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Të drejtat e 

shqiptarëve në 

Maqedoni të 

dozuara n'përqindje 

 ABDULLA MEHMETI  

 

Në Republikën e Maqedonisë, sipas të 

dhënave zyrtare nga Enti Shtetëror i 

Statistikave dhe burimeve të tjera relevante, 

dëshmohet se në nivel të shtetit: 

mbi 35% e fëmijëve të sapolindur, sipas 

përkatësisë etnike të prindërve, janë 

shqiptarë; 

 

mbi 35% e çifteve bashkëshortore të 

kurorëzuara, familjeve të reja sipas 

përkatësisë etnike, janë shqiptarë; 

mbi 35 % e nxënësve në shkollat fillore 

sipas përkatësisë etnike, janë shqiptarë. 

Numri i banorëve shqiptarë në Maqedoni 

nuk dihet saktë. Regjistrimi i popullsisë nuk 

është bërë që nga viti 2002. Prandaj, edhe 

këto të dhëna sipas Entit Shtetëror të 

Statistikave në Maqedoni (prej nga del se 

numri i shqiptarëve është mbi 35%) duhet të 

merren me rezervë, duke marrë parasysh se 

ky institucion përherë ka shprehur tendenca 

për zvogëlimin e numrit të shqiptarëve.    

Sipas të dhënave për përfaqësimin e 

shqiptarëve në organet e pushtetit, 

institucione dhe administratë, rezulton se: 
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me 16,6 % shqiptarët përfaqësohen 

aktualisht në Parlamentin e këtij shteti, ku 

nga gjithsej 120 deputetë sa ka ky organ 

ligjdhënës, partitë politike të shqiptarëve 

kanë vetëm 20 deputetë; 

afër 19,3 % e të punësuarve në administratë 

në nivel të shtetit janë shqiptarë, sipas të 

dhënave zyrtare më të fundit, të cilat duhet 

të merren me rezervë, përderisa ende ka 

institucione ku përfaqësimi i shqiptarëve 

është tepër simbolik, ose ku shqiptarëve u 

ndalohet qasja në ato. 

Sipas Kushtetutës së Maqedonisë (1991), e 

ndryshuar përmes amandamenteve të reje në 

vitin 2001, në frymën e Marrëveshjes 

kornizë të Ohrit, të drejtat e pupullit shqiptar 

janë përkufizuar si të drejta të ,,bashkësisë 

etnike që përbën mbi 20% të popullsisë në 

Maqedoni”, ndërsa numri i vogël i 

deputetëve shqiptarë në Parlamentin e këtij 

shteti (aktualisht 20) nuk mundëson as 

ngritjen e iniciativës për ndryshime të reja të 

kësaj Kushtetute, për të cilën shqiptarët 

duhet të kenë së paku 30 deputetë. 

Numri mbi 30 deputetë shqiptarë në 

Parlamentin e Maqedonisë është shumë i 

rëndësishëm, dhe nuk përbën më tepër se 

25% të numrit të përgjithshëm të deputetëve 

(120) sa ka gjithsej ky organ më i lartë i 

shtetit, aq sa pranohet zyrtarisht numri i 

përgjithshëm i banorëve shqiptarë, edhe 

përkundër të gjitha manipulimeve dhe 

falsifikimeve që u përmendën në lartë në 

dëm të shqiptarëve, për zvogëlimin sa më të 

madh të numrit të tyre në Maqedoni. 

Nga kjo mund të përfundojmë se, ky nuk 

është vetëm problem që buron nga 

diskriminimi i hapur institucional ndaj 

shqiptarëve nga të tjerët dhe nga organet e 

pushtetit, por edhe rezultat i pazareve 

politike të derisotme, mes krerëve të shtetit 

në Maqedoni dhe përfaqësuesve të partive 

politike të shqiptarëve. 

Në anën tjetër, edhe të dhënat jozyrtare të 

ekspertëve shqiptarë për çështje të 

statistikave duhet të merren në konsideratë, 

se numri i përgjithshëm i banorëve shqiptarë 

në Maqedoni mund të jetë më i lartë se 40%, 

njëherësh duke marrë parasysh edhe 

konstatimin e Alenacës më të fuqishme 

ushtarake–politike të botës së sotme, 

NATO-s, e cila në samitin e 25-të të saj në 

Çikago (20 maj 2012) ka deklaruar se numri 

i banorëve shqiptarë në Maqedoni është mbi 

40%. 

