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HYRJE

Ky publikim synon me vu nën objektiv qasjen ndaj zhvillimeve në Kosovë 
në harkun gati njëshekullor (1912-2000) nëpër tekstet mësimore për shkolla 
fillore e të mesme të Kosovës, Shqipërisë e Sërbisë. Tekstet e Kosovës janë 
botime të shpisë botuese Libri Shkollor, ato të Shqipërisë botime të shpisë 
botuese Albas, kurse ato të Sërbisë të Zavod za udžbenike.

Tekstet e lëndës së historisë të të trija vendeve, të miratuara nga ministritë 
përkatëse të arsimit, shërbyen si burim themelor i këtij raporti. U krahasuan 
përshkrimet e bëra në këto historiografi duke i nxjerrë ngjashmëritë dhe 
dallimet mes tyre. Autorë ndërkombëtarë, si Noel Malcolm, Stephen 
Schwartz, Tim Judah, Howard Clark, Leon Trocki e të tjerë që trajtojnë 
zhvillimet dhe ngjarjet në Kosovë brenda këtij harku kohor, janë vënë po 
ashtu përballë me argumentet e tyre përkatëse.

Raporti trajton disa prej periudhave më të rëndësishme të historisë 
së shekullit të fundit të Kosovës duke i vënë në pah shpërputhjet mes 
historiografive në fjalë, por edhe falsifikimet përkatëse të cilësdo palë. 
Në mënyrë të tërthortë raporti nxjerr në pah edhe se çfarë marrëdhëniesh 
ndërfqinjësore po u sugjerojnë nëpërmjet këtyre teksteve, qeveritë e këtyre 
vendeve, brezave që po i arsimojnë.

Projekti synon të shpalosë, në mënyrë sa më të qartë dhe të faktografuar, atë 
që është baza e pretendimeve shpesh kundërshtuese ndërmjet dy popujve 
që përplasen në Kosovë. Prandaj, raporti do të dalë në gjuhët shqip, serbisht 
e anglisht. Projekti u dedikohet hartuesve të teksteve shkollore të historisë 
nga Kosova, Shqipëria e Serbia; përfaqësuesve të ministrive përkatëse të 
arsimit, të cilët japin lejet për botimin e tyre, por edhe politikëbërësve dhe 
vetë mësimdhënësve të historisë nëpër shkollat fillore e të mesme. Ai është 
po ashtu në dispozicion të gjithkujt që mund të ketë interes në temat e 
trajtuara.
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1.1. Kryengritja shqiptare e vitit 1912
Në periudhën 1878-1912 pikën kulmore të përpjekjeve për realizimin e 
synimit për autonomi brenda Perandorisë Osmane, shqiptarët e arrijnë 
me atë që historiografitë e Shqipërisë dhe Kosovës e njohin si kryengritja 
e përgjithshme e vitit 1912. E nisur në pranverë 1912, kjo kryengritje e 
kryesuar nga Hasan Prishtina, synonte autonomi territoriale brenda 
Perandorisë Osmane. Kjo autonomi parashihej të ngërthente në vete edhe 
kërkesën për njohje zyrtare të kufijve të territorit me shumicë shqiptare dhe 
autoritete civile e ushtarake të kombësisë shqiptare.1

Tekstet mësimore të historisë në Sërbi s’e pasqyrojnë hiç këtë kryengritje, 
kurse disa prej teksteve mësimore të historisë në Kosovë i ekzagjerojnë 
qëllimet politike të kryengritjes nga autonomia në pavarësi.2 Tekstet 
mësimore të historisë në Shqipëri, në anën tjetër, qëllimin e kësaj 
kryengritjeje e prezantojnë si autonomi brenda Perandorisë Osmane.3

Pasi e fusin nën kontroll territorin e Kosovës në verë të vitit 1912, udhëheqësit 
kryengritës shqiptarë, për arsye të përçarjeve të brendshme,4 ndryshe 
prej platformës politike fillestare për autonomi territoriale, paraqesin 
një platformë të re politike me 14 kërkesa, që njihen si 14 pikat e Hasan 
Prishtinës.5 Këto 14 pika parashihnin autonomi jo-territoriale, sepse në 
to nuk kishte fjalë eksplicite as për ushtrinë e as për kufijtë e Shqipërisë. 
Në këto pika trajtoheshin kryesisht arsimi, bujqësia, tregtia e transporti, 
por përfshihej edhe shpallja e amnistisë së përgjithshme për kryengritësit, 
dëmshpërblimi për shpitë e shkatërruara dhe hedhja në gjyq e kabineteve 
qeveritare të turqve të rinj.6

Tekstet e Kosovës këto 14 pika i paraqesin si “...kërkesa të reja e me disa 
ndryshime”,7 por pa ua specifikuar përmbajtjen dhe ndryshimet. Tekstet e 

1    Për kërkesat e kryengritjes së vitit 1912 shih: Prishtina, Hasan. Nji shkurtim kujtimesh për 
kryengritjen shqyptare të vjetit 1912. Prishtinë: Rrokullia, 2009. faqe 30. 
2     Rexhepi, Fehmi dhe Frashër Demaj. Historia 5. Prishtinë: Libri Shkollor, 2009. faqe 69.
3   Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 65. 
4   Për dallimet mes udhëheqësve kryengritës shih kujtimet e Hasan Prishtinës: Prishtina, 
Hasan. Nji shkurtim kujtimesh për kryengritjen shqyptare të vjetit 1912. Prishtinë: Rrokullia, 
2009. faqe 33-35. Po ashtu, shih: Bartl, Peter. Shqipëria – nga mesjeta deri sot. Prizren: Drita, 
1999. faqe 123-126. 
5    Teksti i 14 pikave të Hasan Prishtinës në: Nika, Nevilla. Përmbledhje dokumentesh mbi kry-
engritjet shqiptare (1910-1912). Prishtinë: Instituti i Historisë, 2003. faqe 286-288 dhe 297-299.
6    Për analizë të kryengritjes së përgjithshme shqiptare të vitit 1912, e posaçërisht për bisedi-
met e kryengritësve shqiptarë me përfaqësuesit e Perandorisë Osmane, shih: Rahimi, Shukri. 
Lufta e shqiptarëve për autonomi (1897-1912). Prishtinë: Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore 
i KSA të Kosovës, 1980. faqe 193-225. Po ashtu, shih edhe: Gawrych, George. Gjysmëhëna dhe 
shqiponja – sundimi otoman, islamizimi dhe shqiptarët 1874-1913. Tiranë: Bota Shqiptare, 
2007. faqe 291-301. 
7    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 76.
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Kosovës dhe të Shqipërisë nuk i paraqesin ndryshimet e qëllimeve politike 
të kryengritësve shqiptarë nga autonomia territoriale në autonomi jo-
territoriale. Sipas teksteve të Kosovës, kryengritësit shqiptarë shpallin 
përfundimin e kryengritjes pasi “...fillojnë provokimet e armatosura 
të Malit të Zi në kufi”.8 Pak a shumë të njëjtën e pohojnë edhe tekstet e 
Shqipërisë: “...krerët e kryengritjes i pranuan ndryshimet sepse situata e 
jashtme po keqësohej nga përpjekjet e shteteve ballkanike për t’i shpallë 
luftë Perandorisë Osmane dhe për t’i copëtuar midis tyre viset shqiptare”.9

Pra, mosrealizimi i kërkesave politike të liderëve shqiptarë të kohës, në 
tekstet e Kosovës e të Shqipërisë u faturohet shteteve përreth. Prandaj, këto 
tekste nuk e zënë në gojë askund që shqiptarët në këtë kohë ishin të përçarë: 
në njërën anë shumica e përfaqësuesve të qyteteve - bejlerë e agallarë 
- që kundërshtonin autonominë, e në tjetrën udhëheqësit e kryengritjes 
që synonin autonominë, por që ishin po ashtu të përçarë pasi një pjesë 
e tyre pëlqenin me mbetë fuqimisht të lidhur me Perandorinë Osmane.10 
Në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk përmendet as se përçarjet mes 
udhëheqësve kryengritës shqiptarë ishin të nxitura edhe prej përfaqësuesve 
të Sërbisë në Prishtinë, të cilët i furnizonin me armë disa prej udhëheqësve 
kryengritës shqiptarë.11

Në këto tekste nuk paraqiten përçarjet, përkatësisht rrymat politike të 
kohës, andaj të gjithë veprimtarët e kohës prezentohen si pjesëtarë të asaj që 
tekstet e quajnë Lëvizja Kombëtare Shqiptare, e cila paraqitet si strukturë 
homogjene e me kërkesa të qarta. Pasqyrimi i këtyre përçarjeve është 
boshtor, sepse ato patën ndikim vendimtar për ndryshimin e platformës 
politike prej autonomisë territoriale në autonomi joterritoriale. Mirëpo, 
kryengritësit shqiptarë nuk e realizojnë as autonominë joterritoriale sepse, 
në vend që t’i krijojnë organet e tyre të pushtetit, ata shpërndahen fill pasi 
Perandoria Osmane ua pranon zyrtarisht të 14 pikat, duke përjashtuar 
inicimin e procesve gjyqësore kundër qeverive të turqve të rinj.

1.2. Çlirimi/Okupimi i Kosovës

Në fund të shtatorit 1912 regjimentet osmane nisin të largohen prej Kosovës, 
kurse në fillim të tetorit 1912, Mali i Zi i shpall luftë Perandorisë Osmane. 
Brenda javës njësoj bëjnë edhe anëtarët e tjerë të Lidhjes Ballkanike, e cila 

8    Po aty. faqe 76.
9   Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 65-66. 
10   Shih: Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 246. 
Hasan Prishtina në kujtimet e tij thotë se Riza Gjakova e Isa Boletini filluan të thonë “...na nuk 
duem autonomi dhe nuk mund të dahemi prej osmanlijve”.
11    Për furnizimin me armë të Isa Boletinit e Riza Gjakovës nga përfaqësuesit sërbë, shih do-
kumentet sërbe të botuara në: Cana, Zekeria. Kryengritja shqiptare e vitit 1912 në dokumentet 
sërbe. Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2008. faqe 480-488.
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formohet më 13 mars 1912 fillimisht nga Sërbia dhe Bullgaria, e më vonë 
bashkëngjiten edhe Greqia e Mali i Zi. Traktati i Lidhjes Ballkanike - e 
protektuar kjo nga Rusia - përshkruante ndarjen e territoreve pas largimit 
të Perandorisë Osmane, e cila i kontrollonte edhe hapësirat e populluara 
me shumicë shqiptare në Ballkan, duke e përfshi Kosovën.12 Shqiptarët 
vendosin mos me marrë pjesë në luftën midis aleatëve ballkanikë e 
osmanëve. Në mes të tetorit 1912, Mbreti i Sërbisë, Petar Karađorđević-i, 
lëshon deklaratën e titulluar Popullit Sërb, ku, mes të tjerash, thotë:

“...Kam urdhëruar ushtrinë time trime që, në emër të Zotit, të bëjë 
luftë të shenjtë për hir të lirisë së vëllezërve tanë dhe për jetë më 
të mirë. Ushtria ime do të takohet në Sërbinë e Vjetër me sërbë të 
krishterë e myslimanë, që na janë njëlloj të dashur, po edhe me 
shqiptarë të krishterë e myslimanë, me të cilët kombi ynë ka nda për 
13 shekuj pa ndërprerje, gëzimin e hidhërimin. Kemi me ju sjellë liri, 
vëllazëri e barazi të gjithëve”.13

Armata e Tretë Sërbe depërton në Kosovë dhe më thellë në viset e Shqipërisë. 
Për tekstet e Sërbisë “...me depërtim të rrufeshëm e çliron Kosovën, dhe 
më tej përmes Shqipërisë veriore depërton në Detin e Adriatikut”.14 
Ndërsa, sipas teksteve të Kosovës “...ushtria sërbe e pushton Kosovën 
dhe i drejtohet pjesëve të tjera të Shqipërisë së Veriut dhe të Mesme”.15 
Saktësisht të njëjtën e thonë edhe tekstet e Shqipërisë,16 ndërsa Qendra për 
Demokraci dhe Pajtim në Europën Juglindore,17 që mëton ta ndryshojë 
mënyrën tradicionale të të mësuarit të historisë moderne të kësaj pjese të 
Europës, në një botim në kuadër të Projektit për Histori të Përbashkët, të 
titulluar The Balkan Wars, thotë se në gjysmën e muajit tetor 1912 “...në 
Kosovë vihet në zbatim sistemi administrativ serb”.18

Ndonëse shqiptarët u kundërvihen forcave sërbe, më 23 tetor 1912, në 
fushën ku është zhvilluar Beteja e Kosovës e vitit 1389, sërbët e festojnë 
atë që tekstet e Sërbisë e përshkruajnë si “…çlirimin e Kosovës... djepit të 
shtetësisë së Sërbisë... që e kishin pritë shumë gjenerata gjatë shekullit të 

12    Më shumë për aleancën Lidhja Ballkanike shih: Schwartz, Stephen. Kosovo: Background 
to a War. London: Anthem Press, 2000. faqe 41-42. Po ashtu, shih: Castelan, Georges. Histori e 
Ballkanit. Tiranë: Çabej, 1996. faqe 390-396. 
13    Freundlich, Leo. Golgota e Shqipërisë. Prishtinë: Rrokullia, 2010. faqe 8.
14    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 67. 
(nënvizimet janë të origjinalit) 
15    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 77. (nënvizimet janë të origjinalit)
16    Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 84.
17    Më shumë për këtë organizatë në http://www.cdsee.org/
18    Kolev, Valery dhe Christina Koulouri. The Balkan Wars. Thesaloniki: Centre for Democ-
racy nd Reconciliation in Southeast Europe, 2009. faqe 17. 
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19”.19 Derisa ky çlirim i Kosovës arsyetohet me pretendimin se Kosova është 
“djepi i shtetësisë së Sërbisë”,20 depërtimi në Detin Adriatik prezentohet 
veç si plotësim “i njërit prej qëllimeve të luftës”.21 Ky është shembull i 
promovimit të nacionalizmit ofensiv në tekstet e Sërbisë.

Në anën tjetër, mbetjen nën Sërbi të Kosovës dhe viseve të tjera të banuara 
me shqiptarë, tekstet e Kosovës e arsyetojnë me pozitën e vështirë të 
shqiptarëve që “...duhej të luftonin kundër osmanëve për t’u çliruar dhe 
kundër shteteve fqinje për t’u mbrojtur”.22 Shembuj të tjerë të promovimit 
të nacionalizmit defensiv në tekstet e Kosovës janë edhe kundërpërgjegjet 
e patriotëve shqiptarë ndaj forcave sërbe të cilat po përparonin drejt 
Shqipërisë së Mesme. Sipas këtyre teksteve, ata “...e ngritën flamurin 
kombëtar për ta vënë ushtrinë sërbe para aktit të kryer”23 ose “...u detyruan 
të tërhiqeshin... por fryma e qëndresës shqiptare vazhdoi edhe në vitet e 
mëvonshme”24 apo “...Qeveria e Ismail Qemalit u përpoq që të mos hynte 
në konflikt të armatosur me forcat pushtuese sërbe”.25

1.3. Krimet e luftës

Gjatë çlirimit/okupimit të Kosovës kryhen krime të tmerrshme, por tekstet 
e Sërbisë nuk e thonë asnjë fjalë për këto krime, kurse tekstet e Kosovës 
nxjerrin kualifikime të tipit “...pushtimi nga ushtritë e shteteve fqinje u 
shoqërua me veprime terroriste e gjakatare kundër popullsisë shqiptare” 
ose “shqiptarët... iu nënshtruan dhunës dhe terrorit të shovenizmit të 
shteteve ballkanike”.26 Tekstet e Shqipërisë thonë se pushtimi i Kosovës dhe 
i viseve shqiptare nga ushtria serbo-malazeze “...u shoqërua me rrënimin e 
fshatrave, qyteteve dhe me humbje njerëzore”.27

As tekstet e Kosovës e të Shqipërisë, por as ato të Sërbisë, nuk i referohen, 
ta zëmë, raportit të socialdemokratit austriak Leo Freundlich “Golgota e 
Shqipërisë”, që thotë se numri i shqiptarëve të vrarë në fund të vitit 1912 
e në fillim të vitit 1913 del të ketë qenë 25 mijë. Asnjëri nga tekstet e të trija 
vendeve nuk u referohet shkrimeve të korrespodentit të luftës për ditoret 
ruse, Leon Trocki, ose të dhënave të Raportit nga Komisioni ndërkombëtar 

19    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 67. 
20    Po aty.
21    Po aty.
22    Rexhepi, Fehmi. Historia 5. Prishtinë: Libri Shkollor, 2005. faqe 70.
23    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 78.
24    Po aty. faqe 84.
25    Po aty. faqe 81.
26    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 77 dhe 79.
27  Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 72. 
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për hetimin e shkaqeve dhe sjelljeve në Luftat Ballkanike, hartuar nga 
Donacioni Carnegie për Paqe Ndërkombëtare.28

Po ashtu, asnjë nga tekstet e të trija vendeve s’u referohen as artikujve 
të socialdemokratëve sërbë: Kosta Novaković, Dušan Popović, Dragiša 
Lapčević e Triša Kaclerović, të botuara këto në gazetën socialiste të 
Beogradit Radnićke Novine. Posaçërisht do të ishin të dobishëm artikujt e 
socialdemokratit sërb Dimitrije Tucović, njëri ndër të cilët thotë: “...ne bëmë 
tentativë vrasjeje me paramendim mbi një komb të tërë”.29

1.4. Pavarësia e Shqipërisë
Në kohën kur po ndodhnin këto ngjarje të përgjakshme, më 28 nëntor 
1912 Shqipëria e shpall pavarësinë e saj në Vlorë, qytet bregdetar në jug 
të Shqipërisë, që ishte i vetmi qytet shqiptar ende i papushtuar nga trupat 
e aleancës ballkanike. Sipas teksteve të Sërbisë, “...kjo shpallje praktikisht 
nënkuptonte që Serbia nuk do të fitojë dalje në det”,30 ndërkaq sipas teksteve 
të Kosovës “...rreth gjysma e tokave shqiptare dhe e popullit shqiptar nuk e 
gëzoi pavarësinë e shpallur në Vlorë sepse këto treva u pushtuan nga shteti 
serb, malazez dhe grek”.31 Të njëjtën e thonë pak a shumë edhe tekstet e 
Shqipërisë.

Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, Konferenca e Ambasadorëve 
në Londër, e nisur në dhjetor 1912 për ta diskutuar çështjen shqiptare, 
vendosi për autonominë e Shqipërisë brenda Perandorisë Osmane. Në 
janar 1913 Qeveria e Sërbisë i dërgoi një memorandum Fuqive të Mëdha, 
i cili përmbante tri arsye në favor të çlirimit sërb të Kosovës: të drejtën 
historike, të drejtën etnografike dhe të drejtën morale “...si një komb më 
i qytetëruar”.32 Më 29 korrik 1913 Konferenca e Ambasadorëve në Londër 
vendosi që Shqipëria të jetë principatë sovrane, e trashëgueshme dhe 
neutrale nën garancitë e Fuqive të Mëdha.

Shtetet ballkanike, të përkrahura nga Rusia, propozuan që territori 
i Shqipërisë të jetë përgjysmë më i vogël sesa është sot, kurse qeveria e 
Ismail Qemalit, e mbështetur nga Austro-Hungaria, propozonte që territori 
i Shqipërisë të jetë edhe një herë më i madh sesa është sot. Vendimi i Fuqive 
të Mëdha, me propozim të Anglisë, binte në mes të mëtimeve ruse e austro-
hungareze. Fuqitë e Mëdha realisht ua njohën shqiptarëve një territor më 
të madh sesa ai që këta arritën ta vinin nën administrimin e vet. Tekstet 

28    Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conflict of the 
Balkan Wars. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1914.
29    Tucović, Dimitrije. Zgjedhje punimesh II. Prishtinë: Rilindja, 1981. faqe 346.
30     Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 67.
31    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 79. (nënvizimet janë të origjinalit)
32   Ky fragment i Memorandumit të Qeverisë së Sërbisë gjendet në librin: Ahrens, Geert-
Hinrich. Diplomaci mbi tehun e thikës. Tiranë: Toena, 2010. faqe 292.
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shkollore të historisë të Kosovës, të Sërbisë e të Shqipërisë i fajësojnë shtetet 
e treta për mosrealizimin e synimeve të tyre politike. Ndërsa tekstet e 
Kosovës i shohin shtetet europiane si vendimmarrës për “...copëtimin e 
viseve shqiptare”,33 tekstet e Sërbisë e shohin Austro-Hungarinë pengesë të 
forcimit të Sërbisë pasi përkrahte shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë që “...
nënkuptonte se Serbia s’do të ketë dalje në det”.34

1.5. Përmbledhje
Tekstet e Kosovës i ekzagjerojnë kërkesat e liderëve politikë shqiptarë të 
kohës. Këto tekste, bashkë me tekstet e Shqipërisë, nuk i evidentojnë fare 
përçarjet mes liderëve politikë shqiptarë, e për pasojë as koncesionet e tyre 
nga autonomia territoriale në autonomi jo-territoriale. Mosrealizimin e 
qëllimeve politike të liderëve politikë shqiptarë, këto tekste ua faturojnë 
kryesisht shteteve përreth dhe nuk e përmendin kund bashkëpunimin e 
disa prej këtyre liderëve me përfaqësuesit sërbë në Prishtinë. Për më shumë, 
derisa tekstet e Kosovës i fajësojnë shtetet europiane për copëtimin e viseve 
shqiptare, tekstet e Sërbisë i mbajnë ato si fajtorë që pengojnë Sërbinë të 
dalë në det.

Tekstet e Sërbisë, përveçse nuk i trajtojnë përpjekjet e shqiptarëve për 
autonomi brenda Perandorisë Osmane, depërtimin e ushtrisë sërbe në 
Kosovë e paraqesin si çlirim. Tekstet e Kosovës e të Shqipërisë e paraqesin 
si okupim. Depërtimi i ushtrisë sërbe në Kosovë te tekstet e Sërbisë 
përshkruhet si çlirim i djepit të shtetësisë së Sërbisë, kurse depërtimi i 
Sërbisë në Detin Adriatik arsyetohet si “...plotësim i njërit prej qëllimeve të 
luftës”. Ky është shembull i promovimit të nacionalizmit ofensiv në tekstet 
e Sërbisë. Në anën tjetër, në tekstet e Kosovës përvijohet nacionalizëm 
defensiv, sepse mbetja nën Sërbi e Kosovës dhe e viseve të tjera të banuara 
me shqiptarë arsyetohet me pozitën e vështirë të shqiptarëve që “...duhej 
të luftonin kundër osmanëve për t’u çliruar dhe kundër shteteve fqinje për 
t’u mbrojtur”.

Sa u takon krimeve gjatë okupimit/çlirimit të Kosovës nga Sërbia, tekstet 
e Sërbisë nuk e thonë asnjë fjalë, tekstet e Kosovës kryesisht nxjerrin 
kualifikime, kurse tekstet e Shqipërisë janë më të përmbajtura. Asnjë 
nga tekstet shkollore të historisë në Kosovë, Sërbi e Shqipëri nuk merr në 
konsideratë raporte a artikuj ndërkombëtarë për këto krime, si raporti i 
socialdemokratit austriak Leo Freundlich, shkrimet e korrespodentit të luftës 
për ditoret ruse, Leon Trocki, të dhëna të raportit të hartuar nga Donacioni 
Carnegie për Paqe Ndërkombëtare apo artikuj të socialdemokratëve sërbë: 
Kosta Novaković, Dušan Popović, Dragiša Lapčević e Triša Kaclerović, e 
Dimitrije Tucović. 

33     Rexhepi, Fehmi. Historia 5. Prishtinë: Libri Shkollor, 2005. faqe 77.
34   Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. 
faqe 67. Për ndihmën e Autro-Hungarisë në  themelimin e Shqipërisë, shih: Rich, Norman. 
Diplomacia e Fuqive të Mëdha 1814-1914. Tiranë: Toena, 2006. faqe 423-439.
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2.1. Kosova nën sundimin austriak/bullgar

Në vjeshtë të vitit 1915 në Sërbi e në Kosovë hyjnë trupat bullgare e 
austriake. Shumë ushtarë e civilë sërbë, bashkë me mbretin e tyre, Petar 
Karađorđević, tërhiqen vargmaleve të Shqipërisë për të dalë në Detin 
Adriatik, ku i presin trupat aleate franceze e britanike. Kjo tërheqje në 
tekstet e Sërbisë prezentohet si një ndër epopetë më të vështira të historisë 
sërbe dhe emërtohet “Golgota shqiptare”.35

Tekstet sërbe thonë se gjatë kësaj tërheqjeje, për shkak të acarit të dimrit dhe 
vështirësive të tjera, pësuan “...dhjeta mija ushtarë e civilë sërbë”36 dhe se 
ushtarët e civilët sërbë u sulmuan edhe nga “...bandat lokale shqiptare”.37 
Tekstet e Kosovës e të Shqipërisë, në anën tjetër, nuk i përmendin qëndrimet 
armiqësore të shqiptarëve dhe vrasjet e tyre ndaj ushtarëve e civilëve sërbë 
që po largoheshin nga Kosova nëpërmjet vargmaleve të Shqipërisë në fund 
të vitit 1915.38

Kosova, sikurse edhe Sërbia, ndahet thuajse përgjysmë: në zonën austriake, 
që i lejonte shkollat në shqip dhe përdorimin e shqipes në administratë; si 
dhe në zonën bullgare, ku regjimi diktonte kushte të vështira, nën të cilat 
njerëzit përveç që bënin punë të detyruar, vuanin edhe për bukën e gojës. 
Kështu, shqiptarët e Kosovës nisin rezistencë të armatosur, të prirë nga 
Idriz Seferi në zonën bullgare, ndërsa në atë austriaken nga Azem Bejta.

Pak a shumë, ky është prezentimi i kësaj gjendjeje në tekstet e Kosovës e 
të Shqipërisë, porse bashkëpunimi i Azem Bejtës me sërbët lokalë kundër 
forcave austriake nuk përmendet kund.39 Tekstet e Sërbisë, në anën tjetër, 
merren veç me okupimin e Sërbisë nga trupat austriake e bullgare, ku 
Kosova, që figuron veç në hartat e botuara në kaptinën mbi këtë periudhë, 
konsiderohet pjesë e pandashme e Sërbisë.40

Në mbarim të Luftës së Parë Botërore, me largimin e trupave austriake e 
bullgare, në Kosovë futen trupat sërbe, të cilat sipas teksteve të Kosovës e të  
Shqipërisë, “...e ripushtojnë Kosovën dhe viset e tjera shqiptare”.41 Tekstet 

35    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 96.
36   Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 74
37   Po aty.
38   Për këto akte hakmarrëse të shqiptarëve ndaj sërbëve shih: Judah, Tim. Kosova – Lufte dhe 
Hakmarrje. Prishtinë: Koha, 2002. faqe 41-42 dhe Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. Lon-
don: Pan Macmillan, 2002. faqe 260.
39    Shih për këtë Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 262.
40   Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 
95, 124, 155. Noel Malcolm argumenton se legalisht Kosova nuk është inkorporuar kurrë në 
shtetin e Sërbisë. Shih: Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. 
faqe 264-266.
41    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 127. Po ashtu, Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: 
Botime Shkollore Albas, 2011. faqe 79.
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e Shqipërisë thonë se “...shqiptarëve u mohohen të drejtat kombëtare”,42 
kurse ato të Kosovës thonë se “...ndaj shqiptarëve ushtrohet terror e gjenocid 
shtetëror”,43 por nuk ofrojnë të dhëna që do ta mbështesnin kualifikimin 
gjenocid. Tekstet e Sërbisë nuk i përmendin vrasjet e shqiptarëve nga forcat 
sërbe, të kryera kryesisht në fund të vitit 1918 e në fillim të vitit 1919. Noel 
Malcolm-i citon një dokument që Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës i 
dërgon Lidhjes së Kombeve në vitin 1921, sipas të cilit, forcat sërbe prej vitit 
1918 kanë vra 12.371 njerëz.44

2.2. Lëvizja kaçake shqiptare
Për vrasjet e shqiptarëve nga forcat sërbe, Komiteti Mbrojtja Kombëtare e 
Kosovës, i cili synonte çlirimin dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, 
dërgon letra proteste në Konferencën e Paqes në Paris. Konferenca i kushton 
pak vëmendje interesave të Shqipërisë. Për më shumë, Shqipërisë i mohohet 
edhe pjesëmarrja në të, ndonëse aty diskutohej edhe për kufijtë e saj.

Prandaj, lëvizja kaçake shqiptare, e prirë nga Azem Bejta dhe e mbështetur 
nga Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, në pranverë të vitit 1919 i nis 
sulmet kundër trupave sërbe në Kosovë. Tekstet e Sërbisë këto sulme s’i 
paraqesin fare, kurse ato të Kosovës e të Shqipërisë i emërtojnë si kryengritje 
e armatosur. Në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk jepen arsyet për 
shtypjen e shpejtë të kësaj kryengritjeje nga forcat sërbe. Përjashtim bën 
teksti për klasët e 9-a në Kosovë, që si arsye jep mungesën e bashkërendimit 
të aksioneve dhe kushtet e vështira.45

Sipas këtij teksti, veprimtaria e mëtutjeshme e lëvizjes kaçake vështirësohet, 
sidomos pas shkatërrimit të bazës në fshatin Junik në zonën neutrale në 
mes kufirit të Shqipërisë dhe të Mbretërisë Serbo-Kroate-Sllovene (SKS). Në 
asnjërin prej teksteve të Kosovës e të Shqipërisë nuk shënohet se në fund 
të vitit 1923, Kryeministri i Shqipërisë, Ahmet Zogu, e dërgon në këtë zonë 
ushtrinë shqiptare për t’i luftuar kaçakët. Nuk përmendet as se në këtë zonë 
vendosen trupa të përbashkëta shqiptaro-jugosllave për ta pamundësuar 
kthimin e kaçakëve në të. Po ashtu, nuk thuhet as se në Shqipëri dënohet 
zyrtarisht me vdekje në mungesë kryekaçaku Azem Bejta, e më vonë edhe 
Hasan Prishtina, një prej udhëheqësve të Komitetit Mbrojtja Kombëtare e 
Kosovës.46

42   Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 91.
43   Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 127.
44   Për këtë, shih: Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 
278.
45   Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 64.
46   Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 277 dhe 287. 
Më shumë për raportet mes Qeverisë së Shqipërisë nën udhëheqjen e Ahmet Zogut dhe lëvizjes 
kryengritëse të Kosovës, shih: Fischer, Bernd. Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri. 
Tiranë: Çabej, 2000. faqe 29-51.
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Tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk e zënë në gojë marrëveshjen që Azem 
Bejta bën me autoritetet lokale sërbe për të jetuar i patrazuar, me kusht që 
të lëvizë vetëm brenda tri fshatrave.47 Në këto tekste veprimtaria e lëvizjes 
kaçake pasqyrohet veç si luftë për çlirim e bashkim kombëtar, prandaj nuk 
paraqitet as takimi i kryekaçakut Azem Bejta me zyrtarë të lartë sërbë, në të 
cilin kërkon që Kosova të ketë të drejtë për vetëqeverisje.48

Në asnjërin prej teksteve të historisë në Kosovë, Shqipëri e Sërbi nuk 
përmendet se një numër i madh shqiptarësh bashkëpunonin me autoritetet 
dhe punonin në administratën lokale, dhe se prandaj disa prej tyre ishin 
cak i sulmeve të kaçakëve, bash sikur edhe kolonistët sllavë.49 Po ashtu, 
nuk përmendet as se formimi i çetave nga sërbët lokalë për të kryer 
operacione antikaçake, nxiti sulme të kaçakëve ndaj disa fshatrave sërbe,50 
ndonëse rregullat e lëvizjes kaçake, mes të tjerash, parashihnin që të mos 
dëmtoheshin sërbët lokalë. Këto rregulla nuk jepen në asnjërin prej teksteve 
të këtyre tri vendeve.51

2.3. Shoqata e të Drejtës për Mbrojtjen e Islamit

Ndërsa në shumicën e teksteve të Kosovës formacionet politiko-ushtarake 
të shqiptarëve të kësaj kohe prezentohen si Lëvizje Kombëtare Shqiptare, në 
tekstet e Shqipërisë specifikohet se shqiptarët, përveç rrugës kryengritëse, 
ndjekin edhe atë parlamentaren, të përfaqësuar nga Shoqata e të Drejtës për 
Mbrojtjen e Islamit (Islam Muhafaza-yi Hukuk Cemiyeti), që shkurtimisht 
njihej si Xhemijet. Ky formacion politik, që konsiderohej si “parti e 
bejlerëve”, kërkonte autonomi religjioze, e nganjëherë edhe protestonte 
për kushtet e jetës në Kosovë, të dhëna këto që nuk figurojnë as në tekstet e 
Kosovës e as në ato të Shqipërisë.

