shkatërruese të së kaluarës janë shkaktare të 
problemeve aktuale. Sot, udhëheqësit e Beogradit bartin për-
gjegjësi të rëndësishme në formësimin e ngjarjeve aktuale dhe 
atyre në të ardhmen. Grupi i Kontaktit, BE-ja dhe NATO-ja janë 
të gatshme të mbështesin forcat demokratike serbe që do ta 
shfrytëzojnë këtë mundësi për ta çuar Serbinë përpara. Ministrat 
e përshëndesin arrestimin e Jovo Djogo, por përsërisin se udhë-
heqësia duhet të përmbushë kërkesat e përsëritura për bashkë-
punim të plotë me Tribunalin e Hagës (ICTY), veçanërisht li-
dhur me Mlladiçin dhe Karaxhiqin. Ministrat, gjithashtu, kër-
kojnë nga Prishtina që të pranojë se zgjidhja shumetnike është 
opcioni i vetëm i mundshëm dhe se, sa më shumë që të trajtohen 
interesat esenciale të pakicave, aq më shpejt do të arrihet një 
marrëveshje e pranuar përgjithësisht. Ministrat i paralajmërojnë 
ata që kërkojnë përdorimin e forcës se do ta minojnë çështjen e 
tyre. Së fundi, ministrat vënë në spikamë se një zgjidhje e 
negociueshme është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Do të 
ndihmonte në krijimin e rrethanave, në të cilat mund të arrihej 
marrëveshje në dobi të të gjithëve. Angazhimi konstruktiv i pa-
lëve gjithashtu do të trasonte rrugën kah e ardhmja evropiane 
dhe euroatlantike. Ministrat kërkojnë nga udhëheqësit e Serbisë 
dhe të Kosovës që të tregojnë guxim politik dhe vizionin e 
nevojshëm me propozime realiste dhe largpamëse për të ardh-
men e Kosovës dhe të Serbisë. Ata kanë kërkuar që i Dërguari 
për statusin dhe PSSP-ja t’i informojnë për përparimin, dhe 
premtojnë që t’i kthehen çështjes me kërkesën e tyre apo nëse e 
kërkon nevoja.  
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
E DOKUMENTIT GJITHPËRFSHIRËS 

PËR ZGJIDHJEN E STATUSIT POLITIK 
TË KOSOVËS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Të Përgjithshme 
 
Synimi i Propozimit të Gjithanshëm për Marrëveshjen mbi 

Statusin e Kosovës është të përcaktojë kërkesat e nevojshme për 
një Kosovë të ardhshme që është e mundshme, e mbështetshme 
dhe e stabilizuar. Ai përfshin masa të hollësishme për të siguruar 
inkurajimin dhe mbrojtjen e të drejtave të bashkësive dhe anë-
tarëve të tyre, decentralizimin efektiv të qeverisë dhe ruajtjen e 
mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e fetare. Për më tepër, Marrë-
veshja përshkruan masa kushtetuese, ekonomike dhe sigurie, të 
cilat së bashku synojnë të kontribuojnë në zhvillimin e një 
Kosove shumetnike, demokratike dhe të lulëzuar. Një element i 
rëndësishëm i Marrëveshjes është manadati që i jepet një prani 
ndërkombëtare civile dhe ushtarake në Kosovë për të mbikë-
qyrur zbatimin e Marrëveshjes dhe për të ndihmuar autoritetet 
kompetente kosovare në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në 
gjithë Kosovën. Dispozitat e Marrëveshjes do të kenë përparësi 
mbi të gjitha dispozitat e tjera ligjore në Kosovë. 

 
II. Elementet e Marrëveshjes 

 
Marrëveshja përfshin pjesën kryesore me katërmbëdhjetë 

nene që përbëjnë parimet e saj kyçe dhe dymbëdhjetë shtojca, të 
cilat zgjerojnë më tej këto parime: 
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- Kosova do të jetë një shoqëri shumetnike, që e qeveris 
veten në mënyrë demokratike dhe me respekt të plotë për 
rendin ligjor, nivelin më të lartë të të drejtave të njeriut dhe 
lirive themelore të pranuara nga bota ndërkombëtare, dhe që nxit 
ekzistencën paqësore dhe të lulëzuar të të gjithë banorëve të saj. 

- Kosova do të miratojë një Kushtetutë për të mbrojtur këto 
parime. Ndërsa Marrëveshja nuk përshkruan një Kushtetutë të 
plotë, ajo përkufizon elementet kyçe që duhet të bëjnë pjesë në 
Kushtetutë. 

- Kosova do të ketë të drejtë të diskutojë dhe të miratojë 
marrëveshje ndërkombëtare, duke përfshirë të drejtën për të 
kërkuar anëtarësi në organizata ndërkombëtare. 