Nga krahasimet e paraqitura më lartë, mes 

numrit të përgjithshëm të banorëve shqiptarë 

në Maqedoni dhe nivelit tepër të ulët të 

përfaqësimit të tyre në organet e pushtetit, 

institucione dhe administratë,* mund të 
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përfundojmë se kjo gjendje është tepër 

shqetësuese për qytetarët shqiptarë dhe 

partitë politike të tyre në Maqedoni. 

*Këtu duhet të merret parasysh strategjia 

perfide e pushtetit, për krijimin e një pasqyre 

të rrejshme para opinionit të brendshëm dhe 

para faktorit ndërkombëtar, përmes 

pjesëmarrjes formale të shqiptarëve në 

Qeveri, me përfshirje të konsiderueshme të 

ministrave dhe zëvendësministrave 

shqiptarë, të përshtatshëm dhe kontrolluar 

nga pushteti, të cilët ky pushtet i përdor 

vetëm si instrument politik për kamuflimin e 

diskriminimit institucional të shqiptarëve 

dhe heshtjen e kërkesave të tyre të 

natyrshme për barazi të plotë, jo si pakicë 

kombëtare por si popull shtetformues në 

Maqedoni. 

 

 

 

 

 

Problemet kryesore të 

shqiptarëve në Maqedoni 
 

Problem kryesor në Maqedoni nuk 

janë çështjet që i dëgjojmë dhe 

lexojmë nga shumë analistë amatorë 

dhe individë me vullnet të mirë e 

dëshira të kontribojnë për zgjidhjen 

e çështjes së shqiptarëve në 

Maqedoni. 

1. Regjistrimi i popullsisë 

Ata që mendojnë se mosregjistrimi i 

popullsisë është ndër problemet 

kryesore për shqiptarët në 

Maqedoni, gabojnë. Gabojnë sepse 

gjatë të gjitha regjistrimeve të 

derisotme është manipuluar me 

numrin e shqiptarëve. Me këtë 

pushtet siç ka qenë dhe siç është 

sot, regjistrim real të popullsisë nuk 

mund të ketë, përveç tjerash edhe 

për faktin se pushteti i këtij vendi 

afër 70 vjet, nga krijimi i shtetit të 

Maqedonisë (1944-1991-2018) ka 

krijuar mekanizma dhe labirinte për 

manipulime pefide dhe të 

sofistikuara. Një regjistrim i 

popullsisë me mbikëqyrje 

ndërkombëtare është mbajtur në 
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vitin 1994, pas bojkotimit nga 

shqiptarët të regjistrimit të 

popullsisë në vitin 1991, ndërsa 

rezultatet e tij kanë qenë gjithashtu 

dëshpëruese. Unë personalisht kam 

zhvilluar disa takime me drejtuesit e 

këtij misioni mbikëqyrës atëkohë, 

dhe sugjerimet dashamirëse të disa 

prej përfaësesve të atij misioni 

(danezë, zviceranë etj., kanë qenë: 

me mbykëqyrje nga organizmat 

ndërkombëtarë ku bëjnë pjesë Rusia 

dhe Franca, kurrë nuk mund të ketë 

regjistrim real të popullsisë në 

Maqedoni, për shkak të shqiptarëve 

dhe bashkëive të tjera etnike pakicë, 

të cilat së bashku përbëjnë shumicë 

të popullsisë në këtë shtet, ndërsa 

popullsia vendëse shumicë rezulton 

se i takon besimit islam, prandaj nuk 

ka gjasa, sipas tyre, të ndryshohet 

karakteri etnik dhe fetar i këtij 

shteti! 

Nga rasti i regjistrimit të ndërprerë 

(dështuar) të vitit 2011, lëndën e të 

cilit e shqyrton edhe Prokuroria 

Speciale Publike, provat nga 

materiali i arkivuar (nëse i njëjti nuk 

është zhdukur), mund të nxirren 

shumë lehtë dhe të merren mësime 

për të ardhmen. 

Regjistrimi i ri i popullsisë që 

planifikohet të realizohet në vitin 

2021, planifikohet të zhvillohet me 

metodologji jo adekuate, përmes së 

cilës sërish shqiptarët nuk do ta dinë 

numrin e tyre të saktë në Maqedoni. 