Teksti i historisë që përdoret për klasët e 9-a në Kosovë është i vetmi që, 
ndonëse sipërfaqësisht, e paraqet veprimtarinë e Shoqatës së të Drejtës 
për Mbrojtjen e Islamit.52 Mirëpo, në asnjërin prej teksteve të Kosovës e të 
Shqipërisë nuk përmendet se ky formacion politik bashkëpunonte me dy 
partitë kryesore politike sërbe në Jugosllavi “demokratët dhe radikalët“ e 
nganjëherë edhe e ndante të njëjtën listë elektorale me to.53

47    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 277.
48    Për kërkesen e Azem Bejtës për vetëqeverisje shih: Malcolm, Noel. Kosovo - a short history. 
London: Pan Macmillan, 2002. faqe 274. Te botimi shqip i këtij libri, kërkesa për vetëqeverisje 
figuron si kërkesë për vetëvendosje. Shih: Malcolm, Noel. Kosova - një histori e shkurtër. Prishtinë: 
Koha, 2001. faqe 285.
49    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 272-278.
50    Po aty.
51  Për rregullat e lëvizjes kaçake, shih: Schwartz, Stephen. Kosovo: Background to a War. 
London: Anthem Press, 2000. faqe 75.
52    Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 63-64.
53    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 270-272.
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Në mes të 1920-ave, Mbretëria SKS, e themeluar në vitin 1918, arrin ta 
shuajë lëvizjen kaçake, e më pas edhe Shoqatën e të Drejtës për Mbrojtjen 
e Islamit, duke i burgosë e vra liderët kryesorë të këtij organizimi politik. 
Tekstet e Sërbisë nuk merren fare me organizimet politiko-ushtarake të 
shqiptarëve, e as me shuarjen e tyre. Tekstet e Shqipërisë nuk japin arsye 
për shuarjen e tyre, kurse ato të Kosovës e përmendin shuarjen dhe shtojnë 
se kryengritjet shqiptare megjithatë patën ndikim në “...forcimin e moralit 
e krenarisë kombëtare të popullit shqiptar”.54

2.4. Reforma Agrare dhe shpërnguljet

Mbretëria SKS synonte të ndryshonte përbërjen etnike të popullatës në 
Kosovë dhe për këtë e përdorte të ashtuquajturën reformë agrare për 
shpërbërjen e pronave të vjetra osmane, që duhet t’u ndaheshin fshatarëve 
vendas. Këto toka, përfshi tokat e kaçakëve, kryesisht u jepen kolonistëve 
nga Sërbia, si dhe ushtarëve e vullnetarëve sërbë.55 Kjo figuron në tekstet e 
Kosovës dhe të Shqipërisë, por jo edhe në ato të Sërbisë. Mirëpo, në asnjë 
prej teksteve të Kosovës, të Shqipërisë e të Sërbisë nuk përmendet se gjatë 
ndarjes së këtyre tokave nuk qenë përjashtuar as fshatarët vendas, përfshi 
shqiptarët. Në këto tekste nuk shkruhet as se, meqë pjesa më e madhe e 
tokave iu dha kolonistëve sërbë, sërbët vendas qenë shprehë të gatshëm për 
një front të përbashkët me shqiptarët kundër këtyre kolonistëve.56

Tekstet e Sërbisë bëjnë fjalë për reformën agrare në mbarë Mbretërinë 
SKS dhe e vetmja gjë më e veçantë që thonë është se prej saj “...përfituan 
tokë rreth 500.000 familje fshatare”.57 Tekstet e Shqipërisë flasin veç për 
“...shpronësimin e shqiptarëve dhe kolonizimin e tokave shqiptare me 
elementë sllavë”,58 por nuk japin shifra për këtë. Tekstet e Kosovës, në anën 
tjetër, pohojnë se midis dy luftërave botërore në Kosovë janë “...sekuestruar 
400.000 hektarë tokë dhe janë vendosur rreth 15.000 familje kolonistësh 
sllavë me rreth 75.000 anëtarë”.59 Noel Malcolm-i, i cili citon autorë sërbë, 
shqiptarë e ndërkombëtarë, thotë se janë sekuestruar 200.000 hektarë – 
gjysma e të cilëve u jepet kolonistëve – ndërsa në Kosovë vendosen mbi 
13.000 familje me rreth 70.000 anëtarë.60

Sa u takon shpërnguljeve të shqiptarëve në periudhën mes dy luftërave 
botërore, tekstet e Sërbisë nuk thonë kurrgjë. Tekstet e Shqipërisë e trajtojnë 

54    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 128.
55    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 278-281.
56    Po aty. faqe 281. 
57     Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 103.
58    Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 91.
59     Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 129.
60    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 281-282. 
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këtë çështje, pa dhënë ndonjë shifër, kurse ato të Kosovës thonë se “...u 
detyruan të shpërngulen nga trojet etnike rreth 250.000 shqiptarë”,61 
por s’japin dëshmi që t’i mbështesin këto të dhëna. Në anën tjetër, Noel 
Malcolm-i thotë se numri i shqiptarëve dhe myslimanëve të tjerë nga 
Kosova të shpërngulur mes dy luftërave botërore supozohet të ketë qenë 
mes 90.000 dhe 150.000.62

Vend të veçantë në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë zë marrëveshja e arritur 
në korrik në vitin 1938 mes Jugosllavisë dhe Turqisë për shpërnguljen e 
rreth 40.000 familjeve për në Turqi gjatë periudhës 1939-1944. Megjithatë, 
shpërthimi i Luftës së Dytë Botërore e pamundëson realizimin e saj. 
Marrëveshja zyrtarisht flet për “riatdhesim” të popullatës “muslimane 
turke”, por ishte e qartë se nga zonat që specifikoheshin në të, pjesa më e 
madhe e të shpërngulurve do të ishin shqiptarë.63

Në tekstet e Kosovës, njerëzit që do të shpërnguleshin për Turqi në bazë të 
kësaj marrëveshjeje, quhen shqiptarë dhe numri i tyre shënohet 400.000,64 
ndërsa në tekstet e Shqipërisë quhen myslimanë dhe numri që jepet është 
250.000.65 Tekstet e Sërbisë nuk merren fare me marrëveshjen në fjalë, kurse 
autorë ndërkombëtarë si Tim Judah e Noel Malcolm-i japin shifrën 200.000 
përkatësisht 400.00066 dhe shtojnë se pjesa më e madhe e tyre duhej të ishin 
shqiptarë.

Asnjë prej teksteve shkollore të Kosovës, Shqipërisë a Sërbisë nuk përmend 
se marrëveshja mes Jugosllavisë dhe Turqisë nuk ishte kundërshtuar vetëm 
nga viktimat dhe bashkëkombësit e tyre. Ajo kishte nxitë 65 studentë nga 
Kosova, prej të cilëve 56 sërbë e malazezë, 1 turk dhe 8 shqiptarë, që të 
qarkullonin në tërë Kosovën, por edhe në ambasadat e huaja në Beograd, 
afishe ilegale që e dënonin këtë plan.67

2.5. Përmbledhje

Tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk i përmendin sulmet hakmarrëse të 
shqiptarëve ndaj ushtarëve e civilëve sërbë që po largoheshin nga Kosova 
në fund të vitit 1915. Në tekstet e Sërbisë këto cilësohen si sulme të bandave 
lokale shqiptare. Në anën tjetër, rezistenca e armatosur e shqiptarëve të 

61    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 129. 
62    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 286.
63    Po aty. faqe 285. 
64    Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 70.
65   Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 96.
66     Judah, Tim. Kosova – Lufte dhe Hakmarrje. Prishtinë: Koha, 2002. faqe 45. Malcolm, Noel. 
Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 285.
67    Schwartz, Stephen. Kosovo: Background to a War. London: Anthem Press, 2000. faqe 82.
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Kosovës kundër trupave bullgare e austriake që hyjnë në Kosovë pas 
largimit të trupave sërbe, nuk zihet në gojë fare në tekstet e Sërbisë. 
Tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk e sjellin kurrkund bashkëpunimin 
e shqiptarëve me sërbët lokalë kundër forcave austriake. Kthimi i trupave 
sërbe në Kosovë në fund të vitit 1918, në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë 
paraqitet si ripushtim i Kosovës, e në të Sërbisë si çlirim i Sërbisë, ku Kosova 
konsiderohet pjesë e pandashme e shtetit sërb. Vrasjet e shqiptarëve prej 
trupave sërbe nuk pasqyrohen fare në tekstet e Sërbisë, dhe ndërsa tekstet e 
Shqipërisë thonë se ka pasë mohim të të drejtave kombëtare të shqiptarëve, 
ato të Kosovës thonë se ka pasë terror e gjenocid shtetëror, pa ofruar të 
dhëna që e mbështesin këtë kualifikim.

Tekstet e Sërbisë nuk thonë asgjë për aksionet e kaçakëve kundër trupave 
sërbe, që në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë emërtohen kryengritje e 
armatosur për çlirim e bashkim kombëtar. Këto tekste s’e prezentojnë as 
takimin e udhëheqësve kaçakë me zyrtarë të lartë sërbë, ku kërkohet e 
drejta për vetëqeverisje për Kosovën. Tekstet në Kosovë, Shqipëri e Sërbi 
s’i përmendin kund sulmet e kaçakëve ndaj shqiptarëve që bashkëpunonin 
me autoritetet, e as ato ndaj kolonistëve. Po ashtu, këto tekste nuk e thonë 
se në periudhën mes dy luftërave botërore, shqiptarët jashtë Shqipërisë 
kishin një subjekt politik që merrte pjesë në parlamentin e Mbretërisë SKS 
dhe bashkëpunonte me partitë kryesore politike sërbe. Tekstet në Kosovë, 
Shqipëri e Sërbi nuk flasin as për faktin se kryeministri shqiptar, Ahmet 
Zogu, e shkatërron bazën e kaçakëve në zonën neutrale të Junikut, ku 
vendos trupa shqiptaro-jugosllave, e më pas udhëheqësit e kaçakëve i 
dënon me vdekje në mungesë.

Në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë përmendet se pronat e vjetra osmane që 
u duheshin nda fshatarëve vendas bashkë me pronat e kaçakëve, Mbretëria 
SKS ua ndan kryesisht kolonistëve nga Sërbia, duke përfshi ushtarët e 
vullnetarët sërbë, por kjo nuk përmendet në tekstet e Sërbisë. Nga ana e 
tyre, tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk e përmendin se në ndarjen e 
këtyre tokave nuk qenë përjashtuar as fshatarët vendas, përfshi shqiptarët. 
Me këtë nuk merren as tekstet e Sërbisë. Në asnjë prej teksteve të të trija 
vendeve nuk figuron fakti se sërbë vendas shprehen të gatshëm për front 
të përbashkët me shqiptarët kundër kolonistëve, meqë këtyre u ndahet 
pjesa dërrmuese e tokave. Në këto tekste nuk thuhet as se shpërngulja e 
shqiptarëve nuk po kundërshtohej veç nga viktimat dhe bashkëkombësit 
e tyre. Sekuestrimi i tokave, kolonizimi me sllavë dhe shpërngulja e 
shqiptarëve dhe e muslimanëve nuk prezentohen fare në tekstet e Sërbisë, 
dhe ndërsa në ato të Shqipërisë preken sipërfaqësisht, në tekstet e Kosovës 
paraqiten me shifra të dyfishuara.
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3.1. Kosova nën sundimin italian/gjerman/bullgar

Në verë të vitit 1941 italianët e pushtojnë pjesën më të madhe të Kosovës 
dhe e bashkojnë atë me Shqipërinë, të cilën e kishin pushtuar në pranverë 
të vitit 1939. Pjesa tjetër e territorit të Kosovës pushtohet nga gjermanët dhe 
bullgarët. Gjendja e shqiptarëve të Kosovës nën sundimin italian e gjerman, 
në krahasim me gjendjen nën Jugosllavi, është dukshëm më e mirë, ndërsa 
nën sundimin bullgar është thuajse e njëjtë me gjendjen që shqiptarët e 
kishin përjetuar nën sundim bullgar gjatë Luftës së Parë Botërore.68

Disa tekste të Kosovës thonë se shqiptarët e kundërshtojnë pushtimin 
fashist në Kosovë,69 e disa se ndonëse shqiptarët në parim ishin kundër 
fashizmit, e presin atë si çlirim e shpëtim nga robëria serbe.70 Në përgjithësi, 
tekstet e Kosovës e të Shqipërisë pohojnë se bashkimi i pjesës më të madhe 
të territorit të Kosovës me Shqipërinë, pavarësisht se u bë nga pushtuesit 
italianë, pati ndikim pozitiv ndër shqiptarë.71 Në anën tjetër, krejt çka thuhet 
në tekstet e Sërbisë për këtë segment është se Kosova e Metohia përfshihet 
në Shqipërinë italiane.72

Në kohën që Kosova është nën këtë pushtim, shqiptarë të armatosur 
sulmojnë fshatra të banuara me sërbë për t’i larguar kolonistët e për t’i 
kthyer pronat e konfiskuara gjatë periudhës mes dy luftërave botërore.73 
Autorë të huaj thonë se shifrat e të dëbuarve sërbë e malazezë nga Kosova 
në këtë periudhë luhaten nga 30,000 në 100,000; kurse, vrasjet, shkatërrimet 
e vjedhjet, ndonëse reciproke, kanë për viktimë kryesore sërbët dhe 
malazezët.74

Derisa në tekstet e Shqipërisë nuk bëhet fjalë fare për këto krime, ato të 
Sërbisë thonë se “...shqiptarët në Kosovë e Metohi kryejnë terror ndaj 
sërbëve”,75 e disa të tjera shtojnë se “...nuk ka të dhëna për numrin e civilëve 
të vrarë gjatë kësaj periudhe”.76 Në të kundërt, tekstet e Kosovës pohojnë 
se shqiptarët, përkundër vuajtjeve nën sundimin jugosllav, janë treguar të 
kujdesshëm ndaj minoritetit serb e malazez, madje “...në shumë raste edhe 
duke e marrë atë në mbrojtje”.77

68    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 289-313
69    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 154. 
70    Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 110.
71   Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 113.
72    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 137.
73    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 293.
74   Po aty. faqe 293-294, 313. Më shumë për këto krime, shih: Fischer, Bernd. Shqipëria gjatë 
Luftës, 1939-1945. Tiranë: Çabej, 2000. faqe 124-129.
75    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 137. 
76    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 208.
77   Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 118. 



27

Kosova në Jugosllavi 1945-1992

3.2. Çlirimi e ripushtimi i Kosovës

Pas kapitullimit të fashistëve italianë në Kosovë dhe vendosjes së 
nazistëve gjermanë, në rrafshin politik të Kosovës kristalizohen në thelb 
dy rryma: rryma nacionaliste, e mbështetur nga nazistët gjermanë dhe 
e organizuar në Lidhjen e Dytë të Prizrenit, që shpall se angazhohet t’i 
mbajë të bashkuara Kosovën me Shqipërinë;78 si dhe rryma komuniste, 
e mbështetur kryesisht nga komunistët jugosllavë dhe e organizuar 
në Këshillin Nacionalçlirimtar për Kosovë e Metohi, që në Konferencën 
e Bujanit shpall dëshirën e Kosovës për t’u bashkuar me Shqipërinë, duke 
sugjeruar të drejtën për vetëvendosje deri në shkëputje.79

Tekstet e Sërbisë nuk merren fare me këto rryma, të cilat në tekstet e 
Shqipërisë, ndryshe nga ato të Kosovës, pasqyrohen më qartë, megjithëse 
sipërfaqësisht. Madje, tekstet e Shqipërisë i prezentojnë shkurtimisht 
edhe grupimet e pavarura nacionaliste që kundërshtonin pushtimin, siç 
ishte ai i vëllezërve Kryeziu në Gjakovë. Sidoqoftë, ndonëse në tekstet e 
Kosovës e të Shqipërisë këto dy rryma paraqiten përciptazi, në asnjërin 
tekst nuk përshkruhen përleshjet e armatosura mes tyre, e as se njëra kishte 
mbështetjen nga nazistët gjermanë, e tjetra nga komunistët jugosllavë.