- Mbrojtja dhe përkrahja e të drejtave të anëtarëve të 
bashkësive është një element qendror i Marrëveshjes. Marrëve-
shja përcakton aspektet kyçe që do të mbrohen, duke përfshirë 
kulturën, gjuhën, edukimin dhe simbolet. Ajo gjithashtu përsh-
kruan mekanizma specifikë të përfaqësimit të anëtarëve të bash-
kësive joshqiptare të Kosovës në institucionet publike kryesore 
për të ruajtur dhe përkrahur pjesëmarrjen e tyre efektive dhe 
aktive në jetën publike. Për të mbrojtur të drejtat e bashkësive 
kosovare joshqiptare në procesin legjislativ, Marrëveshja gjith-
ashtu lejon që disa ligje të caktuara mund të hyjnë në fuqi vetëm 
nëse një shumicë e anëtarëve kosovarë joshqiptare të Kuvendit 
të Kosovës janë dakord me miratimin e tyre. 

- Marrëveshja përmban një propozim me përmasa të gjera 
për decentralizim, i cili është i një shkalle të zgjeruar dhe synon 
të përkrahë qeverisjen e mirë, transparencën dhe efikasitetin 
në shërbimin publik. Propozimi përqendrohet në veçanti në 
nevojat e shqetësimet specifike të bashkësisë kosovare serbe, e 
cila do të ketë një shkallë të lartë kontrolli mbi punët e veta. Ele-
mentet e decentralizimit përfshijnë, inter alia,412 kompetenca të 
reja të komunave për bashkësitë me shumicë serbe të Kosovës 
(si për shembull në fushat e shëndetësisë së shkallës së dytë dhe 
të arsimit të lartë); autonomi të zgjeruar bashkiake në çështjet 
financiare, duke përfshirë aftësinë për të pranuar fonde trans-
parente nga Serbia për një diapazon të gjerë aktivitetesh e qëlli-
mesh bashkiake; masa mbi aleanca mes bashkive dhe bashkë-

                                                            
412 Ndër të tjera. 
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punimin përmes kufijve me institucione serbe dhe krijimin e 
gjashtë bashkësive të reja ose mjaft të zgjeruara me shumicë 
serbe (Graçanicë, Novo Bërdë, Kllokot, Ranillug, Partesh, Mito-
vicë e Veriut).  

- Marrëveshja gjithashtu përcakton një sistem drejtësie në 
Kosovë, i cili është i integruar, i pavarur, profesional dhe i 
paanshëm, që u siguron të drejta të gjithë personave në Kosovë. 
Ajo gjithashtu përcakton mekanizma për të siguruar që sistemi i 
drejtësisë është përfshirës dhe që shërbimi i tij gjyqësor dhe 
prokuror pasqyron karakterin shumetnik të Kosovës. 

- Elementet e Marrëveshjes për mbrojtjen dhe nxitjen e 
trashëgimisë fetare e kulturore do të sigurojnë ekzistenceën e 
papenguar e të patrazuar të Kishës Ortodokse Serbe (KOS) në 
Kosovë. Më shumë se dyzet vende kyçe fetare e kulturore do të 
rrethohen nga Zona Mbrojtëse për të parandaluar zhvillime apo 
ndërtime të dëmshme tregtare dhe industriale dhe për të ruajtur 
dinjitetin kulturor të këtyre vendeve. Marrëveshja gjithashtu 
garanton sigurinë fizike të përforcuar për vende të zgjedhura. 
KOS-it dhe organizata e saj e brendshme do të njihen haptazi 
nga autoritetet kosovare dhe do t’i njihet e drejta a paprekshmë-
risë së pronës, liria nga taksimi dhe prvilegje doganore. KOS-i 
në Kosovë gjithashtu do të jetë i lirë të mbajë lidhje me KOS-in 
në Beograd. 

- Të gjithë refugjatët dhe personat e shpërngulur brenda 
Kosovës do të kenë të drejtë të kthehen dhe të marrin sërish 
pasuritë dhe pronat e tyre personale. Marrëveshja gjithashtu u 
bën thirrje Kosovës dhe Serbisë të bashkëpunojnë plotësisht me 
Komisionin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për të zgjidhur fatin 
e personave të zhdukur.  

- Marrëveshja përfshin masa të veçanta që synojnë të nxisin e 
të ruajnë zhvillimin e vazhdueshëm ekonomik në Kosovë. Ajo 
përshkruan procedura transparente për të zgjidhur mosmarrë-
veshje lidhur me pronat dhe për një proces privatizimi të vazh-
dueshëm, të dyja këto me një pjesëmarrje të konsiderueshme 
ndërkombëtare. Për më tepër, Marrëveshja përkufizon meka-
nizma për të përcaktuar pjesën e Kosovës në borxhin e huaj të 
Serbisë dhe për të zgjidhur çështjen e kthimit të pronave.  