Me, apo pa regjistrimin e popullsisë, 

ekspertët vendës dhe 

ndërkombëtarë e dinë saktë sa është 

numri i përgjithshëm i shqiptarëve 

në këtë shtet, por, deri në momentin 

kur ky numër duhet të jep efekte të 

duhura në përfshirjen e drejtë dhe 

adekuat të shqiptarëve në organet e 

pushtetit dhe administratë, nëntoka 

politike kriminale ka mundësi ta 

realizojë planin e saj strategjik 

(sipas Memorandumit serb) për 

largimin „dëbimin“ e një numri të 

madh të shqiptarëve në botën e 

jashtme, të cilin intensivisht është 

duke e realiziar me plan dhe në 

mënyrë të organizuar. 

Regjistrimi real i popullsisë dhe 

ndërprerja e largimit „dëbimit“ në 

masë të shqiptarëve nga Мaqedonia, 

nuk ka gjasa të realizohen me këtë 

klasë politike të papërgjegjshme në 

vend dhe me këtë pakujdesi siç e 

kanë treguar deri më sot Tirana dhe 
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Prishtina zyrtare, si dhe faktori 

ndërkombëtar. 

Një klasë politike e interesuar vetëm 

për pushtet, për pasurimin e saj, e 

kapur dhe deskreditur, që nuk ka as 

gatishmërinë më të vogël për 

bashkërendimin e veprimeve me 

forcat tjera dhe për llogaridhënie 

ndaj qytetarëve, nuk ka asnjë gjasë 

t’i zgjidh as problemet ekzistenciale 

të qytetarëve dhe as të drejtat 

kolektive të shqiptarëve. 

Përderisa udhëheqësit e partive 

politike nëpër tubimet e tyre 

partiake paraqesin një varg 

suksesesh, ndërsa qytetarët 

(votuesit e tyre) vazhdojnë të 

heshtin duke shpresuar në ditë më 

të mira, pa llogaritur se afër tri 

dekada pluralizëm dhe tranzicion 

përbëjnë një EPOKË, jo një mandat 

politik, dhe nuk ua përmendin hapur 

dështimet, çështjet e pazgjidhura, 

apo të ngatërruara edhe keq, të 

popullit shqiptar në Maqedoni, vetëm 

të marrët mund të shohin ëndrra të 

bukura me pranvera demokratike! 
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THEMELIMI DHE 

SHUARJA E 

AUTONOMISË SË 

SHQIPTARËVE NË 

MAQEDONI  
Qerim Lita 

 

 Dritëhijet e demokracisë shqiptare 

 Patriotizmi ekonomik 

 Skandali dhe standardi 

 Intervenimi ishte veprim i duhur, a 

ishte edhe mënyra e duhur 

 Çlirimi nga toka 

 Thellohet kriza e krizëbërjes nga 

“klubi ramizian” 

 Ngjashmëritë 100-vjeçare shqiptare 

 Diskriminimi multietnik 

 Zgjedhjet direkte presidenciale në 

republikat parlamentare 

 Xhaxha Ibrahimi dhe Xhadi 

Si kundërpërgjigje ndaj mohimit të 

vazhdueshëm të kërkesave për barazi 

nacionale, dy partitë politike shqiptare 

vendosën ta bojkotojnë referendumin për 

shpalljen e pavarësisë, i cili u mbajt më 8 

shtator 1991, madje deputetët shqiptarë nuk 

e votuan as Kushtetutën, për shkak se me të 

shqiptarët u shpallën pakicë nacionale, 

ndërsa paraprakisht qe bojkotuar edhe 

regjistrimi i popullsisë, i cili u desh të 

mbahet në muajin maj të atij viti 

 

Rënia e regjimit komunist, te shqiptarët, 

ngjashëm sikurse edhe te një pjesë e popujve 

të ish federatës komuniste jugosllave: 

kroatët, sllovenët dhe boshnjakët, u përjetua 

si një “çlirim kombëtar”. Në zgjedhjet e 

para, të cilat në RS të Maqedonisë u mbajtën 

gjatë muajve nëntor-dhjetor 1990, 

shqiptarët, të cilët përbënin 1/3 e popullsisë, 

u rreshtuan në dy partitë e atëhershme 

politike: Partia për Prosperitet Demokratik 

(PPD) dhe Partia Demokratike Popullore 

(PDP), të cilat arritën të fitojnë 23 ulëse në 

parlament (17 PPD, 1 PDP dhe 5 koalicioni 

PPD-PDP). Me konstituimin e Parlamentit të 

parë pluralist e, më pas, edhe me formimin e 

të ashtuquajturës qeveri të “ekspertëve”, 

çështjet jo që nuk ndryshuan në të mirë të 

shqiptarëve, por të njëjtat morën një kahe 

skajshmërish antishqiptare, ndërsa nxiteshin 

e mbështeteshin nga drejtuesit e atëhershëm 

politikë e ekzekutivë maqedonas. 
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Në ato rrethana, Partia Demokratike 