Pas tërheqjes së trupave gjermane nga Kosova, forcat partizane futen në 
qytetet e Kosovës Perëndimore, kurse në Kosovën Lindore ato bullgare, 
të cilave u bashkohen partizanë jugosllavë. Krahas me trupat gjermane 
largohen nga Kosova edhe pjesa më e madhe e grupeve të armatosura, 
të krijuara nga Lidhja e Dytë të Prizrenit, duke përfshi këtu pjesëtarët e 
divizionit Skanderbeg, të cilët para largimit marrin pjesë në mbledhjen dhe 
internimin e komunistëve nga Kosova, përfshi një numër hebrejsh.80 Kjo 
nuk prezentohet as në tekstet e Shqipërisë, e as në ato të Kosovës.

Në disa tekste të Kosovës tërheqja e trupave gjermane paraqitet si çlirim 
i Kosovës nga ana e njësiteve partizane të Kosovës e të Shqipërisë.81 Në 
disa të tjera edhe nga ana e njësiteve të Sërbisë e të Bullgarisë.82 Por, po 
sipas këtyre teksteve, shqiptarët e Kosovës dhe viseve të tjera, krahas luftës 
për çlirim nga trupat gjermane, bëjnë përpjekje për t’u çliruar edhe nga 
pushtuesi jugosllav, i cili pas kapitullimit të trupave gjermane, vendos “...
pushtet të hekurt e diskriminues për shqiptarët”.83 Në këto tekste shpiket 

78    Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 118. 
79    Po aty. faqe 307-308.
80    Po aty. faqe 310-311.
81    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 156.
82    Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 115.
83    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 156 dhe Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 115.
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organizmi që emërtohet “Ushtria Nacionalçlirimtare e Kosovës (UNÇK)”,84 
ndonëse dihet se komunistët e Kosovës ishin pjesë e Ushtrisë Nacional-
Çlirimtare të Jugosllavisë.

Mirëpo, në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk përmendet se partizanët 
kosovarë ndahen në dysh: në njërën anë partizanët e prirë nga Shaban 
Polluzha, që e refuzojnë urdhrin për t’i luftuar trupat gjermane në veri 
të Jugosllavisë dhe vendosin të qëndrojnë në Kosovë për ta mbrojtë 
popullatën shqiptare nga partizanët jugosllavë; dhe, në anën tjetër, 
partizanët e prirë nga Fadil Hoxha, i cili pranon me qenë zëvendës i Savo 
Drljević-it, komandantit të pushtimit ushtarak jugosllav në Kosovë. Në 
këto tekste nuk figuron as e dhëna se partizanët e Shaban Polluzhës, të 
përqendruar kryesisht në Drenicë, likuidohen shpejt nga partizanët e Savo 
Drljević-it, komandant, e të Fadil Hoxhës, i cili ishte zëvendës-komandant, 
të ndihmuar edhe nga divizione me partizanë nga Shqipëria.85

Sipas teksteve të Kosovës, pas largimit të trupave gjermane, në Kosovë dhe 
në viset e tjera shqiptare depërtojnë “...njësitet partizane serbo-malaziase 
dhe maqedonase të cilat ushtrojnë dhunë e terror në popullsinë shqiptare” 
dhe si rrjedhojë e “...këtij terrori dhe gjenocidi serbo-malazias e maqedonas 
në Kosovë likuidohen rreth 45,000 shqiptarë”.86 Tekstet e Shqipërisë thonë 
se brigadat sërbe e malazeze në këtë kohë ushtrojnë dhunë të pashembullt 
ndaj popullsisë së Kosovës dhe shkaktojnë masakra.87 Tekstet e Sërbisë 
nuk merren fare me këto krime. Noel Malcolm-i që analizon të dhëna nga 
autorë të ndryshëm, vjen në përfundim se shifra e rreth 45,000 të vrarëve 
është e ekzagjeruar.88

Kështu dëshira e shprehur në Konferencën e Bujanit shpërfillet. Për këtë 
tekstet e Shqipërisë ia hedhin fajin Partisë Komuniste të Jugosllavisë 
(PKJ),89 kurse ato të Kosovës edhe Partisë Komuniste të Shqipërisë (PKSh).90 
Në shënjestër të pushtuesit jugosllav, sipas teksteve të Kosovës, vihen edhe 
pjesëmarrësit e Konferencës së Bujanit; disa vriten, disa deportohen në 

84    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 156.
85    Përjashtim në këtë bën deri diku teksti: Bicaj, Isa dhe Isuf Ahmeti. Historia 12. Prishtinë: 
Libri Shkollor, 2005. faqe 124-125. Për përleshjet mes forcave të Shaban Polluzhës dhe atyre të 
kryesuara nga Fadil Hoxha, shih rrëfimin e Fadil Hoxhës: Surroi, Veton. Fadil Hoxha në vetën e 
parë. Prishtinë: Koha, 2010. faqe 233-255.
86    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 157. 
87    Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 137.
88    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 293-294, 312.
89   Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore Al-
bas, 2011. faqe 114. Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. 
Tiranë: Botime Shkollore Albas, 2011. faqe 119.
90   Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 156 dhe Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 115.



29

Kosova në Jugosllavi 1945-1992

Shqipëri, e disa burgosen.91 Mirëpo, këto tekste, e as ato të Shqipërisë, nuk 
e thonë se një pjesë e pjesëmarrësve të kësaj konference, në korrik të vitit 
1945 marrin pjesë në të ashtuquajturin Kuvend i Prizrenit, ku e miratojnë 
me aklamacion rezolutën për aneksimin e Kosovës nga Sërbia federale.92 
Tekstet e Sërbisë pohojnë se kjo rezolutë është miratuar pas heqjes së 
pushtetit ushtarak dhe në kohën e bashkëpunimit gjithnjë e më të madh 
me Shqipërinë.93 Por, këto tekste nuk e potencojnë se në këtë kuvend veç 
33 prej 142 anëtarëve ishin shqiptarë, e as se anëtarëve të këtij kuvendi me 
qëllim u është përkujtuar se në Kosovë janë 50,000 trupa për t’i mbrojtë 
frytet e luftës.94

Prej vitit 1945 e deri në mes të viteve ‘60, grupe e organizata të ndryshme 
politike të shqiptarëve në Kosovë e kundërshtojnë pushtetin jugosllav. 
Kryesorja nga këto ishte organizata ilegale Komiteti Nacional Demokratik 
i Shqiptarëve, i cili, si edhe grupimet e tjera, asgjësohet shpejt. Tekstet e 
Kosovës e të Shqipërisë s’i përmendin organizatat ilegale që e kundërshtojnë 
pushtimin jugosllav, ndër kryesoret e të cilave ishte Lëvizja Revolucionare 
për Bashkimin e Shqiptarëve (LRBSh). Në këtë periudhë, pushteti jugosllav 
detyron dhjeta mija shqiptarë në Jugosllavi të shpërngulen drejt Turqisë, 
duke përdorë trysni të ndryshme, si aksioni për mbledhjen e armëve. Për 
këto shpërngulje, tekstet e Sërbisë nuk thonë asnjë fjalë, kurse tekstet e 
Kosovës e të Shqipërisë japin shifra të fryra: 250,000 shqiptarë95 përkatësisht 
400,000 shqiptarë.96

3.3. Kushtetuta e vitit 1974

Gjatë viteve 1960, vit pas viti miratohen amendamente në Kushtetutën 
e Sërbisë dhe atë të Jugosllavisë në favor të Kosovës. Në korrik 1966 në 
Plenumin e Brioneve merret vendimi që njeriu i dytë pas Titos në pushtetin 
e Jugosllavisë, Ministri i Punëve të Brendshme, Aleksandar Ranković, të 
shkarkohet nga pushteti. Pas rënies së Ranković-it nuk ka më shpërngulje 
e zullume të tipit të kërkimit masiv për armë, e as kurrgjë të ngjashme 
me atmosferën e kontrollit të Ranković-it. Më 27 nëntor 1968, organizata 
ilegale e ashtuquajtur Grupi 68, shumë prej anëtarëve të të cilit kishin qenë 
pjesë e LRBSh-së, organizon demonstrata në disa qytete të Kosovës, me 
kërkesën kryesore “Kosova Republikë”.

91    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 193-4.
92    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 315. 
93    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 235.
94    Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 315.
95    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 194. 
96   Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 132.
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Në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë flitet sipërfaqësisht për këto demonstrata 
dhe përveç që nuk thuhen organizatorët e tyre, nuk përmendet as se zyrtarët 
legalë politikë të Kosovës i kanë cilësuar ato si armiqësore e shoviniste.97 
Këto tekste avancimin e pozitës kushtetuese të Kosovës në Sërbi e Jugosllavi 
ia atribuojnë ekskluzivisht këtyre demonstratave, duke e shpërfillë faktin 
se për këtë avancim, veç zyrtarëve legalë politikë të Kosovës, kishte 
ndikuar edhe rivendosja e marrëdhënieve Shqipëri-Jugosllavi.98 Tekstet e 
Sërbisë këto demonstrata i paraqesin si separatiste, pas të cilave vazhdojnë 
diskutime të ashpra për ndryshimin e karakterit të federatës, me ç’rast 
sigurohet pavarësi më e madhe e krahinave, të cilat “...mund të merrnin 
pjesë në vendimmarrjen e republikës, kurse republika nuk kishte të drejtë të 
përzihej në punët e tyre”.99

Kjo pavarësi e krahinave kurorëzohet në vitin 1974 me miratimin e 
Kushtetutës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ), e cila 
dy Krahinave Autonome, Kosovës e Vojvodinës, që ishin pjesë përbërëse e 
Republikës së Sërbisë, u siguronte status për shumëçka të ngjashëm me atë të 
gjashtë republikave jugosllave, sidomos për vendimmarrjen ekonomike dhe 
disa fusha të politikës së jashtme. Tekstet e Kosovës përmendin veç miratimin 
e Kushtetutës së Kosovës në vitin 1974 dhe atë si efekt të demonstratave të 
vitit 1968, por s’merren fare me të drejtat që i garantoheshin Kosovës. 

Tekstet e Shqipërisë thonë se në bazë të kësaj kushtetute, Kuvendi i 
Kosovës tani mund të miratonte ligje dhe se pa pëlqimin e tij nuk mund të 
ndryshonte territori i Kosovës. Mirëpo, në bazë të kësaj kushtetute, territori 
i RSFJ-së përbëhej nga territoret e republikave, e as territori i republikave 
nuk mund të ndryshonte pa pëlqimin e republikave. Tekstet e Shqipërisë e 
përmendin edhe të drejtën e Kosovës për përfaqësim në Kuvendin e RSFJ-së 
dhe krijimin e disa institucioneve autonome në gjyqësi e financa. Kuvendi 
i RSFJ-së përbëhej nga Dhoma Federative, ku republikat kishin të drejtë t’i 
dërgonin nga 30 delegatë, kurse krahinat nga 20 delegatë, si dhe nga Dhoma 
e Republikave dhe Krahinave, ku republikat kishin të drejtë t’i dërgonin 
nga 12 delegatë, kurse krahinat nga 8 delegatë.100 Megjithatë, këto tekste 
nënvizojnë se ndonëse diktati sërb zbehet ndjeshëm me këtë kushtetutë, 
Kosova vazhdonte të ishte e varur nga Sërbia, e cila me të gjitha mënyrat 
mundohej t’ia zbehte autonominë.101

Tekstet e Sërbisë përqendrohen kryesisht te forcimi i pavarësisë së krahinave, 
të cilat, sipas tyre, fituan autorizime të gjera në pushtetin ligjdhënës e 

97   Çeku, Ethem. Demonstratat e vitit 1968 në Arkivin e Kosovës. Prishtinë: Brezi 81, 2009. 30-214.
98   Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 325.
99   Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 243.
100   Për të drejtat që Kushtetuta e vitit 1974 parashihte për Kosovën, shih: Krieger, Heike (ed.). 
The Kosovo Conflict and International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, 2-8.
101  Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 133. Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 
12. Tiranë: Botime Shkollore Albas, 2011. faqe 138.
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ekzekutiv dhe status të barabartë në federatë, me të drejtën për të vendosë 
barabar me republikat për punët e federatës.102 Mirëpo, ndonëse thonë se 
Sërbia fiton elemente të konfederalizmit, këto tekste nuk saktësojnë se derisa 
në pjesën hyrëse të Kushtetutës së RSFJ-së dhe të Kushtetutës së Sërbisë 
përmendet e drejta e secilit komb për vetëvendosje deri në shkëputje, në 
Kushtetutën e Krahinës Autonome të Kosovës këto nuk figurojnë. Për më 
tej, në bazë të këtyre kushtetutave të vitit 1974, shqiptarët konsiderohen 
kombësi dhe jo komb.

Në tekstet e të tri vendeve trajtohen edhe demonstratat që shpërthejnë në 
mars e prill të vitit 1981, të organizuara fillimisht nga studentë të UP-së 
për kushte më të mira, e më pas edhe nga grupe të ndryshme politike e 
ilegale të shqiptarëve të Kosovës, me kërkesën “Kosova Republikë”. As për 
këto demonstrata, si për ato të vitit 1968, tekstet e Kosovës e të Shqipërisë  
nuk i japin emrat e organizatorëve, e as cilësimet që vijnë prej zyrtarëve 
të lartë politikë shqiptarë të Kosovës për shovinizëm, separatizëm, tubime 
huliganësh e organizatash kundër-revolucionare shqiptare.103 Tekstet e 
Kosovës nuk zënë në gojë se pas këtyre demonstratave nisin burgosjet 
e mija demonstruesve dhe dënimet e qinda prej tyre, madje në disa prej 
tyre nuk përmenden as edhe kërkesat e demonstratave.104 Burgosjet dhe 
dënimet pasqyrohen në tekstet e Shqipërisë, por jo edhe në ato të Serbisë, 
të cilat thonë se shenjat e para të destabilizimit të Jugosllavisë shfaqen në 
Kosovë, ku “...shpërthimi i nacionalizmit dhe i separatizmit shqiptar në 
pranverë të vitit 1981 shënon zgjimin e nacionalizmave të fjetur e fatalë”.105

3.4. Rezistenca civile në Kosovë

Marrëdhëniet mes shqiptarëve e sërbëve acarohen edhe më tutje pas 
demonstratave të vitit 1981, kur Sërbia bën planet për t’ia heqë autonominë 
Kosovës duke nisë fushata propagandistike mediale ndaj atyre që tekstet 
e Sërbisë i cilësojnë si “...presione ndaj serbëve, dhunime, shkatërrime të 
pasurisë, madje edhe vrasje nga urrejtja nacionale”.106 Mirëpo, studimi 
i një komiteti të pavarur juristësh sërbë, i publikuar më 1990, vjen në 
përfundimin se shkalla e dhunimeve në Kosovë ishte më e ulëta në gjithë 
Jugosllavinë dhe se në shumicën dërrmuese të rasteve, si dhunuesi si 
viktima ishin të kombësisë shqiptare.107 Tekstet e Sërbisë përmendin edhe 
shpërnguljen e sërbëve, që e kishte ulë numrin e kësaj popullsie në gjithsej 
13,2%, por nuk theksojnë se ndër arsyet kryesore të këtyre shpërnguljeve 

102    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 245.
103   Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 335-336. 
Shih edhe: Hajrizi, Mehmet. Histori e një organizate politike dhe demonstratat e vitit 1981. Tiranë: 
Toena, 2008. 196-216.
104   Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 160-161.
105    Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 248.
106   Po aty
107   Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 339.
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ishin keqmenaxhimi i ekonomisë në Kosovë dhe shkalla e papunësisë që ishte 
më e larta në Jugosllavi.

Në fund të vitit 1988 qinda mija shqiptarë protestojnë në Kosovë kundër 
heqjes së autonomisë së Kosovës nga Sërbia e Milošević-it. Tekstet e Kosovës 
nuk qartësojnë se protestuesit e kundërshtonin ndërrimin e udhëheqësve 
komunistë të Kosovës, të cilët prezentohen si “...instrument në duart e politikës 
sërbe... që e kuptojnë me vonesë lojën për suprimimin e autonomisë”.108 Po 
kështu, grevat e minatorëve të Kosovës, të cilët në shkurt 1989 ngujohen për 
dhjetë ditë në zgafella me kërkesën kryesore kundër rrënimit të autonomisë së 
Kosovës, prezentohen në këto tekste pa kërkesat rreth “...vëllazërim-bashkimit 
dhe rrugës së drejtë të Titos”.109 Këto protesta e greva nuk prezentohen fare 
në tekstet e Sërbisë, kurse në ato të Shqipërisë paraqiten shkurtimisht si 
grevë për rivendosjen e të drejtave të shqiptarëve. Pas këtyre grevave dhe 
protestave, në Kosovë vihet gjendja e jashtëzakonshme dhe arrestohen qinda 
intelektualë, profesorë e udhëheqës ndërmarrjesh shoqërore. Këto arrestime 
përmenden vetëm në tekstet e Kosovës, të cilat nuk e japin askund arrestimin 
dhe gjykimin edhe të ish-udhëheqësit politik të shqiptarëve të Kosovës, Azem 
Vllasit, që lirohet nga burgu mbas afro një viti.