- Marrëveshja gjithashtu parashikon një sektor sigurimi në 
Kosovë, i cili është profesional, shumetnik dhe demokratik, 
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dhe inkurajon një përfshirje të rëndësishme lokale në zhvillimin 
e tij dhe në të njëjtën kohë ruan nivelin e mbikëqyrjes ndërko-
mbëtare të nevojshme për suksesin përfundimtar në këtë fushë 
delikate. Forca Policore e Kosovës do të ketë një varg komande 
të njësuar në mbarë Kosovën, ndërkohë që oficerët lokalë të 
policisë do të pasqyrojnë përbërjen etnike të bashkësisë në të 
cilën ata shërbejnë. Në komunat e Kosovës me shumicë serbe, 
Kuvendi Komunal do të ketë kompetenca të avancuara në 
zgjedhjen e Komandantit të stacionit lokal. Një Forcë e Sigurisë 
së Kosovës (FSK) e re dhe shumetnike to të krijohet brenda një 
viti. Do të ketë një maksimum prej 2.500 anëtarësh aktivë dhe 800 
rezervistë. Marrëveshja kërkon që Korpusi i Mbrojtjes së Kosovës 
(KMK) që ekziston sot do të shpërndahet brenda një viti. 

- Duke pranuar faktin se përmbushja e përgjegjësive të Koso-
vës sipas Marrëveshjes kërkon një diapazon të gjerë aktivitetesh 
komplekse dhe të vështira, Marrëveshja përcakton një prani 
ndërkombëtare në të ardhmen për të mbikëqyrur dhe përkra-
hur përpjekjet e duhura të autoriteteve të Kosovës. Kjo prani për-
fshin tre komponentë kryesorë:  

- Një Përfaqësues Ndërkombëtar Civil (PNC), gjitha-
shtu i njohur si Përfaqësuesi i Posaçëm i BE-së, do të emëro-
het nga një Grup Drejtues Ndërkombëtar (GDN), i cili për-
fshin aktorët kryesorë ndërkombëtarë. PCN-ja do të ketë 
autoritetin më të lartë mbikëqyrës mbi zbatimin e Marrë-
veshjes. PCN-ja do të ngarkohet me kompetenca të veçanta 
që do ta lejojnë atë të marrë veprimet e duhura për të mbikë-
qyrur dhe siguruar zbatimin e suksesshëm të Marrëveshjes. 
Këto kompetenca përfshijnë autoritetin për të anuluar ven-
dime apo ligje të miratuara nga autoritetet e Kosovës dhe për 
të ndëshkuar apo hequr nga pozita ata zyrtarë veprimet e të 
cilëve PNC-ja gjykon që nuk pajtohen me frymën e Marrë-
veshjes. PNC-ja gjithashtu do të jetë autoriteti vendimtar në 
Kosovë për sa i përket aspekteve civile të Marrëveshjes. 

- Një Mision i Politikës Europiane për Sigurinë e 
Mbrojtjen (PESM) do të vrojtojë, mësojë dhe këshillojë në të 
gjitha fushat e lidhura me shtetin ligjor. Veçanërisht, ai do të 
ndihmojë Kosovën në zhvillimin e institucioneve policore, 
gjyqësore e institucionet penale efikase, të paanshme dhe 
përfshirëse, dhe do të ketë autoritetin për të marrë përsipër 
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përgjegjësi të tjera për të siguruar ruajtjen dhe përkrahjen e 
shtetit ligjor, rendit publik dhe sigurisë. 

- Një Prani Ushtarake Ndërkombëtare e udhëhequr 
nga NATO-ja do të krijojë një mjedis të mbrojtur dhe të 
sigurt në gjithë Kosovën, në bashkëpunim me PNC-në dhe 
në mbështetje të institucioneve të Kosovës deri sa të vijë 
koha kur këto institucione të jenë në gjendje të marrin 
përsipër të gjithë diapazonin e përgjegjësive të sigurisë.   
- OSBE-ja, me një prani të gjerë në terren në Kosovë, do të 

kërkohet të ndihmojë në mbikëqyrjen e nevojshme për zbatimin 
e suksesshëm të Marrëveshjes. 

 
III. Zbatimi i Marrëveshjes 

 
- Sapo Marrëveshja të hyjë në fuqi, do të ketë një periudhë 

tranzicioni prej 120 ditësh, gjatë së cilës mandati eksistues i 
UNMIK-ut do të mbesë i pandryshuar. Megjithatë, për të sigu-
ruar mbikëqyrjen e menjëhershme të zbatimit të Marrëveshjes 
nga Kosova, PNC-ja do të ketë autoritet për të monitoruar këtë 
zbatim dhe për të bërë rekomandime tek UNMIK-u për veprime 
që duhen marrë për të siguruar respektimin e Marrëveshjes. 

- Gjatë periudhës së tranzicionit, Kuvendi i Kosovës, në 
konsultim me PNC-në, do të ketë përgjegjësinë të aprovojë një 
Kushtetutë dhe legjislacionin e nevojshëm për zbatimin e 
Marrëveshjes. Kushtetuta dhe legjislacioni i ri do të hyjnë në 
fuqi menjëherë pas përfundimit të periudhës së tranzicionit.  

- Në përfundimin e periudhës së tranzicionit, mandati i 
UNMIK-ut do të mbarojë dhe i gjithë autoriteti legjislativ dhe 
ekzekutiv që UNMIK-u gëzon do t’i kalohet në tërësi autorite-
teve të Kosovës, në përputhje me Marrëveshjen.  

- Brenda nëntë muajve nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes, 
duhet të mbahen zgjedhje të përgjithshme dhe lokale. 