Popullore (PDP) doli me një deklaratë 

politike, e cila më 19 qershor të vitit 1991 u 

botua në gazetën “Nova Makedonija”. Në 

pikën dy (2) të saj thuhej: 

“PDP-ja është përcaktuar që popullsisë 

shqiptare në Jugosllavi t’i pranohet statusi i 

kombit (janë mbi 3 milionë) edhe atë si 

shprehje e lirisë dhe të drejtës për përcaktim 

të lirë nacional, për vetëvendosje dhe me të 

drejtë të shkëputjes nga robëria totalitare e 

asimiluese pan-sllaviste”. Një qëndrim i tillë 

i PDP-së, thuhej në vazhdim të deklaratës, 

vjen si rrjedhojë e refuzimit të kërkesave të 

pareshtura të shqiptarëve nga udhëheqja e 

atëhershme maqedonase, e cila “në vend të 

progresit e zgjodhi regresin”, dhe, si 

rrjedhojë, “janë bërë dhe po bëhen shumë 

reduktime e ndalime për shkollim në gjuhën 

shqipe, janë miratuar ligje diskriminuese në 

fushën e shkollimit, u mbyllën shumë 

shkolla të mesme në gjuhën shqipe, na 

urdhëruan të mësojmë në ‘paralelet e 

përziera’, administratën pedagogjike ta 

udhëheqim në gjuhë të huaj, sollën vendime 

për shkollim të mesëm të imponuar vetëm 

në gjuhën maqedonase, kërkesat 

gjithshqiptare për mësim në gjuhën shqipe 

injorohen nga ‘shteti demokratik’, pasiviteti 

shtetëror, që i përket shkollimit në gjuhën 

shqipe, paraqet një politikë aktive të 

denacionalizimit dhe asimilimit të kombit 

shqiptar…etj.”. 

Deklarata Politike e PDP-së i nxiti qarqet e 

atëhershme shoviniste maqedonase, të 

involvuar brenda “qeverisë së ekspertëve” 

(në të cilën pa dëshirën dhe vullnetin e 

shqiptarëve, merrnin pjesë edhe tre 

shqiptarë), të ndërmarrin masa ndëshkuese 

kundër popullsisë shqiptare në përgjithësi, e 

të aktivistëve të kësaj partie në veçanti. 

Ministria për Informim, përmes një 

komunikatë të lëshuar më 27 qershor, 

Deklaratën e PDP-së e kualifikoi si një 

“pamflet” që çon, siç thuhe, “kah 

destabilizimi i Republikës, kah cenimi i 

marrëdhënieve ndërnacionale…”, krejt kjo 

“me qëllim të arritjes së funksionit të 

shkëputjes së pjesëve nga Maqedonia dhe 

krijimin e një fiksioni për Shqipëri të 

Madhe”. 

Ndërkohë, edhe Partia për Prosperitet 

Demokratik, më 29 korrik 1991, ia dorëzoi 

Kuvendit të Republikës së Maqedonisë 

“Deklaratën për statusin e barabartë të 

shqiptarëve në Maqedoni”. Sipas saj, bartës 

të sovranitetit duhej të ishin të gjithë 

qytetarët, pa marrë parasysh përkatësinë e 

tyre etnike, ndërsa gjuhë nacionale të 

shpalleshin maqedonishtja, shqipja dhe 

turqishtja. Më tej thuhej se Republika e 
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Maqedonisë duhet të ndërtojë mekanizma 

kushtetuese, përmes të cilëve do të 

garantohet barazia nacionale, pranë të cilëve 

për të gjitha çështjet, të cilat u përkasin 

marrëdhënieve ndërnacionale, duhet të 

vendoset me konsesus. Në pikën e nëntë të 

Deklaratës bëhej me dije se: “Shqiptarët në 

Republikën e Maqedonisë kanë të drejtë të 

vendosin për fatin e tyre dhe, në këtë 

kontekst, ta bartin pjesën e tyre të 

përgjegjësisë për fatin e Republikës”. 