Megjithë këto protesta e greva të shqiptarëve të Kosovës, Sërbia e përfundon 
procesin e suprimimit të autonomisë së Kosovës, kur më 23 mars 1989 këtë 
e miraton Kuvendi i Kosovës me shumicë shqiptare. Ndërsa tekstet e Sërbisë 
nuk e pasqyrojnë këtë fare, ato të Kosovës e të Shqipërisë thonë se ndërtesa e 
Kuvendit të Kosovës ishte e rrethuar me polici e ushtri sërbe. Por, asnjëri prej 
këtyre teksteve nuk thotë se megjithatë dhjetë deputetë shqiptarë të Kuvendit 
të Kosovës votojnë kundër heqjes së autonomisë të vitit 1974.

Disa muaj pas suprimimit të autonomisë së Kosovës formohet Lidhja 
Demokratike e Kosovës (LDK), e cila nën udhëheqjen e Ibrahim Rugovës 
brenda pak kohësh bëhet bindshëm partia më e madhe politike që udhëheq 
Kosovën. Programi i saj, ndonëse fillimisht ishte për autonomi, në tekstet 
e Kosovës pasqyrohet si program për “...zgjidhjen e çështjes së Kosovës 
dhe të shqiptarëve të viseve të tjera në ish-Jugosllavi në bazë të parimit të 
vetëvendosjes”.110 Tekstet e Sërbisë s’e përmendin fare LDK-në dhe programin 
e saj, kurse ato të Shqipërisë thonë se qëllimi i LDK-së ishte “...të organizonte 
kundërshtimin paqësor të shqiptarëve të Kosovës dhe të ndërkombëtarizonte 
çështjen e Kosovës”.111

108    Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 162 dhe Bajraktari, Jusuf, 
Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 199.
109    Për me i pa dhjetë kërkesat e këtyre minatorëve, shih: Maliqi, Shkëlzen. Nyja e Kosovës – 
as Vllasi as Milošević-i. Lubljanë: Knjizna zbirka KRT, 1990. faqe 254.
110    Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 163 dhe Bajraktari, Jusuf, 
Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 200. 
111   Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 135. 
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Në mars e prill të vitit 1990 mija nxënës të Kosovës dërgohen në spitale drejt 
nga shkollat, për shkak të dhimbjeve të barkut, të kokës dhe vjelljeve nga, siç 
thuhej asokohe, helmimet masive të fëmijëve shqiptarë. Më vonë një ekspert 
toksikologjie i Kombeve të Bashkuara, në bazë të analizave të gjakut dhe 
urinës erdhi në përfundimin se kishte gjetë prani të substancave sarin dhe 
tabun. Në vitin 1995 bëhet publike se Armata e Jugosllavisë ka prodhuar sarin. 
Sidoqoftë, kjo nuk përmendet në tekstet e Sërbisë, kurse në ato të Shqipërisë 
jepet një pamje për “...helmimet masive të nxënësve të Kosovës nga serbët”.112 
Tekstet e Kosovës thonë se një prej formave të rënda të presionit policor 
ishte “...helmimi i mbi 7,000 nxënësve e studentëve me helme lufte”.113 Por, 
në asnjërën prej këtyre teksteve nuk përmendet se në disa pjesë të Kosovës 
ngjajnë dhjeta sulme ndaj sërbëve lokalë nga shqiptarë që besonin se fëmijët u 
ishin helmuar nga pushteti sërb në Kosovë.114

Më 2 korrik 1990, të mbështetur edhe nga LDK-ja, deputetët e Kuvendit 
të Kosovës, para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës në Prishtinë, e shpallin 
Kosovën republikë në kuadër të Jugosllavisë. Pas kësaj shpalljeje Sërbia i 
suprimon të gjitha organet legjislative, ekzekutive e gjyqësore të Kosovës; 
pushon nga puna shumicën dërrmuese të shqiptarëve të punësuar; 
mbyll televizionin, radion, gazetat, spitalet, fabrikat dhe studentëve dhe 
mësimdhënësve shqiptarë ua ndalon t’i shfrytëzojnë ambientet e UP-së. 
Pas dy muajsh, më 7 shtator 1990, Kuvendi i Kosovës shpall Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës në kuadër të Jugosllavisë,115 kurse më 26-30 shtator 
1991 organizon referendumin për njohjen e Kosovës si shtet sovran e të 
pavarur me të drejtë lidhjeje me Jugosllavinë.116

Tekstet e Sërbisë nuk i japin fare këto zhvillime, ato të Shqipërisë pjesërisht 
e me pasaktësi, kurse të Kosovës e prezentojnë më saktë shpalljen e Kosovës 
republikë në kuadër të Jugosllavisë. Sa i takon Kushtetutës së Kosovës, as 
tekstet e Kosovës e as ato të Shqipërisë nuk përmendin se edhe ajo ishte 
kushtetutë për Kosovën republikë në kuadër të Jugosllavisë. Po ashtu, në 
këto tekste nuk thuhet askund se fill pas aktit të shpalljes së kësaj kushtetute, 
shumica e deputetëve të Kuvendit arratisen nga Kosova. Edhe referendumin, 
tekstet e Kosovës e të Shqipërisë  prezentojnë si referendum për Kosovën 
shtet sovran e të pavarur, duke ia heqë të drejtën e lidhjes me Jugosllavinë. 
Kuvendi i Republikës së Kosovës më 19 tetor 1991 e ndryshon Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës dhe shkëput çdo lidhje me shtetin e Jugosllavisë.117 Kjo 
nuk prezentohet në tekstet e Sërbisë, po as në ato të Kosovës e të Shqipërisë.

112    Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 139. 
113    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 200.
114  Malcolm, Noel. Kosovo - A Short History. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 345 dhe 
Clark, Howard. Civil Resistance in Kosovo. London: Pluto Press, 2000. faqe 58.
115    Ismajli, Rexhep, Hivzi Islami, Esat Stavileci dhe Ilaz Ramajli. Akte të Kuvendit të Republikës 
së Kosovës – 2 korrik 1990-2 maj 1992. Prishtinë: Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, 
2005. faqe 7-8 dhe 9-41.
116   Po aty. faqe 98-101. 
117   Po aty 119, 141-142. 
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Në këtë periudhë, nën udhëheqjen e LDK-së krijohet sistemi paralel në disa 
fusha të jetës: arsim, shëndetësi, financa, media, kulturë e sport, organizohen 
zgjedhje presidenciale e parlamentare, dhe në rrafshin diplomatik lobohet për 
ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Kjo nuk përmendet në tekstet e 
Sërbisë, kurse në ato të Shqipërisë përmenden vetëm zgjedhjet parlamentare 
e presidenciale, por jo edhe sistemi paralel në fushat e naltpërmendura. Ky 
organizim paralel zë vend në tekstet e Kosovës, por shtohet edhe organizimi 
në fushën e “...mbrojtjes dhe vetëmbrojtjes, duke e sfiduar kështu pushtetin 
okupues sërb”.118

3.5. Përmbledhje
Krimet e kryera nga shqiptarët kundër sërbëve gjatë okupimit të Kosovës nga 
trupat italiane, gjermane e bullgare, në tekstet e Sërbisë paraqiten si terror 
i shqiptarëve ndaj sërbëve. Në tekstet e Shqipërisë nuk prezentohen fare, 
ndërsa në ato të Kosovës thuhet që shqiptarët janë treguar të kujdesshëm, 
madje në shumë raste edhe duke e marrë në mbrojtje minoritetin sërb e 
malazez. Në anën tjetër, krimet e kryera ndaj popullatës shqiptare nga 
trupat partizane sërbo-malazeze që futen në Kosovë pas largimit të trupave 
gjermane, nuk prezentohen fare në tekstet e Sërbisë. Tekstet e Shqipërisë këto 
krime i cilësojnë masakra, ndërsa ato të Kosovës gjenocid dhe japin shifra 
të fryra për të vrarët. Po ashtu, detyrimi i pushtetit jugosllav në periudhën 
1945-1965 ndaj dhjeta mija shqiptarëve në Jugosllavi për t’u shpërngulë drejt 
Turqisë, në tekstet e Sërbisë nuk prezentohet fare, kurse në ato të Kosovës e të 
Shqipërisë prezentohet me shifra të fryra.

Tekstet e Shqipërisë e pasqyrojnë qartë, por jo kështu edhe të Kosovës, faktin 
se në kohën që Kosova është nën okupimin e trupave gjermane, në rrafshin 
politik të saj kristalizohen dy rryma, që kryesisht thirren në bashkimin e 
Kosovës me Shqipërinë: rryma nacionaliste dhe rryma komuniste. Në tekstet 
e Sërbisë këto nuk përmenden fare. Në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk 
prezentohen as dallimet e as përleshjet mes këtyre dy rrymave. Po ashtu, 
në këto tekste nuk përmendet se në këtë kohë rryma komuniste ndahet në 
dy grupe: në njërën anë partizanët e prirë nga Shaban Polluzha, e në tjetrën 
partizanët e prirë nga Fadil Hoxha. Në këto tekste nuk figuron as e dhëna 
se partizanët e Shaban Polluzhës likuidohen nga ata të Fadil Hoxhës dhe 
nga partizanë jugosllavë, të ndihmuar edhe nga divizione me partizanë 
prej Shqipërisë. Tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk theksojnë se rryma 
nacionaliste tërhiqet nga Kosova bashkë me tërheqjen e trupave gjermane. 
Këto tekste nuk potencojnë as se një pjesë e rrymës komuniste merr pjesë në 
Kuvendin e Prizrenit, ku miratojnë me aklamacion rezolutën për aneksimin e 
Kosovës nga Sërbia federale.

Lidhur me demonstratat e vitit 1968, tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk 
saktësojnë kush ishin organizatorët, e as se zyrtarët e lartë politikë të Kosovës 
ishin kundër tyre. Këto tekste avancimin e Kosovës në Sërbi e Jugosllavi 

118    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 204.
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ua atribuojnë ekskluzivisht demonstratave të vitit 1968, duke e shpërfillë 
kontributin e zyrtarëve të lartë politikë të Kosovës dhe ndikimin e rivendosjes 
së marrëdhënieve Shqipëri-Jugosllavi. E njëjta pak a shumë ndodh edhe me 
demonstratat e vitit 1981. Pra, këto tekste nuk saktësojnë se në këtë kohë në 
Kosovë ekzistonin dy rryma politike: njëra legale dhe tjetra ilegale. Në tekstet 
e Sërbisë demonstratat e vitit 1968 prezentohen si separatiste pas të cilave 
nisin diskutime që çojnë në të drejta më të mëdha të krahinave. Kushtetuta 
e RSFJ-së e vitit 1974 u siguronte krahinave një status që me shumëçka 
u ngjante atyre të gjashtë republikave jugosllave. Në tekstet e Kosovës kjo 
kushtetutë përmendet krejt përciptazi duke anashkaluar të drejtat që ia 
garantonte Kosovës, ndërsa në tekstet e Shqipërisë saktësohen përfitimet e 
Kosovës, por edhe shtohet se Kosova mbetej disi e varur nga Sërbia. Tekstet e 
Sërbisë kryesisht flasin për përfitimin e krahinave. 

Në tekstet e Kosovës rezistenca civile në fund të 1980-ave në Kosovë 
prezentohet veç si rezistencë kundër heqjes së autonomisë së Kosovës nga 
Sërbia, por nuk thuhet se aksionet e saj kundërshtonin edhe ndërrimin e 
udhëheqësve komunistë të Kosovës dhe ishin pro vëllazërim-bashkimit 
dhe rrugës së drejtë të Titos. Heqja e autonomisë së Kosovës nga Sërbia, të 
cilën e miraton edhe Kuvendi i Kosovës me shumicë shqiptare, në tekstet e 
Sërbisë nuk pasqyrohet fare. Ato të Kosovës e të Shqipërisë thonë se ndërtesa 
e kuvendit ishte e rrethuar me polici e ushtri sërbe, por askund se ky kuvend 
ishte me shumicë shqiptare dhe dhjetë prej tyre votojnë kundër heqjes së 
autonomisë.

LDK-ja, partia më e madhe politike që udhëheq rezistencën e viteve 90, nuk 
prezentohet fare në tekstet e Sërbisë, kurse në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë 
nuk përmendet kurrkund se fillimisht ajo angazhohej për autonomi. Tri 
ngjarjet më të rëndësishme gjatë kësaj periudhe të mbështetura nga LDK-ja, 
Deklarata për Kosovën Republikë në Jugosllavi; Kushtetuta e Republikës së 
Kosovës në kuadër të Jugosllavisë; dhe referendumi për njohjen e Kosovës 
shtet sovran e i pavarur me të drejtë lidhjeje me Jugosllavinë, nuk prezentohen 
fare në tekstet e Sërbisë, kurse në ato të Shqipërisë prezentohen me pasaktësi. 
Në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk thuhet se kushtetuta dhe referendumi 
parashihnin lidhjen e Kosovës me Jugosllavinë. Po ashtu, në këto tekste 
nuk thuhet askund se fill pas aktit të shpalljes së kësaj kushtetute, shumica 
e deputetëve të Kuvendit të Kosovës ikin nga Kosova, e as se Kuvendi i 
Republikës së Kosovës më 19 tetor 1991 e ndryshon Kushtetutën e Republikës 
së Kosovës dhe shkëput çdo lidhje me shtetin e Jugosllavisë.

Në tekstet e Kosovës përmenden suprimimi i të gjitha organeve legjislative, 
ekzekutive e gjyqësore të Kosovës nga Sërbia; pushimi nga puna i shumicës 
dërrmuese të shqiptarëve të punësuar; mbyllja e televizionit, radios, gazetave, 
spitaleve, fabrikave; ndalimi i studentëve dhe i mësimdhënësve shqiptarë 
për t’i shfrytëzuar ambientet e UP-së, si dhe krijimi i sistemit paralel nga 
Kosova në disa fusha të jetës: arsim, shëndetësi, financa, media, kulturë e 
sport dhe organizimi i zgjedhjeve presidenciale e parlamentare. Këto në 
tekstet e Shqipërisë përmenden pjesërisht, ndërsa në tekstet e Sërbisë nuk 
përmenden fare.
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4.1. Krahu paqësor dhe krahu ushtarak

Deri në mesin e viteve 90, rezistenca paqësore pasive e udhëhequr nga 
LDK-ja nën Ibrahim Rugovën ishte e pakonkurrencë. Në këtë kohë, Adem 
Demaçi, që kishte vuajtur 28 vjet nëpër burgjet e Jugosllavisë së Titos për 
shkak të angazhimit për bashkimin e viseve shqiptare nën Jugosllavi me 
Shqipërinë, përfshihet në Partinë Parlamentare të Kosovës (PPK) për të bërë 
rezistencë paqësore aktive. Kjo mbasi në Kosovë, sipas tij, po lindte një 
shtresë e njerëzve të pakënaqur nga politika e rezistencës paqësore pasive 
e që kërkonin zgjidhje të armatosur.119 Kjo ndarje e politikës së Kosovës 
nuk prezentohet në tekstet e Shqipërisë e të Sërbisë, por as në ato të vetë 
Kosovës. 

Demaçi nuk rezulton i suksesshëm në synimin e tij për të bërë rezistencë 
paqësore aktive. Në shtator të vitit 1996 me ndërmjetësimin e shoqatës 
Shën Exhidio, Ibrahim Rugova nënshkruan me Slobodan Milošević-
in marrëveshjen për kthimin e nxënësve dhe të studentëve shqiptarë në 
objektet shkollore dhe universitare, të uzurpuara nga organet shtetrore të 
Sërbisë. Kjo nuk figuron në tekstet e asnjërit nga të tri vendet. Pala sërbo-
jugosllave nuk e përfill marëveshjen, prandaj, më 1 tetor 1997 studentët e 
Universitetit të Prishtinës (UP) organizojnë protesta për kthimin e procesit 
mësimor të shqiptarëve në ndërtesat e UP-së. Këto protesta prezentohen 
vetëm në tekstet e Kosovës dhe vetëm me këtë fjali: “Represioni sërb ndikoi 
që më 1 tetor 1997 të shpërthejnë protestat e popullsisë dhe të studentëve të 
UP-së kundër pushtetit okupues”.120

Pra, represioni i regjimit sërb këtu emërtohet “represion sërb”; protestat 
e studentëve, të cilave iu patën bashkëngjitë shumë qytetarë shqiptarë, 
quhen “protesta të popullsisë dhe të studentëve”; kurse qëllimi i deklaruar 
i protestave të studentëve, kthimi në objektet universitare, nuk përmendet 
kund. Ky prezentim mund të krijojë përshtypje se këto protesta janë 
organizuar për ta çliruar dhe pavarësuar Kosovën nga Sërbia.