- Mandati i PNC-së do të vazhdojë deri sa GDN-ja të ven-
dosë që Kosova ka zbatuar kushtet e Marrëveshjes.  
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DEKLARATA 
E PAVARËSISË SË KOSOVËS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Të mbledhur në mbledhje të jashtëzakonshme më 17 shkurt 

2008, në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë,  
Duke iu përgjigjur thirrjes së popullit për të ndërtuar një 

shoqëri që respekton dinjitetin njerëzor dhe afirmon krenarinë 
dhe synimet e qytetarëve të saj,  

Të zotuar për t’u përballur me trashëgiminë e dhembshme të 
së kaluarës së afërt në frymë të pajtimit dhe faljes,  

Të përkushtuar ndaj mbrojtjes, promovimit dhe respektimit 
të diversitetit të popullit tonë,  

Duke riafirmuar dëshirën tonë për t’u integruar plotësisht në 
familjen euroatlantike të demokracive,  

Duke vërejtur se Kosova është një rast special që del nga 
shpërbërja jokonsensuale e Jugosllavisë dhe nuk është precedent 
për cilëndo situatë tjetër,  

Duke rikujtuar vitet e konfliktit dhe dhunës në Kosovë që 
shqetësuan ndërgjegjen e të gjithë popujve të civilizuar,  

Mirënjohës që bota intervenoi më 1999 duke hequr në këtë 
mënyrë qeverisjen e Beogradit mbi Kosovën, dhe vendosur Koso-
vën nën administrimin e përkohshëm të Kombeve të Bashkuara,  

Krenarë që Kosova që atëherë ka zhvilluar institucione funk-
sionale, multietnike të demokracisë që shprehin lirisht vullnetin 
e qytetarëve tanë,  

Duke rikujtuar vitet e negociatave të sponsorizuara ndër-
kombëtarisht ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës mbi çështjen e 
statusit tonë të ardhshëm politik,  



 
346 

 

Duke shprehur keqardhje që nuk u arrit asnjë rezultat i pra-
nueshëm për të dyja palët përkundër angazhimit të mirëfilltë të 
udhëheqësve tanë,  

Duke konfirmuar se rekomandimet e të Dërguarit Special të 
Kombeve të Bashkuara, Martti Ahtisaari, i ofrojnë Kosovës një 
kornizë gjithëpërfshirëse për zhvillimin e saj të ardhshëm, dhe 
janë në vijë me standardet më të larta europiane për të drejtat e 
njeriut dhe qeverisjen e mirë,  

Të vendosur që ta shohim statusin tonë të zgjidhur në më-
nyrë që t’i jipet popullit tonë qartësi mbi të ardhmen e vet, të 
shkohet përtej konflikteve të së kaluarës dhe të realizohet poten-
ciali i plotë demokratik i shoqërisë sonë,  

Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që bënë sakrifica të 
mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën,  

1. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demo-
kratike, nëpërmjet kësaj Deklarate shpallim Kosovën shtet të 
pavarur dhe sovran. Kjo shpallje pasqyron vullnetin e popullit tonë 
dhe është në pajtueshmëri të plotë me rekomandimet e të Dërguarit 
Special të Kombeve të Bashkuara, Martti Ahtisaari, dhe Propozimin 
e tij Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës.  

2. Ne shpallim Kosovën një republikë demokratike, laike dhe 
multietnike, të udhëhequr nga parimet e jodiskriminimit dhe 
mbrojtjes së barabartë sipas ligjit. Ne do të mbrojmë dhe pro-
movojmë të drejtat e të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe 
krijojmë kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e tyre efektive në 
proceset politike dhe vendimmarrëse.   

3. Ne pranojmë plotësisht obligimet për Kosovën të përmbaj-
tura në Planin e Ahtisarit, dhe mirëpresim kornizën që ai propozon 
për të udhëhequr Kosovën në vitet në vijim. Ne do të zbatojmë 
plotësisht ato obligime, përfshirë miratimin prioritar të legjis-
lacionit të përfshirë në Aneksin XII të tij, veçanërisht atë që mbron 
dhe promovon të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre.   

4. Ne do të miratojmë sa më shpejt që të jetë e mundshme 
një kushtetutë që mishëron zotimin tonë për të respektuar të 
drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të gjithë qytetarëve tanë, 
posaçërisht ashtu siç definohen me Konventën Europiane për të 
Drejtat e Njeriut. Kushtetuta do të inkorporojë të gjitha parimet 
relevante të Planit të Ahtisaarit dhe do të miratohet nëpërmjet 
një procesi demokratik dhe të kujdesshëm.  
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5. Ne mirëpresim mbështetjen e vazhdueshme të bashkësisë 
ndërkombëtare për zhvillimin tonë demokratik nëpërmjet të 
pranive ndërkombëtare të themeluara në Kosovë në bazë të 
Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bash-
kuara (1999). Ne ftojmë dhe mirëpresim një prani ndërko-
mbëtare civile për të mbikëqyrur zbatimin e Planit të Ahtisaarit 
dhe një mision të sundimit të ligjit të udhëhequr nga Bashkimi 
Europian. Ne, po ashtu, ftojmë dhe mirëpresim NATO-n që të 
mbajë rolin udhëheqës në praninë ndërkombëtare ushtarake dhe 
të zbatojë përgjegjësitë që i janë dhënë sipas Rezolutës 1244 të 
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (1999) dhe 
Planit të Ahtisaarit, deri në atë kohë kur institucionet e Kosovës 
do të jenë në gjendje të marrin këto përgjegjësi. Ne do të bashkë-
punojmë plotësisht me këto prani në Kosovë për të siguruar 
paqen, prosperitetin dhe stabilitetin në të ardhmen në Kosovë.  