Ngjashëm si e para, edhe kjo deklaratë u 

hodh poshtë nga Qeveria e RSM-së, me 

arsyetimin se “statusi i kolektiviteteve 

nacionale, pakicave nacionale dhe etnike 

dhe pjesëtarëve të kombeve tjera” do të 

definohet me Kushtetutën e Republikës së 

Maqedonisë. 

Si kundërpërgjigje ndaj mohimit të 

vazhdueshëm të kërkesave për barazi 

nacionale, dy partitë politike shqiptare 

vendosën ta bojkotojnë referendumin për 

shpalljen e pavarësisë, i cili u mbajt më 8 

shtator 1991, madje deputetët shqiptarë nuk 

e votuan as Kushtetutën, për shkak se me të 

shqiptarët u shpallën pakicë nacionale, 

ndërsa paraprakisht qe bojkotuar edhe 

regjistrimi i popullsisë, i cili u desh të 

mbahet në muajin maj të atij viti. 

Ndërkohë, më 27 dhjetor të vitit 1991, me 

nismën e grupit parlamentar shqiptar dhe me 

përfaqësues, këshilltarë nga kuvendet 

komunale të 17 komunave të banuara me 

shqiptarë, në Gostivar në zyrën e Partisë për 

Prosperitet Demokratik u themelua Kuvendi 

për Shpalljen e Autonomisë Politiko-

Territoriale të Maqedonisë (APTSHM). Po 

në atë mbledhje u vendos që “më datë 11 

dhe 12 janar të vitit 1992 të mbahet 

Referendum në 17 komuna të Maqedonisë të 

banuara me shqiptarë”. Në deklaratën e dalë 

nga kjo mbledhje thuhej: “Shpresat se me 

proceset e reja demokratike populli shqiptar 

do t’i gëzojë të drejtat e veta legjitime nuk u 

realizuan nga pushteti maqedonas. Populli 

shqiptar nuk e pranoi regjistrimin e 

popullsisë, sepse nuk u plotësuan kushtet e 

nevojshme; gjithashtu nuk doli në 

referendumin e 8 shtatorit jo pse ishte 

kundër Maqedonisë dhe sovranitetit të saj, 

por ngase nuk u realizuan premtimet e 

udhëheqjes së Maqedonisë për barazi të 

plotë të shqiptarëve me maqedonasit; e 

njëjta gjë ndodhi edhe me Kushtetutën e 

Maqedonisë…. Duke u gjetur në një situatë 

të tillë, populli shqiptar, me të drejtë e 

shprehu vullnetin e vet politik të 

patjetërsueshëm për shpalljen e 

Referendumit për Autonomi Politike-

Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni…”. 
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Më 30 dhjetor të vitit 1991 u mbajt mbledhja 

e dytë e Kuvendit, në të cilën Gjyliaz 

Fejzullahu u zgjodh kryetar i Kuvendit, 

Liman Kurtishi nënkryetar dhe Naser Zyberi 

sekretar. Po në atë mbledhje u themeluan 

komisionet kuvendore, në mesin e tyre edhe 

Komisioni për Organizimin dhe Mbajtjen e 

Referendumit. Ndërkohë, kryetari i 

Kuvendit të APTSHM-së, Gjyliaz 

Fejzuallau, me shkresën Nr. 03-14/91 të 

datës 6 janar 1991, e njoftonte Kryetarin e 

Republikës, Kiro Gligorov, për datën e 

mbajtjes së referendumit dhe njëherazi 

kërkonte që t’i ndërmarrë të gjitha masat për 

zhvillimin normal të tij: “Ju njoftojmë se 

Kuvendi për Autonomi Politike-Territoriale 

të Shqiptarëve në Maqedoni, në mbledhjen e 

mbajtur më 27 dhjetor 1991, duke u nisur 

nga Deklarata e BE-së në Bukuresht më 17 

dhjetor 1991, Projekt-dokumentin e 

Konferencës së Paqes për Jugosllavi dhe 

Deklaratën e Kuvendit të Maqedonisë në 

lidhje me plotësimin e kushteve për 

pranimin ndërkombëtar të Maqedonisë, solli 

Vendim për shpalljen e Referendumit për 

Autonomi Politik-Territoriale të Shqiptarëve 

në Maqedoni, i cili referendum do të mbahet 

më datë 11 dhe 12 janar të vitit 1992 dhe 

qytetarët shqiptarë e të tjerë do të 

deklarohen për pyetjen ‘A jeni për 

Autonomi Politike-Territoriale të 

Shqiptarëve në Maqedoni’. Prandaj, Ju 

lusim të ndërmerrni masa përkatëse për 

krijimin e kushteve për zhvillimin normal të 

referendumit…”. 