Shkeljet e të drejtave të njeriut që regjimi i Sërbisë ushtronte kundër 
shqiptarëve të Kosovës gjatë viteve 90,121 në tekstet e Kosovës prezentohen 
si masakra të regjimit sërb anekënd Kosovës, të cilat “...e nxisin daljen e 
UÇK-së për ta mbrojtë popullin e Kosovës”.122 Këto shkelje në tekstet e 
Shqipërisë prezentohen si gjenocid etnik,123 kurse arsyetimi rreth daljes 

119   Gashi, Shkëlzen. Adem Demaçi biografi e paautorizuar. Prishtinë: Rrokullia, 2010. faqe 118-140.
120   Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 205. Shih: Rexhepi, Fehmi. Historia 9. Prishtinë: Libri Shkollor, 2010. faqe 168. 
121  Malcolm, Noel. Kosovo - A short history. London: Pan Macmillan, 2002. faqe 349-356. Po 
ashtu, shih: Clark, Howard. Civil Resistance in Kosovo. London: Pluto Press, 2000. faqe 70-157.  
122   Rexhepi, Fehmi dhe Frashër Demaj. Historia 5. Prishtinë: Libri Shkollor, 2009. faqe 104.
123  Dërguti, Menduh, Sonila Boçi dhe Ledia Dushku. Historia 9. Tiranë: Botime Shkollore 
Albas, 2011. faqe 135. 
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dhe qëllimit të UÇK-së është i njëjtë me atë në tekstet e Kosovës. Tekstet 
në Sërbi nuk i evidentojnë fare këto shkelje, kurse përkeqsimin e gjendjes 
në Kosovë e prezentojnë si pasojë të “...plaçkitjeve dhe e konfrontimeve të 
grupeve terroriste shqiptare, të shpallura si Ushtri Çlirimtare e Kosovës, 
me forcat e rendit, ku e pësojnë gjithmonë e më shumë civilë”,124 por s’japin 
të dhëna për përkatësinë etnike të këtyre civilëve.

Në tekstet e Sërbisë nuk përmendet ndarja mes krahut paqësor dhe ushtarak 
të politikës në Kosovë, ndërsa në tekstet e Shqipërisë ajo përmendet 
qartë. Kjo gjë mungon edhe në tekstet e Kosovës, siç mungojnë edhe tri 
konceptet politike e ushtarake për luftën në Kosovë: a) koncepti i Forcave 
të Armatosura të Republikës së Kosovës (FARK), themeluar nga Ministria e 
Mbrojtjes e Qeverisë së Republikës së Kosovës, që ishte për luftë të drejtuar 
nga oficerë profesionistë; b) koncepti i Lëvizjes Kombëtare për Çlirimin 
e Kosovës (LKÇK), e formuar kryesisht nga ish të burgosur politikë, që 
parashihte krijimin e një fronti të gjerë politik e ushtarak për organizimin 
e kryengritjes së përgjithshme të armatosur, ku do të përfshiheshin të 
gjitha grupet politike e ushtarake që synojnë çlirimin e Kosovës nga 
Sërbia; dhe c) koncepti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), e krijuar 
nga Lëvizja Popullore e Kosovës (LPK), që pëlqente luftën guerile me 
qëllim të provokimit të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s kundër forcave 
sërbe. Mungesa e këtyre koncepteve të të trija rrymave e nënkupton edhe 
mungesën e të dhënave mbi fërkimet dhe përleshjet ndërmjet tyre.

4.2. Krimet e luftës

Tekstet shkollore të të trija vendeve prezentojnë vetëm krimet e “palës 
tjetër”. Ta zëmë, në tekstet e Sërbisë s’përmendet asnjë shqiptar i vrarë 
nga forcat sërbe/jugosllave gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë, sikurse 
qysh në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk përmendet asnjë sërb i vrarë 
nga forcat e UÇK-së e të NATO-s gjatë e pas konfliktit të armatosur. Tekstet 
e Kosovës e të Sërbisë edhe i hiperbolizojnë krimet e “palës tjetër” dhe lënë 
hapësirë për keqkuptime.

Tekstet e Sërbisë i referohen një letre të RFJ-së dërguar Këshillit të Sigurimit 
të OKB-së në shkurt 2000, që thotë se nga çasti i hyrjes së forcave të NATO-s 
në Kosovë “...janë vra 899 dhe janë rrëmby 834 persona”,125 por nuk jepen 
përkatësia e tyre etnike dhe fati i personave të rrëmbyer. Fondi për të 
Drejtën Humanitare (FDH)126 me seli në Beograd, shënon 1,123 civilë sërbë 

124  Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. 
faqe 251. Shih, po ashtu: Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za 
udžbenike, 2010. faqe 186.
125  Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. 
faqe 252. Shih, po ashtu: Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za 
udžbenike, 2010. faqe 187.
126    Më shumë për këtë organizatë në http://www.hlc-rdc.org/ 



40

Kosova 1912-2000

të vrarë në periudhën (janar 1998-dhjetor 1999), prej të cilëve 786 vriten pas 
hyrjes së trupave të NATO-s (12 qershor 1999 – 31 dhjetor 1999).127

Tekstet e Kosovës, në anën tjetër, thonë se gjatë konfliktit të armatosur 
në Kosovë, veç në periudhën janar-dhjetor 1998 “...janë vra mbi 2,000 
shqiptarë, duke mos llogaritë këtu edhe një numër shumë të madh të të 
zhdukurve”.128 Por, po për këtë periudhë, botimi shumëvëllimësh Libër 
Kujtimi i Kosovës 1998-2000129 i FDH-së, regjistron 1,660 shqiptarë të 
vrarë (përfshi 678 ushtarë të UÇK-së) dhe 296 sërbë (përfshi 167 pjesëtarë 
të Ushtrisë Jugosllave dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme).130 Po 
sipas teksteve të Kosovës, në periudhën e bombardimeve të NATO-s (24 
mars – 10 qershor 1999) “...ushtria sërbe ka vrarë rreth 15,000 shqiptarë”.131 
Libër Kujtimi i Kosovës 1998-2000 numrin e civilëve shqiptarë të vrarë në 
periudhën janar 1998-dhjetor 2000, që përfshin 78-ditëshin e bombardimeve 
të NATO-s, e nxjerr 7,864 gjithsej. Pra, numri i të vrarëve në tekstet e 
Kosovës del i dyfishuar, ndonëse nuk jepen burime të të dhënave.

Pak a shumë e njëjta gjë sikur me prezentimin e vrasjeve, ndodhë edhe 
me prezentimin e deportimeve/shpërnguljeve. Tekstet e Kosovës dhe të 
Shqipërisë nuk shënojnë shifër të të shpërngulurve sërbë dhe joshqiptarë 
nga Kosova pas vendosjes së KFOR-it, kurse për tekstet e Sërbisë kjo 
shifër është mbi 220,000,132 ndërsa për Komisariatin e Lartë të Kombeve 
të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) 210,000.133 Njëjtë, tekstet e Sërbisë 
nuk raportojnë deportimet e shqiptarëve nga Kosova gjatë bombardimeve 
të NATO-s, që sipas UNHCR, kapin shifrën prej 862,979 personash.134 
 

127  Intervistë me Sandra Orlovic, zëvendës drejtoreshë ekzekutive në Fondi për të Drejtën 
Humanitare, realizuar përmes e-mail-it, 16 dhjetor 2011. Për vrasjet e sërbëve pas luftës në 
Kosovë, shih, po ashtu, Kandić, Nataša. Abductions and Disappearances of non-Albanians in 
Kosovo. Beograd: Humanitarian Law Centre, 2001. faqe 3.
128    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 206.
129    Kosovo Memory Book (1998-2000) është botim në disa vëllime i FDH-së, që jep të dhëna 
relevante për secilin të vrarë e të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë: civilë shqiptarë, serbë, 
romë, boshnjakë e të tjerë; pjesëtarë të forcave ushtarako-policore serbo-jugosllave, e të gru-
peve të armatosura të shqiptarëve të Kosovës; por edhe anëtarë të grupeve politike të etnive 
të ndryshme. Burimet e të dhënave në këtë botim janë marrë nga deklaratat e dëshmitarëve 
apo familjarëve, materialet e proceseve gjyqësore, procesverbalet e obduksioneve, artikujt e 
gazetave, të dhënat nga KNKK-ja, UNMIK-u, KFOR-i, UÇK-ja, institucionet e Sërbisë.
130  Kandić, Nataša. Libër Kujtimi i Kosovës 1998-2000. Prishtinë: Fondi për të Drejtën 
Humanitare, 2011. faqe 457.  
131    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkol-
lor, 2010. faqe 207. Po ashtu: Bicaj, Isa dhe Isuf Ahmeti. Historia 12. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2005. faqe 202.
132     Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. faqe 251.
133    Për më shumë informata, shih: http://www.unhcr.org/pages/49e48d9f6.html
134    UNHCR Country Updates – Former Yugoslavia, UN Inter-Agency Humanitarian Situa-
tion Report: Kosovo. 65-70.
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Në tekstet e Kosovës kjo shifër është mbi një milion shqiptarë,135 ndërsa në 
tekstet e Shqipërisë rreth një milion shqiptarë.136

Tekstet e Kosovës për krimet e forcave serbe ndaj shqiptarëve gjatë luftës në 
Kosovë japin kualifikimin gjenocid.137 Në vend të definicionit të Konventës 
së OKB-së për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit, por edhe 
argumenteve nëse në Kosovë ka pasë gjenocid, këto tekste ofrojnë fraza të 
tipit: “...skenat e llahtarshme të barbarisë së eskadroneve gjakatare”138 për 
fëmijët e moshës 15-16 vjeçare. Për më shumë, me cilësimin e krimeve të 
forcave sërbe në Kosovë si gjenocid, autorët e teksteve të Kosovës shpërfillin 
mendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, sipas të cilës, veprimet e regjimit 
të Serbisë nën sundimin e Slobodan Milošević-it mund të kualifikohen më 
parë si krime kundër njerëzimit sesa si gjenocid.139

Tekstet e Sërbisë, siç u tha edhe më nalt, s’i prezentojnë krimet e forcave 
sërbe ndaj shqiptarëve të Kosovës, por e japin informatën që Tribunali 
Ndërkombëtar për Krime të Luftës për ish-Jugosllavi (ICTY) ka ngritë 
aktakuzë kundër liderëve kryesorë politikë e ushtarakë të RFJ-së dhe të 
Sërbisë,140 ndonëse pa i dhënë akuzat që u ngarkohen. Në anën tjetër, tekstet 
e Kosovës, as s’i pasqyrojnë krimet e kryera nga UÇK-ja ndaj sërbëve dhe 
joshqiptarëve gjatë dhe pas konfliktit të armatosur në Kosovë, por as s’i 
përmendin akuzat e ICTY-së për krime lufte e krime kundër njerëzimit ndaj 
dy komandantëve kryesorë të UÇK-së.

Krimet e kryera nga ana e UÇK-së ndaj sërbëve dhe joshqiparëve gjatë 
konfliktit të armatosur në Kosovë, nuk pasqyrohen fare në tekstet e Sërbisë. 
Këto tekste sa i takon krimeve të UÇK-së, japin të dhëna vetëm për krimet 
që janë kryer pas konfliktit të armatosur dhe hyrjes së trupave të KFOR-
it në Kosovë. Prej këtyre teksteve del se gjatë konfliktit të armatosur në 
Kosovë vetëm NATO-ja ka kryer krime.

135    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 206. 
136    Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 153.
137    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 207. Madje, disa nga tekstet kosovare thonë se masakra e Reçakut është cilësuar 
gjenocid nga shefi i misionit të OSBE-së për Kosovë, William Walker. Për këtë, shih: Bicaj, Isa 
dhe Isuf Ahmeti. Historia 12. Prishtinë: Libri Shkollor, 2005. faqe 202. Mirëpo, William Walker, 
në fjalimin që mban në varrimin e të masakruarve, këtë akt e cilëson krim kundër njerëzimit. Për 
fjalimin e ambasadorit William Walker dhe më shumë për masakrën e Reçakut, shih: Petritsch, 
Wolfgang dhe Robert Pichler. Rruga e gjatë në luftë – Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare 1989-
1999. Prishtinë: KOHA, 2002. faqe 154-162.
138    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 205.
139  Schabas, William. Gjenocidi në të Drejtën Ndërkombëtare. Prishtinë: FINNISH-UNHCR 
Human Rights Support Programme - Kosovo, 2003. faqe 467.
140  Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. 
faqe 253. Shih, po ashtu: Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za 
udžbenike, 2010. faqe 187.
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Për 78 ditë të bombardimeve të NATO-s kundër RFJ-së, sipas teksteve të 
Sërbisë “...janë vra ndërmjet 1200 dhe 2500 civilë”.141 Mirëpo, në tabelën 
që japin këto tekste për pësimet e civilëve nga bombardimet e NATO-s, 
ofrohen të dhëna vetëm për 347 civilë të vrarë. Në këtë tabelë përmendet 
përkatësia etnike shqiptare vetëm për 70 civilët e vrarë nga forcat e NATO-s 
në afërsi të Gjakovës, kurse për 50 civilët e vrarë në fshatin Luzhan të 
Podujevës, 20 në afërsi të Pejës dhe 87 në fshatin Korishë të Prizrenit, 
nuk shënohet askund përkatësia e tyre shqiptare. Po ashtu, në këtë tabelë 
s’figuron askund sulmi i forcave të NATO-s në Burgun e Dubravës, ku, 
sipas FDH-së, janë vra 112 të burgosur shqiptarë. Mund të jetë që ky sulm 
s’është futë në këtë tabelë pasi vetëm 29 të burgosur në Burgun e Dubravës 
vriten nga bombat e NATO-s më 19 dhe 20 maj 1999, kurse të tjerët, po sipas 
FDH-së, ekzekutohen nga forcat sërbe më 21 dhe 23 maj 1999.142

Sa për vrasjet e civilëve nga NATO-ja, raporti i organizatës Human Rights 
Watch (HRW), i bazuar në hulumtime terreni, thotë se NATO-ja gjatë 
bombardimeve në territorin e RFJ-së ka vrarë minimum 489 dhe maksimum 
528 civilë të pafajshëm. Sipas HRW-së, numri më i madh i këtyre civilëve të 
pafajshëm janë vrarë në territorin e Kosovës dhe sillet ndërmjet 279 e 318 
veta.143 Pra, numri i civilëve të vrarë nga NATO-ja, në tekstet e Sërbisë së 
paku dyfishohet, kurse në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk shënohet 
fare.

4.3. Konferenca e Rambujesë

Para Konferencës së Rambujesë, njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme në 
rrafshin politik është takimi i një delegacioni nga Kosova, të përfaqësuar 
nga Ibrahim Rugova, me Slobodan Milošević-in në maj të vitit 1998, ku 
palët dakordohen për një zgjidhje paqësore të çështjes së Kosovës. Kjo nuk 
prezentohet në asnjërin prej teksteve të tri vendeve. Pa dyshim, një prej 
çasteve më të rëndësishme gjatë konfliktit të armatosur në Kosovë është 
edhe konferenca e organizuar në Rambuje të Francës, e cila në tekstet e 
Kosovës, të Sërbisë dhe të Shqipërisë prezentohet shkurt dhe në mënyra 
të ndryshme. Tekstet e Kosovës thonë vetëm se dështimi i bisedimeve në 
 

141   Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. ISTORIJA 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 
2010. faqe 251. Po ashtu: Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za 
udžbenike, 2010. faqe 187.
142    FDH më 28 Maj 2010 ka ngritë kallëzim penal në Prokurorinë për Krime Lufte në Serbi 
kundër 34 personave përgjegjës për vrasjen e mbi 90 dhe plagosjen e mbi 150 të burgosurve 
shqiptarë në Burgun e Dubravës më 21 dhe 23 maj 1999 pas sulmeve nga NATO-ja më 19 dhe 
20 maj të vitit 1999 ndaj objekteve të këtij burgu. Padia gjendet në: http://hlc-rdc.org/index.
php/en/public-informationoutreach/press-releases/208-krivina-prijava-za-ratni-zloin-protiv-
ratnih-funkcionera-republike-srbije 
143    Human Rights Watch. Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. Gjendet në: http://
www.hrw.org/legacy/reports/2000/nato/ 
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këtë konferencë paraqet “...fazë të re në të cilën hyn lufta e UÇK-së”.144 Por, 
nuk jepen arsyet e dështimit të këtyre bisedimeve, as esenca e dokumentit 
Marrëveshja e Përkohshme për Paqe dhe Vetëqeverisje, i nënshkruar 
në Paris, më 18 mars 1999, nga përfaqësuesit shqiptarë të Kosovës në 
konferencë dhe ndërmjetësuesit Christopher Hill (ShBA) e Wolfgang 
Petritsch (BE), por i refuzuar nga Sërbia/RFJ-ja dhe ndërmjetësuesi Boris 
Majorski (Rusi).