6. Për arsye të kulturës, gjeografisë dhe historisë, ne besojmë 
se e ardhmja jonë është në familjen europiane. Për këtë arsye, ne 
shpallim synimin tonë për të marrë të gjitha hapat e nevojshëm 
për të siguruar anëtarësim të plotë në Bashkimin Europian sapo 
që të jetë e mundshme dhe për të zbatuar reformat e kërkuara për 
integrim europian dhe euroatlantik.   

7. Ne i shprehim mirënjohje Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara për punën që ka bërë për të na ndihmuar në rimë-
këmbjen dhe rindërtimin pas lufte dhe ndërtimin e institucioneve 
të demokracisë. Ne jemi të përkushtuar të punojmë në mënyrë 
konstruktive me Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjersa ajo 
vazhdon punën e saj në periudhën në vijim.  

 8. Me pavarësinë vie detyra e anëtarësisë së përgjegjshme në 
bashkësinë ndërkombëtare. Ne e pranojmë plotësisht këtë detyrë 
dhe do t’i përmbahemi parimeve të Kartës së Kombeve të Bash-
kuara, Aktit Final të Helsinkit, akteve tjera të Organizatës për Siguri 
dhe Bashkëpunim në Europë, obligimeve ligjore ndërkombëtare 
dhe parimeve të marrëdhënieve të mira ndërkombëtare që shënojnë 
marrëdhëniet ndërmjet shteteve. Kosova do të ketë kufijtë e saj 
ndërkombëtarë ashtu siç janë paraparë në Aneksin VIII të Planit të 
Ahtisaarit, dhe do të respektojë plotësisht sovranitetin dhe inte-
gritetin territorial të të gjithë fqinjve tanë. Kosova, po ashtu, do të 
përmbahet nga kërcënimi apo përdorimi i forcës në cilëndo mënyrë 
që është jokonsistente me qëllimet e Kombeve të Bashkuara.  
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9. Ne, nëpërmjet kësaj Deklarate, marrim obligimet ndërko-
mbëtare të Kosovës, përfshirë ato të arritura në emrin tonë nga 
Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bash-
kuara në Kosovë (UNMIK), si dhe obligimet e traktateve dhe 
obligimet tjera të ish-Republikës Socialiste Federative të Jugo-
sllavisë ndaj të cilave obligohemi si ish-pjesë konstituive, për-
fshirë konventat e Vjenës për marrëdhëniet diplomatike dhe 
konsullore. Ne do të bashkëpunojmë plotësisht me Tribunalin 
Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë. Ne synojmë të kër-
kojmë anëtarësim në organizatat ndërkombëtare, në të cilat 
Kosova do të synojë të kontribuojë për qëllime të paqes dhe 
stabilitetit ndërkombëtar.  

10. Kosova shpall zotimin e saj ndaj paqes dhe stabilitetit në 
rajonin tonë të Europës Juglindore. Pavarësia jonë e sjell në fund 
procesin e shpërbërjes së dhunshme të Jugosllavisë. Gjersa ky 
proces ka qenë i dhembshëm, ne do të punojmë pa pushim për t’i 
kontribuar një pajtimi që do të lejonte Europën Juglindore të 
shkojë përtej konflikteve të së kaluarës dhe të farkojë lidhje të 
reja rajonale të bashkëpunimit. Për këtë arsye, do të punojmë së 
bashku me fqinjët tanë për të avancuar të ardhmen tonë të 
përbashkët europiane.  

11. Ne shprehim, në veçanti, dëshirën tonë për të vendosur 
marrëdhënie të mira me të gjithë fqinjët tanë, përfshirë Republikën 
e Serbisë, me të cilën kemi marrëdhënie historike, tregtare dhe 
shoqërore, të cilat synojmë t’i zhvillojmë më tej në të ardhmen e 
afërt. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për t’i kontribuar marrë-
dhënieve të fqinjësisë dhe bashkëpunimit me Republikën e 
Serbisë duke promovuar pajtimin ndërmjet popujve tanë.  