Menjëherë pas kësaj shkrese, filloi një 

fushatë e egër shtetërore kundër 

referendumit shqiptar, së cilës fillimisht i 

paraprinë mjetet e informimit në gjuhën 

maqedonase, që më pas atyre t’u 

bashkëngjitet edhe vet qeveria në krye me 

kryeministrin e atëhershëm Nikolla Klusev, 

si dhe të gjitha partitë politike maqedonase, 

duke i akuzuar shqiptarët dhe partitë e tyre 

politike se ,me shpalljen e referendumit, ata 

dëshirojnë “ta cenojnë integritetin territorial 

të Maqedonisë”. Mirëpo, as fushata 

antishqiptare e as represioni policor ndaj 

aktivistëve të dalluar të çështjes shqiptare, 

nuk qenë në gjendje ta pengonin vullnetin e 

popullit shqiptar. Kjo u pa që në mëngjesin e 

ditës së parë të referendumit (11 janar), kur 

mijëra shqiptarë dolën në vendvotimet e tyre 

për të votuar “PRO” Autonomisë Shqiptare. 

Komisioni qendror për Organizimin e 

Referendumit i raportonte Kuvendit të 

APTSHM-së se në ditën e parë të votimit, në 

orën 11.30, “filloi aksioni policor, duke 

marrë kutitë dhe materialet votuese”, për çka 

votimi u ndërpre për një kohë të shkurtër. 

Në vazhdim të raportit thuhej se në tërë 

Maqedoninë ishin hapur 500 vendvotime, 
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ndërsa në 260 prej tyre kishte intervenuar 

policia. Në vendvotimet ku nuk pati 

intervenime nga ana e policisë “rrjedha e 

votimit është zhvilluar pa asnjë ndërprerje”, 

ndërsa në vendvotimet ku policia e kishte 

konfiskuar tërë materialin zgjedhor 

“komisionet sërish janë angazhuar dhe e 

kanë vazhduar punën në gjysmëilegaliteti 

me të vetmin qëllim që t’u mundësojnë 

qytetarëve të deklarohen”. Dy ditë pas 

përfundimit të referendumit (14 janar), 

Komisioni Qendror për Organizimin e 

Referendumit, në selinë e Kuvendit të 

APTSHM-së (Gostivar) organizoi një pres-

konferencë, me ç’rast u theksua se – 

përkundër përpjekjeve të organeve policore 

për ta penguar mbajtjen e tij – i njëjti 

përfundoi me një sukses të jashtëzakonshëm. 

Nga gjithsej 383.894 votues shqiptarë të 

regjistruar në 17 komunat përkatëse, në 

votim kishin dalë 361.627: prej tyre 361.263 

kishin votuar “PRO” Autonomisë Politike–

Territoriale të Shqiptarëve në Maqedoni, 57 

kishin qenë “KUNDËR” dhe 307 kishin 

qenë fletëvotime të pavlefshme. 

Suksesi aq i madh që u arrit në referendum e 

nxiti udhëheqjen e Kuvendit të APTSHM-së 

të ndërmarrë hapa konkrete drejt jetësimit të 

tij. Kryesia e Kuvendit, në mbledhjen e saj, 

vendosi të grumbullohen 150.000 

nënshkrime, që ishin parakusht për ngritjen 

e iniciativës për ndryshimin e Kushtetutës. 