Duket që autorët e këtyre teksteve s’ofrojnë asgjë nga përmbajtja e këtij 
dokumenti – implementimi i të cilit garantohej me 28.000 trupa të NATO-s 
në Kosovë – sepse ai për Kosovën parashihte autonomi substanciale në 
kuadër të sovranitetit dhe të integritetit territorial të RFJ-së.145 Po ashtu, 
arsye shtesë për mosprezentimin e esencës së këtij dokumenti në këto 
tekste mund të jenë edhe dispozitat e tij për demilitarizimin e UÇK-së dhe 
mbetjen e 2.500 policëve e 1.500 ushtarëve të RFJ-së brenda territorit të 
Kosovës.146

Tekstet e Kosovës, me aq informata sa japin, e krijojnë bindjen se UÇK-ja 
nuk ka lëshuar pe nga qëndrimet e saj politike. Përveçqë s’e përmendin 
nënshkrimin e autonomisë substanciale për Kosovën nga ana e 
përfaqësuesve të UÇK-së, për tekstet e Kosovës platforma politike e luftës 
së UÇK-së ishte liria dhe pavarësia e Kosovës.147 Pra, s’vihet askund 
në dukje se ajo platformë fillimisht ishte – siç e thotë teksti i betimit të 
ushtarit të UÇK-së – “...për çlirimin dhe bashkimin e tokave të pushtuara 
të Shqipërisë”.148

Në anën tjetër, për tekstet e Sërbisë “...agresioni i NATO-s ka ndodhë 
pasi që pala sërbe në Rambuje e Paris refuzoi t’i nënshkruajë kërkesat 
ultimative për tërheqjen e ushtrisë dhe policisë nga Kosova”.149 As në këto 
tekste nuk përmendet se me dokumentin Marrëveshja e Përkohshme për 
Paqe dhe Vetëqeverisje parashihej të mbeteshin 2.500 policë dhe 1.500 
ushtarë të RFJ-së në territorin e Kosovës dhe se për Kosovën parashihej 
autonomi substanciale në kuadër të sovranitetit dhe të integritetit të RFJ-
së. Pra, nxënësve sërbë u krijohet përshtypja se “shtetet perëndimore që u 

144    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 205.
145   Marrëveshja e Përkohshme për Paqe dhe Vetëqeverisje, Paris, 18 mars 1999, gjendet në: 
http://jurist.law.pitt.edu/ramb.htm 
146   Po aty.
147   Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 205.
148   Teksti i betimit të ushtarit të UÇK-së mund të gjendet në faqen kushtuar Adem Jasharit: 
http://www.ademjashari.com/uck.aspx?View=1&SMID=68&CID=19
149  Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. 
faqe 251. Shih, po ashtu: Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za 
udžbenike, 2010. faqe 186.
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përzienduke i dhënë përkrahje të hapur shqiptarëve”,150 kishin për qëllim 
ta largonin Sërbinë nga Kosova.

Ndërsa, tekstet e Shqipërisë e përmendin autonominë substanciale që 
Kosova do ta gëzonte brenda RFJ-së në bazë të dokumentit Marrëveshja 
e Përkohshme për Paqe dhe Vetëqeverisje, por, shtojnë edhe se “çështja e 
pavarësisë së Kosovës do të diskutohej pas tre vjetëve”.151 Në të vërtetë, ky 
dokument nuk e përmend askund pavarësinë, por jep frazën jo fort qartë 
të përcaktuar: “...pas tre vjetësh do të thirret një mbledhje ndërkombëtare 
për ta determinuar një mekanizëm për një zgjidhje finale për Kosovën, 
në bazë të vullnetit të popullit, të mendimeve të autoriteteve relevante, të 
përpjekjeve të secilës palë në lidhje me implementimin e kësaj marrëveshjeje 
dhe të Aktit Final të Helsinkit...”.152 Përveçqë nuk specifikohet kund se 
për vullnetin e cilit popull bëhet fjalë, bashkë me togfjalëshin “vullneti i 
popullit” radhitet edhe mbështetja në Aktin Final të Helsinkit, sipas të cilit, 
kufijtë ndërkombëtarë mund të ndryshojnë vetëm me pajtimin e të dyja 
palëve.

4.4. Ndërhyrja e NATO-s

Pas Rambujesë, më i rëndësishmi gjatë luftës në Kosovë është padyshim 
harku kohor i bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve ushtarako-policorë 
sërbe/jugosllave, i cili sipas teksteve të Sërbisë është agresion i NATO-s, 
që ndodh pasi pala sërbe/jugosllave refuzon t’i tërheqë trupat ushtarako-
policorë nga Kosova. Siç u përmend edhe më lart, bashkësia ndërkombëtare 
s’kërkonte tërheqjen e të gjitha trupave ushtarako-policorë sërbe/jugosllave 
nga Kosova, prandaj prezentimi i këtillë në tekstet e Sërbisë sikur synon ta 
paraqesë Sërbinë “viktimë të shteteve perëndimore që haptas anuan kah 
shqiptarët”.

Tekstet e Shqipërisë, në anën tjetër, thonë se fillimisht janë dëbuar nga 
Kosova rreth një milion shqiptarë, e më pas “…forcat ushtarake të NATO-s 
bombarduan Sërbinë dhe e detyruan atë të tërhiqet nga Kosova”.153 Mirëpo, 
siç u përmend edhe më sipër, sipas UNHCR-it, në periudhën 24 mars-10 
qershor 1999, që është harku kohor kur kryhen bombardimet e NATO-s, 
forcat sërbe deportojnë nga Kosova, 862,979 veta, dhe kryejnë pjesën më të 
madhe të vrasjeve të civilëve shqiptarë të Kosovës.

150  Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 3. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. 
faqe 251. Shih, po ashtu: Đurić, Đorđe dhe Momčilo Pavlović. Istorija 8. Beograd: Zavod za 
udžbenike, 2010. faqe 186.
151    Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 153.
152    Marrëveshja e Përkohshme për Paqe dhe Vetëqeverisje, Paris, 18 mars 1999, gjendet në: 
http://jurist.law.pitt.edu/ramb.htm 
153    Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 153.
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Për tekstet e Kosovës, NATO-ja ka ndërhy ushtarakisht “...për t’ua ndalë 
hovin krimeve që bënte Sërbia ndaj shqiptarëve”.154 Sipas këtyre teksteve, 
Kosova është çliruar nga Sërbia “…pas luftës së suksesshme çlirimtare të 
UÇK-së dhe hyrjes së trupave të NATO-s në qershor të vitit 1999”.155 Nëse 
UÇK-ja s’ishte në gjendje t’ua ndalte hovin krimeve që bënte Sërbia ndaj 
shqiptarëve dhe duhej të ndërhynte ushtarakisht NATO-ja, duket vështirë 
e kuptueshme se Kosova u çlirua pas luftës së suksesshme të UÇK-së 
dhe hyrjes së trupave të NATO-s. Po ashtu, tekstet e Kosovës thonë se “…
pos njësiteve luftarake të UÇK-së, në Kosovë hynë edhe forcat e NATO-s 
me emrin KFOR”.156 Kështu sikur lihet të kuptohet se as trupat e UÇK-së 
nuk paskëshin qenë në Kosovë, por paskëshin hy sikur trupat e NATO-s, 
mirëpo tekstet e Kosovës nuk tregojnë se prej kah dhe kur hynë.

Në disa prej teksteve të Kosovës thuhet edhe se pala sërbo-jugosllave 
është tërheqë nga territori i Kosovës si pasojë e “...bombardimeve të 
NATO-s dhe aksioneve të vazhdueshme të UÇK-së”.157 Marrëveshja 
Tekniko-Ushtarake për tërheqjen e forcave sërbe/jugosllave nga Kosova, e 
nënshkruar më 9 qershor 1999 në Kumanovë, lidhet vetëm mes NATO-s 
dhe RFJ-së, përkatësisht Sërbisë. Autorët e teksteve të Kosovës, e as ata të 
teksteve të Shqipërisë, nuk saktësojnë se UÇK-ja nuk ishte pjesë e kësaj 
marrëveshjeje të rëndësishme për përfundimin e konfliktit të armatosur në 
Kosovë. Ajo, përveçse i detyron forcat sërbe/jugosllave me u tërheqë nga 
Kosova, garanton  – gjë që prapë s’përmendet në këto tekste – se një numër 
i kufizuar i tyre, qindra, jo mijëra, do të mund të kthehen në Kosovë.158 E 
njëjta garanci nuk figuron as në tekstet e Sërbisë.

Po ashtu, në asnjërën prej historiografive s’thuhet kund se fillimisht qëllimi 
i NATO-s nuk ishte t’i heqë të gjitha trupat ushtarako-policore sërbe/
jugosllave nga Kosova, por u bë i tillë më 3 qershor 1999, pak ditë para 
përfundimit të bombardimeve, kur Presidenti i RFJ-së, Slobodan Milošević, 
e pranoi dokumentin e hartuar nga Strobe Talbott (ShBA), Martti Ahtisaari 
(BE), dhe Victor Chernomyrdin (Rusi), që kërkonte tërheqjen e të gjitha 
forcave policore, ushtarake dhe paraushtarake të RFJ-së/Sërbisë nga 
Kosova.159 Kjo për shkak se vetëm kështu refugjatët do të ndjeheshin të 

154    Rexhepi, Fehmi dhe Frashër Demaj. Historia 5. Prishtinë: Libri Shkollor, 2009. faqe 105.
155   Rexhepi, Fehmi dhe Frashër Demaj. Historia 5. Prishtinë: Libri Shkollor, 2009. faqe 106. 
(theksimet të miat)
156    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 207. (theksimet të miat) 
157    Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 207. Shih po ashtu: Bicaj, Isa dhe Isuf Ahmeti. Historia 12. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2005. faqe 202
158    Dokumenti Marrëveshja Teniko-Ushtarake mes Forcës Ndërkombëtare të Sigurisë (KFOR) 
dhe Qeverive të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së Sërbisë, Kumanovë, 9 
qershor 1999, gjendet në: http://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm 
159 Dokumenti i hartuar nga Strobe Talbott (ShBA), Martti Ahtisaari (BE), Victor 
Chernomyrdin (Rusi) dhe i pranuar nga Parlamenti i Sërbisë më 3 qershor 1999, gjendet në:  
http://jurist.law.pitt.edu/peace.htm#plan 
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sigurt të ktheheshin në shpitë e veta dhe trupat e NATO-s do të vendoseshin 
në një ambient të sigurt pa gjasa për ndonjë konflikt me ato të Sërbisë/RFJ-
së e as të këtyre të fundit me popullsinë e kthyer.

Edhe demilitarizimi dhe transformimi i UÇK-së në tekstet e Kosovës 
prezentohet veç si shndërrim i UÇK-së në Trupat Mbrojtëse të Kosovës 
(TMK) “...në bazë të një marrëveshjeje të nënshkruar në shtator të vitit 
1999 ndërmjet gjeneralit Agim Çeku, komandant i UÇK-së, dhe gjeneralit 
Michael Jackson, komandant i KFOR-it”.160 Dokumenti Zotimi për 
Demilitarizim dhe Transformim të UÇK-së, që Drejtori Politik i UÇK-së, 
Hashim Thaçi, i ofron komandantit Jackson më 21 qershor 1999, s’figuron 
askund. Në këtë dokument Hashim Thaçi zotohet se ushtarët e UÇK-së do 
të çarmatosen dhe do të integrohen në shoqëri civile, si organizata civile 
për ndërhyrje emergjente - TMK. UÇK-ja, sipas këtij dokumenti, pajtohej 
mos me i ndërhy personelit të RFJ-së që kthehet në Kosovë (qindra, jo 
mijëra) për të kry detyra të caktuara sipas autorizimit dhe udhëzimit të 
komandantit të KFOR-it.161 Në tekstet e Shqipërisë, çarmatosja e UÇK-së 
përmendet përciptazi: “...detyra e KFOR-it ishte të çmilitarizonte UÇK-
në”162, kurse në ato sërbe s’përmendet hiç.

Për pushtetin civil në Kosovë, të vendosur nga OKB-ja, dhe atë ushtarak, të 
vendosur nga NATO-ja, në tekstet e Kosovës ofrohen vetëm data dhe numra 
trupash të vendosura. Nuk theksohet askund qëllimi i misionit të NATO-s 
në Kosovë për të zbatuar Rezolutën 1244 të KS të OKB-së. Po ashtu, nuk 
figuron asnjë e dhënë përkitazi me misionin e OKB-së në Kosovë, UNMIK, 
i cili sipas Rezolutës 1244 i garantonte Kosovës administrim të përkohshëm 
ndërkombëtar, nën të cilin populli i Kosovës gëzonte autonomi substanciale 
në kuadër të RFJ-së. Në tekstet e Sërbisë figuron garanca për integritetin 
territorial të RFJ-së sipas Rezolutës 1244.163

4.5. Përmbledhje

Në asnjërin prej teksteve mësimore të tri vendeve nuk prezentohet ndarja 
e politikës paqësore në krahun e rezistencës pasive dhe asaj aktive. Nuk 
prezentohen as takimet e marrëveshjet e palës kosovare dhe asaj sërbe. Në 
tekstet e Kosovës e të Sërbisë nuk përmendet ndarja mes krahut paqësor 
dhe ushtarak të politikës në Kosovë, ndërsa në tekstet e Shqipërisë ajo 
përmendet qartë. Në tekstet e të trija vendeve mungojnë edhe tri konceptet 

160   Bajraktari, Jusuf, Fehmi Rexhepi dhe Frashër Demaj. Historia 10. Prishtinë: Libri Shkollor, 
2010. faqe 207. Po ashtu: Bicaj, Isa dhe Isuf Ahmeti. Historia 12. Prishtinë: Libri Shkollor, 2005. 
faqe 202.
161  Zotimi për Demilitarizim dhe Transformim të UÇK-së gjendet në http://jurist.law.pitt.
edu/peace.htm
162   Dërguti, Menduh, Ledia Dushku, Ferit Duka dhe Sonila Boçi. Historia 12. Tiranë: Botime 
Shkollore Albas, 2011. faqe 154.
163   Rezoluta 1244 e KS të OKB-së gjendet në: http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm
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politike e ushtarake për luftën në Kosovë: FARK, LKÇK, UÇK. Mungesa 
e këtyre koncepteve të të trija rrymave e nënkupton edhe mungesën e të 
dhënave mbi fërkimet dhe përleshjet ndërmjet tyre. 

Vend qendror në tekstet e historisë në Kosovë e Sërbi zënë shkeljet e 
rregullave të luftës, ku prezentohen vetëm krimet e “palës tjetër”, të cilat 
hiperbolizohen dhe lënë hapësirë për keqkuptime. Në anën tjetër, tekstet e 
Shqipërisë për vrasjet në konfliktin e armatosur në Kosovë japin të dhënën 
vetëm për një masakër me 45 shqiptarë të vrarë. Historiografitë e të trija 
palëve, në vend të fakteve e argumenteve për krimet, ofrojnë etiketa. Tekste 
e Sërbisë japin të dhëna vetëm për krimet që UÇK-ja ka kryer pas konfliktit 
të armatosur dhe hyrjes së trupave të KFOR-it në Kosovë, por jo edhe për 
ato gjatë konfliktit të armatosur. Prej këtyre teksteve del se gjatë konfliktit 
të armatosur në Kosovë vetëm NATO-ja ka kryer krime. Numri i civilëve të 
vrarë nga NATO-ja, në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk shënohet fare, 
kurse në tekstet e Sërbisë së paku dyfishohet dhe nuk faktohet se numri më 
i madh i këtyre vrasjeve kanë ndodhë në Kosovë.