12. Ne, nëpërmjet kësaj, afirmojmë në mënyrë të qartë, 
specifike dhe të parevokueshme se Kosova do të jetë ligjërisht e 
obliguar të plotësojë dispozitatat e përmbajtura në këtë Dekla-
ratë, përfshirë këtu veçanërisht obligimet e saj nga Plani i Ahti-
saarit. Në të gjitha këto çështje, ne do të veprojmë në pajtuesh-
mëri në parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe rezolutat e 
Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Rezo-
lutën 1244 (1999). Ne shpallim publikisht se të gjitha shtetet 
kanë të drejtën të mbështeten në këtë Deklaratë, dhe i bëjmë apel 
të na ofrojnë përkrahjen dhe mbështetjen e tyre. 
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KUSHTETUTA 
E REPUBLIKËS SË KOSOVËS413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne, Populli i Kosovës, të vendosur për të ndërtuar një ardh-

mëri të Kosovës si një vend i lirë, demokratik dhe paqedashës, 
i cili do të jetë atdhe i të gjithë qytetarëve të vet; Të përkush-
tuar për krijimin e një shteti të qytetarëve të barabartë, i cili do 
të garantojë të drejtat e secilit qytetar, liritë qytetare dhe bara-
zinë e të gjithë qytetarëve para ligjit; Të zotuar që Kosova të 
jetë shtet i mirëqenies ekonomike dhe i prosperitetit social; Të 
sigurt që shteti i Kosovës do të kontribuojë në stabilitetin e 
rajonit dhe të mbarë Evropës, duke krijuar marrëdhënie të fqi-
njësisë dhe të bashkëpunimit të mirë me të gjitha shtetet fqinje; 
Të bindur që shteti i Kosovës do të jetë anëtar i denjë i familjes 
së shteteve paqedashëse në Botë; Me synimin që shteti i Koso-
vës të përfshihet në proceset integruese Euro-Atlantike; Në më-
nyrë solemne, miratojmë Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 

 
KAPITULLI I 

DISPOZITAT THEMELORE 
 

Neni 1 [Përkufizimi i Shtetit]  
1. Republika e Kosovës është shtet i pavarur, sovran, demo-

kratik, unik, dhe i pandashëm. 
2. Republika e Kosovës është shtet i shtetasve të vet. Repu-

blika e Kosovës ushtron autoritetin e saj bazuar në respektimin 
e të drejtave dhe lirive të qytetarëve të vet dhe të gjithë indivi-
dëve brenda kufijve të saj. 
                                                            

413 Ratifikuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 9 prill 2008, 
ndërsa ka hyrë në fuqi më 15 qershor 2008. 
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3. Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj 
asnjë shteti ose pjese të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të 
bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti. 

 
Neni 2 [Sovraniteti]  

1. Sovraniteti i Republikës së Kosovës buron nga populli, i 
takon popullit dhe ushtrohet, në pajtim me Kushtetutën, nëpër-
mjet përfaqësuesve të zgjedhur, me referendum, si dhe në 
forma të tjera, në pajtim me dispozitat e kësaj Kushtetute. 

2. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Koso-
vës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm 
dhe mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me këtë Kushte-
tutë dhe me ligj. 

3. Republika e Kosovës, me qëllim të ruajtjes së paqes dhe 
mbrojtjes së interesave shtetërore, mund të marrë pjesë në 
sisteme të sigurisë ndërkombëtare. 

 
Neni 3 [Barazia para Ligjit]  

1. Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike, e për-
bërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera, e cila qeveriset në 
mënyrë demokratike, me respektim të plotë të sundimit të 
ligjit, përmes institucioneve të veta legjislative, ekzekutive dhe 
gjyqësore. 

2. Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës 
bazohet në parimet e barazisë para ligjit të të gjithë individëve 
dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut, të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të 
drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe 
pjesëtarëve të tyre. 

 
Neni 4 [Forma e Qeverisjes dhe Ndarja e Pushtetit]  

1. Kosova është Republikë demokratike e bazuar në pari-
min e ndarjes së pushteteve dhe kontrollit e balancimit në mes 
tyre, sikurse është përcaktuar me këtë Kushtetutë. 

2. Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin le-
gjislativ. 

3. Presidenti i Republikës së Kosovës përfaqëson unitetin e 
popullit. Presidenti i Republikës së Kosovës është përfaqësues 
legjitim i vendit brenda dhe jashtë dhe garantues i funksionimit 
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demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në 
pajtim me këtë Kushtetutë. 

4. Qeveria e Republikës së Kosovës është përgjegjëse për 
zbatimin e ligjeve e politikave shtetërore dhe i nënshtrohet kon-
trollit parlamentar. 

5. Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur dhe ushtrohet nga 
gjykatat. 

6. Gjykata Kushtetuese është organ i pavarur i mbrojtjes së 
kushtetutshmërisë dhe bën interpretimin përfundimtar të Kush-
tetutës. 

7. Republika e Kosovës ka institucionet e veta për mbroj-
tjen e rendit kushtetues dhe të integritetit territorial, rendit dhe 
qetësisë publike, të cilat funksionojnë nën autoritetin kushte-
tues të institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës. 

 
Neni 5 [Gjuhët]  

1. Gjuhë zyrtare në Republikën e Kosovës janë gjuha 
shqipe dhe gjuha serbe. 

2. Gjuha turke, boshnjake dhe ajo rome kanë statusin e 
gjuhëve zyrtare në nivel komune ose do të jenë në përdorim 
zyrtar në cilindo nivel në pajtim me ligj. 

 
Neni 6 [Simbolet]  

1. Flamuri, stema dhe himni janë simbolet shtetërore të Repu-
blikës së Kosovës të cilat pasqyrojnë karakterin shumetnik të saj. 

2. Pamja, mënyra e përdorimit dhe mbrojtja e flamurit dhe të 
simboleve të tjera shtetërore rregullohen me ligj. Mënyra e për-
dorimit dhe e mbrojtjes së simboleve kombëtare rregullohet me 
ligj. 

 
Neni 7 [Vlerat]  

1. Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në 
parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të të 
drejtave dhe lirive të njeriut dhe sundimit të ligjit, mosdiskrimi-
nimit, të drejtës së pronës, mbrojtjes së mjedisit, drejtësisë sociale, 
pluralizmit, ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së 
tregut. 

2. Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë 
themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të 
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barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve në jetën 
politike, ekonomike, sociale, kulturore dhe në fushat të tjera të 
jetës shoqërore. 

 
Neni 8 [Shteti Laik]  

Republika e Kosovës është shtet laik dhe neutral në çështje 
të besimeve fetare. 

 
Neni 9 [Trashëgimia Kulturore dhe Fetare]  

Republika e Kosovës siguron ruajtjen dhe mbrojtjen e tra-
shëgimisë së vet kulturore dhe fetare. 

 
Neni 10 [Ekonomia]  

Ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është bazë e 
rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës.414 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            

414 Këtu janë përfshirë 10 nga gjithsej 162 nenet e 14 kapitujve të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
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Lidhja e Prizrenit (1878) ku zuri fill Pavarësia
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Faqja e parë e Deklaratës së Pavarësisë, 28 Nëntor 1912
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Faqja e dytë e Deklaratës së Pavarësisë, 28 Nëntor 1912
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Ismail Qemali
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Deklarata e Pavarësisë së Kosovës, 17 Shkurt 2008 (faqja e parë)
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Deklarata e Pavarësisë së Kosovës, 17 Shkurt 2008 (faqja e dytë)
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Monumenti i Pavarësisë, Vlorë
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Monumentet e Pavarësisë së Kosovës:
Kompleksi Memorial në Prekaz (lart)

dhe NEWBORN (poshtë)
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Isa Boletini:
Jam mirë kur
asht mirë
Shqipnia!

Hasan Prishtina
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Dedë Gjo Luli

Luigj Gurakuqi
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Bajo Topulli

Monumenti
i Çerçiz Topullit

në Gjirokastër
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Themistokli
Gërmenji

Bajram Curri
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Sevasti Qiriazi

Parashqevi Qiriazi
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Avni Rustemi

Shotë Galica
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Fan S. Noli

Ramiz Cernica:
Me Serbinë - jo!

Me Shqipninë - po!
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Rrapi i Mashkullorës (lart)
Idriz Seferi me kryengritësit e Kosovës (poshtë)
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Princ Vidi
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Harta e katër vilajeteve me shumicë absolute shqiptare
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Harta e propozuar nga Qeveria e Vlorës
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Harta e bashkive të Shipërisë
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Harta e komunave të Kosovës
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Çaste nga homazhet në Kompleksin Memorial në Prekaz
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Tirana, Prishtina dhe Shkupi në 100-vjetorin e Pavarësisë 
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NË VEND TË PËRMBYLLJES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SHQIPËRI, TË DUA 

EDHE KËSHTU SI JE! 
 
 
Bashkëkombas dhe lexues të dashur, 
 
Edhe ditëfestat më të rëndomta, me atmosferën dhe 

sfondin e tyre, sjellin farfuritje emocionesh, drithërima 
shpirtërore, shpërthim pasionesh. Është pothujase e kotë 
të provojë njeriu ta ruajë gjakftohtësinë. Duket e pana-
tyrshme pozita e indiferentit. Aq më tepër sot, kur e 
ndien se je me fat që prek një majë festive njëqindvje-
çare, e cila në fillesën e saj ishte sa një ideal e një ëndërr, 
po aq edhe aspiratë e shpresë për sa e sa breza bashk-
atdhetarësh plot intigritet e dinjitet. 

Në qoftë se ky çast, ndërkaq, lexohet si çast dobësie, 
si ngadhënjim ndjenjash mbi arsyen, e kam për nder ta 
paguaj këtë me çdo çmim. 

 
Bashkëkombas dhe lexues të dashur, 
 
Sido që ishim dhe çfarëdo që bëmë dje, sido që jemi 

dhe çfarëdo që bëjmë sot, në këtë planetin tonë, që i 
themi Tokë, ne shqiptarët nuk do të ishim e nuk do të 
bënim pa Shqipërinë e 28 Nëntorit të 1912-tës. Rrjedhi-
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misht, nuk do të kishte as horizont të së nesërmes me 
ideale, ëndrra, aspirata e shpresa të reja, çfarë natyr-
shëm i kemi e do t’i kemi kurdoherë. 

Sot, këtu me ne e në ne, janë ata që vunë themele 
ngrehine e bënë kala përmasën e atdheut. Janë me ne në 
trajtën më të lartësuar që mund ta arrijë qenia njerëzore, 
në atë trajtë ku tejkalohen edhe kufijtë e jetës dhe të 
vdekjes. 