Konferenca e organizuar në Rambuje në historiografitë e të trija vendeve 
prezentohet shkurt e në mënyra të ndryshme. Tekstet e Kosovës e 
paraqesin veç si fazë të re në të cilën hyn lufta e UÇK-së, e nuk japin asgjë 
nga përmbajtja e dokumentit të nënshkruar nga përfaqësuesit shqiptarë 
të Kosovës në këtë konferencë, me gjasë ngase s’duan ta vënë në dukje 
se UÇK-ja ka lëshuar pe nga qëndrimet e saj fillestare politike. Tekstet e 
Sërbisë pasi duan t’i paraqesin shtetet perëndimore se kishin për qëllim ta 
largonin Sërbinë nga Kosova, mosnënshkrimin e palës sërbe e prezentojnë 
si refuzim për tërheqjen e ushtrisë dhe policisë nga Kosova, edhe pse me 
dokumentin e nxjerrë nga kjo konferencë parashihej mbetja e 2.500 policëve 
dhe 1.500 ushtarëve të RFJ-së në Kosovë. Tekstet e Shqipërisë e përmendin 
autonominë që Kosova do ta gëzonte brenda RFJ-së në bazë të dokumentit 
të Rambujesë, por shtojnë se pavarësia e Kosovës do të diskutohej pas tre 
vjetëve. Ky dokument s’e përmend askund pavarësinë, por jep një frazë të 
papërcaktuar qartë, ku përmendet “vullneti i popullit”, por nuk specifikohet 
për vullnetin e cilit popull bëhet fjalë dhe radhitet edhe mbështetja në Aktin 
Final të Helsinkit, i cili thotë se kufijtë ndërkombëtarë mund të ndryshojnë 
vetëm me pajtimin e të dyja palëve.

Bombardimet e NATO-s ndaj caqeve ushtarako-policore sërbe/jugosllave, 
sipas teksteve të Sërbisë janë agresion i NATO-s, që ndodh pasi pala sërbe/
jugosllave refuzon t’i tërheqë trupat ushtarako-policore nga Kosova. 
Tekstet e Shqipërisë thonë se NATO-ja ka bombarduar pasi u dëbuan nga 
Kosova rreth një milion shqiptarë, kurse sipas teksteve të Kosovës NATO-ja 
ka ndërhy për t’ua ndalë hovin krimeve që bënte Sërbia ndaj shqiptarëve. 
Në asnjërën prej historiografive nuk saktësohet se UÇK-ja s’ishte pjesë e 
Marrëveshjes Tekniko-Ushtarake për tërheqjen e forcave sërbe/jugosllave 
nga Kosova, e lidhur vetëm mes NATO-s dhe RFJ-së/Sërbisë, e cila garantonte 
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që një numër i kufizuar i trupave sërbe/jugosllave të mund të kthehen në 
Kosovë. Po ashtu, s’thuhet kund se fillimisht qëllimi i NATO-s s’ishte t’i 
heqë të gjitha trupat sërbe/jugosllave nga Kosova, por u bë i tillë pak ditë 
para përfundimit të bombardimeve, për shkak se vetëm kështu refugjatët 
do të ndiheshin të sigurt të ktheheshin në shpitë e veta dhe trupat e NATO-s 
do të vendoseshin në një ambient të sigurt e pa gjasa për konflikt me ato të 
Sërbisë/RFJ-së.

Edhe demilitarizimi i UÇK-së në tekstet e Kosovës prezentohet veç si 
shndërrim i UÇK-së në TMK, por s’figuron askund se kjo nënkuptonte 
çarmatosje të UÇK-së dhe mosndërhyrje ndaj personelit të RFJ-së që do të 
kthehet në Kosovë. Në tekstet e Shqipërisë, çarmatosja e UÇK-së përmendet 
përciptazi, kurse në ato sërbe s’përmendet hiç. Po ashtu, në tekstet e 
Kosovës e të Shqipërisë nuk theksohet askund se qëllimi i pushtetit civil në 
Kosovë, të vendosur nga OKB-ja, dhe atij ushtarak, të vendosur nga NATO-
ja, ishte për të zbatuar Rezolutën 1244 të KS të OKB-së, nën të cilin populli 
i Kosovës gëzonte autonomi substanciale në kuadër të RFJ-së, kurse në 
tekstet e Sërbisë figuron garanca për integritetin territorial të RFJ-së sipas 
Rezolutës 1244.



Përfundime
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Dallime të qarta dhe të shumta hetohen në qasjen e historiografisë shkollore 
të Sërbisë dhe të Kosovës e Shqipërisë ndaj zhvillimeve në territorin e 
Kosovës. Këto dallime mund të grupohen si më poshtë:   

1. Pronësia ndaj territorit

Depërtimi i ushtrisë sërbe në Kosovë në fund të vitit 1912 prezentohet 
në mënyra të përkundërta në tekstet e Sërbisë dhe në ato të Kosovës e 
Shqipërisë. Kjo meqë palët pretendojnë pronësinë ndaj territorit të Kosovës. 
Mënyra se si prezentohet çlirimi, përkatësisht okupimi i Kosovës, jo vetëm 
më 1912, por edhe më 1918 e 1945, përvijon nacionalizëm ofensiv në tekstet 
e Sërbisë, kurse në ato të Kosovës, por edhe të Shqipërisë, nacionalizëm 
defensiv.

- Në tekstet e Sërbisë ky depërtim i ushtrisë sërbe paraqitet si çlirim i djepit 
të shtetësisë së Sërbisë, kurse depërtimi në Detin Adriatik si plotësim i 
njërit prej qëllimeve të luftës;

- Në tekstet e Kosovës, por edhe në ato të Shqipërisë, futja e trupave sërbe 
në Kosovë prezentohet si okupim, i cili thuhet të ketë ardhë si pasojë e 
pozitës së vështirë të shqiptarëve.

2. Krimet e palës tjetër

Segmenti më i rëndësishëm i historisë së Kosovës në harkun kohor 1912-2000 
janë krimet e palës sërbe, të organizuar në ushtri e polici të rregullt, kundër 
shqiptarëve; si dhe krimet e palës shqiptare, kryesisht të paorganizuar, 
kundër sërbëve. Tekstet shkollore të këtyre palëve i prezentojnë vetëm 
krimet e palës tjetër, duke e paraqitë veten viktimë, kurse tjetrin si agresor.

- Tekstet e Kosovës i paraqesin vetëm krimet e palës sërbe ndaj shqiptarëve 
në vitet 1912, 1918-1919, pastaj gjatë periudhës mes dy luftërave botërore, 
më 1945 dhe mbas LDB, si dhe gjatë luftës 1998-1999. Në këto tekste këto 
krime kualifikohen si: “veprime terroriste e gjakatare”; “dhunë e terror 
shovenist”; “terror e gjenocid shtetëror” ose “skena të llahtarshme të 
barbarisë së eskadroneve gjakatare”. Rrallëherë këto tekste ofrojnë të 
dhëna për t’i kuantifikuar krimet e palës sërbe, e edhe kur i ofrojnë, ato 
dalin të ekzagjeruara;

- Tekstet e Sërbisë i paraqesin vetëm krimet e palës shqiptare ndaj sërbëve 
në vitet 1915, 1941-1943, 1999-2000 duke i kualifikuar si: “sulmet e 
bandave lokale shqiptare”, “terrori i shqiptarëve ndaj sërbëve” ose 
“plaçkitjet dhe konfrontimet e grupeve terroriste shqiptare me forcat e 
rendit”. Këto tekste kryesisht nuk japin të dhëna për këto krime;
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- Tekstet e Shqipërisë paraqesin vetëm krimet e palës sërbe ndaj 
shqiptarëve në vitet 1912, 1918-1919, gjatë periudhës mes dy luftërave 
botërore, 1945 dhe mbas luftës së dytë botërore, si dhe gjatë luftës 1998-
1999, por në krahasim me tekstet e Kosovës e të Sërbisë, me gjuhë më 
të përmbajtur: “rrënimi i fshatrave, qyteteve dhe humbjet njerëzore”, 
“mohimi i të drejtave kombëtare të shqiptarëve”, “dhunë e pashembullt 
ndaj popullsisë së Kosovës dhe masakra”. Këto tekste kryesisht nuk japin 
të dhëna për këto krime. Përjashtim bëjnë krimet në konfliktin e fundit, 
të cilat ndonëse cilësohen si “gjenocid etnik”, shoqërohen me të dhëna 
vetëm për një masakër me 45 shqiptarë të vrarë;

3. Bashkëpunimet e heshtura

Ndërsa depërtimet e ushtrisë sërbe në Kosovë dhe krimet e palëve 
prezentohen në mënyra të ndryshme, në asnjërën prej teksteve të të trija 
vendeve nuk prezantohen takimet, marrëveshjet e bashkëpunimet e 
përfaqësuesve politikë e ushtarakë të shqiptarëve me ata të sërbëve. Nëpër 
tekstet e këtyre vendeve nuk përmendet askund:

- bashkëpunimi i disa prej liderëve kryesorë kryengritës shqiptarë (1912) 
me përfaqësuesit sërbë në Prishtinë, prej të cilëve marrin edhe armë për 
të luftuar kundër Perandorisë Osmane;

- takimi i udhëheqësit të lëvizjes kaçake të shqiptarëve të mbetur nën 
Jugosllavi (mbas Luftës së Parë Botërore) me autoritetet lokale sërbe për 
të jetuar i patrazuar, me kusht që të lëvizë vetëm brenda tri fshatrave; më 
pas edhe takimi i tij me zyrtarë të lartë sërbë, kur kërkon që Kosova të 
ketë të drejtë për vetëqeverisje;

- bashkëpunimi i Shoqatës për të Drejtën për Mbrojtjen e Islamit (mbas 
Luftës së Parë Botërore), e cila përfaqësonte shqiptarët në parlamentin 
sërb, me dy partitë kryesore politike sërbe në Jugosllavi demokratët dhe 
radikalët sa ndonjëherë edhe e ndante të njëjtën listë elektorale me këto 
parti politike;

- bashkëpunimi i ngushtë i komunistëve shqiptarë të Kosovës (gjatë 
dhe mbas Luftës së Dytë Botërore) me komunistët sërb-jugosllavë; ose 
pjesëmarrja dhe aplaudimi i tyre në kuvendin ku vendoset që Kosova të 
jetë pjesë e Sërbisë federale;

- marrëveshja e udhëheqësit të rezistencës paqësore të shqiptarëve të 
Kosovës (1996) me presidentin sërb për lirimin e objekteve shkollore e 
universitare për shqiptarët në Kosovë; më pas edhe takimi mes tyre për 
gjetjen e një zgjidhjeje paqësore për çështjen e Kosovës (1998);
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4. Qëllimet e shtrembëruara

Karakterisikë për tekstet e Kosovës janë hiperbolizimet e qëllimeve 
të organizimeve politike e ushtarake të shqiptarëve. Vetë organizimet 
ndonjëherë marrin emërtime të shpikura.

- kërkesa e kryengritësve shqiptarë në vitin 1912 për autonomi brenda 
Perandorisë Osmane në disa tekste të Kosovës paraqitet si kërkesë për 
pavarësi;

- veprimtaria e lëvizjes kaçake në vitet 1919-1925 pasqyrohet vetëm si luftë 
për çlirim e bashkim kombëtar dhe nuk përmendet askund kërkesa e saj 
për vetëqeverisje;

- shpiket organizmi që emërtohet “Ushtria Nacionalçlirimtare e Kosovës 
(UNÇK)”, ndonëse komunistët e Kosovës ishin pjesë e Ushtrisë Nacional-
Çlirimtare të Jugosllavisë.

- programi fillestar i LDK-së për autonomi prezentohet si program për 
vetëvendosje, kurse referendumi i mbajtur në shtator 1991 për Kosovën 
shtet sovran e të pavarur me të drejtën e lidhjes me Jugosllavinë, figuron 
vetëm si referendum për Kosovën shtet sovran e të pavarur;

- nënshkrimi i autonomisë substanciale për Kosovën në Konferencën e 
Rambujesë nga ana e përfaqësuesve politikë të UÇK-së nuk përmendet 
kurrkund; për më shumë, thuhet se qëllimi i UÇK-së ishte pavarësia, 
ndonëse teksti i betimit të ushtarit të UÇK-së flet për çlirim dhe bashkim 
të tokave të pushtuara të Shqipërisë.

 
5. Njësimi i rrymave

Tekstet e Kosovës kryesisht nuk i prezentojnë rrymat politike në Kosovë 
deri në fund të viteve 80, duke i dhënë vetëm nën ombrellën “lëvizja 
kombëtare shqiptare”. Kjo ombrellë, prej fundit të viteve 80 e deri në fund 
të viteve 90, quhet “lëvizja demokratike në Kosovë”. Rrymat e luftës së 
fundit në Kosovë paraqiten vetëm përmbledhtazi si UÇK. Tekstet e Sërbisë 
nuk merren fare me këto rryma, të cilat në tekstet e Shqipërisë, ndryshe nga 
ato të Kosovës, pasqyrohen pak më qartë, megjithëse sipërfaqësisht. 

- në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk prezentohet askund se në 
kryengritjen e armatosur të vitit 1912 për autonomi në kuadër të 
Perandorisë Osmane, në njërën anë ishin shumica e përfaqësuesve të 
qyteteve - bejlerë e agallarë - që kundërshtonin autonominë, e në tjetrën 
udhëheqësit e kryengritjes që synonin autonominë, por që ishin të 
përçarë, mbasi një pjesë e tyre pëlqenin me mbetë fuqimisht të lidhur me 
Perandorinë Osmane;
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- në tekstet e Shqipërisë, për dallim prej teksteve të Kosovës, specifikohet, 
ndonëse sipërfaqësisht, se mes dy luftërave botërore shqiptarët në njërën 
anë kishin lëvizjen kaçake që ndiqte rrugën e kryengritjes së armatosur, 
kurse në tjetrën, grupacionin politik të njohur shkurtimisht si Xhemijet, 
që ndiqte rrugën parlamentare;

- për dallim prej teksteve të Kosovës, në tekstet e Shqipërisë, edhe pse 
përciptazi, theksohet se gjatë Luftës së Dytë Botërore në një anë ndodhet 
rryma nacionaliste, e mbështetur nga nazistët gjermanë, që shpallte se 
angazhohet t’i mbante të bashkuara Kosovën me Shqipërinë, e në tjetrën 
rryma komuniste, e mbështetur nga komunistët jugosllavë, që po ashtu 
shpallte dëshirën e Kosovës për t’u bashkuar me Shqipërinë, duke 
sugjeruar të drejtën për vetëvendosje deri në shkëputje; megjithatë, në 
asnjë prej teksteve të këtyre vendeve nuk përmendet se rryma komuniste 
ishte e ndarë përbrenda;

- tekstet e Kosovës e të Shqipërisë nuk e përmendin se mbas Luftës së 
Dytë Botërore në Kosovë në njërën anë vepron rryma legale, si pjesë 
e institucioneve të sistemit jugosllav, kurse në tjetrën ajo ilegalja, e 
organizuar në organizata ilegale, e që e kundërshtonte pushtimin 
jugosllav;

- në asnjërin prej teksteve mësimore të Kosovës e të Shqipërisë nuk 
prezentohet ndarja e politikës paqësore në krahun e rezistencës pasive 
dhe të asaj aktive; ndarja mes krahut paqësor dhe ushtarak të politikës në 
Kosovë nuk përmendet në tekstet e Kosovës, ndërsa në ato të Shqipërisë 
përmendet qartë; 

- në tekstet e Kosovës e të Shqipërisë mungojnë edhe tri konceptet politike 
e ushtarake për luftën në Kosovë: FARK, LKÇK, UÇK. Mungesa e këtyre 
koncepteve të të trija rrymave e nënkupton edhe mungesën e të dhënave 
mbi fërkimet dhe përleshjet ndërmjet tyre;

Pretendimi për pronësi ndaj territorit të Kosovës; prezentimi vetëm i 
krimeve të palës tjetër, duke e nxjerrë veten viktimë kundrejt tjetrit agresor; 
si dhe heshtja e bashkëpunimeve, takimeve e marrëveshjeve shqiptaro-
sërbe, tregojnë se palët nuk e mbjellin te brezat e rinj frymën e pajtimit.

Shtrembërimi i qëllimeve dhe njësimi i rrymave politike të shqiptarëve të 
Kosovës në tekstet e Kosovës, e më pak në ato të Shqipërisë, lënë të kuptohet 
se shqiptarët gjithmonë kanë qenë të bashkuar rreth një ideali. Nga tekstet e 
Kosovës del se në njëfarë mënyre afërsisht deri në vitet e 80-ta ky ideal ishte 
bashkimi kombëtar, kurse më pas pavarësia e Kosovës.
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