Që nga fillimi i këtij viti e deri këto javë e ditë të 
fundit, secili prej nesh ka pasur kohë e mundësi që, 
edhe me arsyen e ftohtë e me mendjen esëll, të vërejë 
një shpërthim të brendshëm, i cili më parë se krenari, 
rrezaton lumturinë e natyrshme njerëzore. 

Jam i ndërgjegjshëm për mobilizimin festiv në shka-
llë kombëtare të shqiptarëve, për strukturim në nivele 
administrative, qeveritare e parlamentare, por ju siguroj 
se ajo që na shfaqet sot para syve, në të katër anët e 
globit, tejkalon çdo dekret e planifikim. Ky është ai zëri 
imanent e sovran, i kudondodhur e i patjetërsueshëm, 
është zëri i secilit që shkrihet në të tërën: voks popoli – 
zëri i popullit, që bëhet i njënjëshëm me zë perëndish. 

E keni kudo, sa zë syri e veshi i njeriut, sa përcjell 
teknika e satelitët, sa shfaqin mediet e rrjetet virtuale: 
nga Kulla e Ajfelit te Shtatorja e Lirisë, nga Sidnei te 
Londra, nga Presheva te Maja e Vermoshit, nga Prekazi 
te Vlora, nga Manastiri te Tirana... një hapje flatrash 
flakëruese të shqiponjës sonë dykrenore. 

 
Motra dhe vëllezër, 
 
E di se edhe sot bota shqiptare ka ngushtica sociale, 

mangësi materiale e mirëqenieje; i duhet më shumë 
shkencë e më pak heshtje intelektuale; ka tundime e 
fërkime politike; ka mungesë ligjesh e ligjëshmërie; ka 
zvarritje e mundime, le ta themi, nga më të ndryshmet; 



 
387 

 

por, dua të besoj deri në shkallë bindjeje të plotë se kjo 
Ditë e Madhe Feste, jo si narkozë mashtruese, po si një 
imunitet i natyrshëm na i lehtëson dhimbjet e vuajtjet, 
na jep forcë e impuls përparimi, zhvillimi e demokrati-
zimi. 

Mbi këtë besim, edhe rilindësi ynë, Andon Zako 
Çajupi, bënte deklaratën poetike para Mëmëdheut: Shqi-
përi të dua dhe kështu si je/ po kur të shoh të lirë/ të dua 
dhe më mirë. 

Me shpresën se do ta duam më mirë dhe më shumë 
atdheun, por edhe njëri-tjetrin, atëherë le t’i duam Shqi-
përinë e shqiptarizmin po aq sa i deshën edhe rilindësit 
tanë mendjendritur. Aq sa i deshi Shqipërinë dhe shqip-
tarët edhe legjendari Adem Jashari! 

 
Bashkëkombas dhe lexues të dashur, 
 
Më lejoni të shpreh urimin tim të sinqertë: GËZUAR 

JUBILEUN E NJËQINDTË TË DITËS SË MADHE TË PAVA-
RËSISË E TË FLAMURIT! 
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FALËNDERIME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falënderoj sinqerisht për ndihmesën e dhënë lidhur me 
hulumtimet e bëra për këtë libër: Bibliotekën Kombëtare të 
Shqipërisë; Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës; 
Arkivin Qendror të Shtetit, Tiranë; Arkivin e Kosovës; miqtë e 
shumtë, që më ofruan të dhëna, kujtime familjare, sugjerime, 
sidomos për pjesën e dytë të librit (“Personalitete”), dhe të tretën 
(“Dokumente, materiale dhe fotografi”), pa të cilat ky libër nuk 
do të ishte ky që është. 

Me këtë rast, nuk mund të anashkaloj pa e falënderuar 
mikun tim Bardhyl Mahmuti për vlerësimet, sugjerimet dhe 
inkurajimin që ky libër ta marrë formën sa “festive”, po aq apo-
logjetike kushtuar dy pavarësive dhe në veçanti shtetbërësve të 
shqiptarisë. 

Falënderoj thellësisht Familjen e legjendarit Adem Jashari, 
ditëlindja e të cilit përkon me aspiratat liridashëse e shtetfor-
muese të të gjithë brezave, që lindën pas 28 Nëntorit 1912!   

Po ashtu, një falënderim  i veçantë i takon familjes sime të 
shtrenjtë, e cila më mundësoi kushte dhe kohë aq të nevojshme 
për detyrimet e mia, ndër të tjera, edhe si bashkëshort dhe prind. 

Një falënderim po aq i veçantë i takon edhe botuesit tim 
“Buzuku”, në veçanti editorit dhe mikut tim që nga bankat e 
shkollës normale, Abdullah Zenelit, i cili u kujdes me profesio-
nalizëm të veçantë për daljen sa më të shpejtë në dritë të këtij 
libri, si dhe shtypshkronjës “Europrint”, me pronar Hajriz Zabe-
lin, të cilët bënë që ky libër të radhitet ndër botimet jo të pakta 
kushtuar Jubileut të Madh – 100-vjetorit të Pavarësisë së 
Shqipërisë. 
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