Për këtë qëllim, dy komisioneve: Komisioni 

për Hartimin e Tekstit për Ndryshimin e 

Kushtetutës, si dhe Komisioni për 

Përcaktimin e Shtrirjes së Autonomisë, iu 

rekomandua që sa më parë që është e 

mundur t’i kryejnë detyrat dhe detyrimet e 

tyre. Në kuadër të komisionit të parë u 

përfshinë edhe një numër i konsiderueshëm i 

ekspertëve shqiptarë, profesorë të njohur të 

Universitetit të Prishtinës, siç ishin Esat 

Stavileci, Gazmend Zajmi, Gazmend Pula, 

Zejnulla Gruda, Iliaz Kurteshi etj., me 

ndihmën e të cilëve së shpejti u përgatit 

teksti, përkatësisht “Propozimi për ngritjen e 

iniciativës për ndryshimin dhe plotësimin e 

Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë”, i 

cili përbëhej prej tetë (8) pikave: 

“1. Me preambulën e Kushtetutës të 

Republikës së Maqedonisë të shprehet e 

vërteta historike se popuj konstituivë të 

Republikës së Maqedonisë janë populli 

maqedonas dhe shqiptar, të cilët gjatë 

historisë kanë luftuar bashkërisht për liri 

nacionale dhe shtet të përbashkët. 

2. Republika e Maqedonisë të ndërtohet 

si shtet modern, social, demokratik i 

qytetarëve dhe popujve të barabartë dhe 

sovran me ndërtimin e përmbajtjeve të atilla 
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të Kushtetutës që do të sigurojnë dhe 

garantojnë: 

3. a) Përdorim të barabartë zyrtar të 

gjuhëve të kombeve dhe nacionaliteteve në 

të gjitha nivelet; 

4. b) Përfshirje proporcionale në 

organet shtetërore dhe pushtetin lokal; 

5. c) Status të barabartë në lëmin e 

arsimit, shkencës, kulturës dhe veçorive 

nacionale nëpërmjet të garantimit të të 

drejtave për shkollim në gjuhën amtare në të 

gjitha nivelet, formimin e institucioneve 

nacionale për kultivimin e kulturës 

nacionale, historisë dhe traditave, si dhe 

përdorimit të lirë të simboleve kombëtare. 

6. Rendi juridik efikas, si garanci për 

siguri juridike të qytetarëve dhe 

kolektiviteteve nacional me ndarje strikte të 

pushtetit ligjdhënës, ekzekutiv dhe gjyqësor. 

7. Organizimi dhe funksionimi i 

pushtetit të mbështetet në njësitë lokale dhe 

rezultatet e zgjedhjeve të lira dhe 

demokratike. 

8. Krijimi i mekanizmit kushtetuese për 

mbrojtjen e garancive kushtetuese. Në këtë 

kuptim Kuvendi i R. së Maqedonisë të jetë 

dydhomësh: Dhoma e Qytetarëve dhe 

Dhoma e Kombeve dhe kolektiviteteve 

nacionale, në të cilat konsensusi do të jetë 

kriteriumi themelor i vendosjes. 

9. Status i barabartë në lëmin e 

informimit nëpërmjet të së drejtës së 

kombeve dhe kolektiviteteve nacionale për 

informim në gjuhën e tyre amtare. 

10. Konstituimi i sistemit ekonomik 

stabil juridiko-kushtetues, i mbështetur në 

ekonominë e tregut dhe pronës juridiko-

shtetërore me instrumente të ndërtuara për 

siguri individuale dhe kolektive, ekonomike 

dhe sociale të qytetarëve dhe kolektiviteteve 

nacionale. 

11. Të pranohet dhe garantohet në 

mënyrë juridiko-kushtetuese e drejta me 

aktet ndërkombëtare të miratuara, 

organizimi i autonomive politike të 

kombeve dhe nacionaliteteve që jetojnë në 

R. e Maqedonisë me ndërtimin e kaptinës së 

veçantë në Kushtetutën e Maqedonisë”. 

Në fund teksti i përshkruante shkaqet 

themelore rreth kërkesës për ndryshimin dhe 

plotësimit të Kushtetutës, disa prej të cilave 

po i paraqesim në vazhdim: “degradimi i 

popullit shqiptar në pakicë nacionale; 

mohimi i subjektivitetit të tij konstituiv të 

shtetit dhe e drejta e tij për vetëpërcaktim; 

pabarazia e tij me kombin maqedon në të 

gjitha fushat; mohimi i autoktonisë së tij; 
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mosrespektimi i vullnetit politik të 

shqiptarëve të shprehur në mënyrë të 

drejtpërdrejtë dhe demokratike; 

mospërfshirja e tij proporcionale në organet 

e pushtetit shtetëror… etj.”. 

Ndërkohë, edhe Komisioni për Përcaktimin 

e Shtrirjes së Autonomisë e hartoi projektin 

me titull “Vazhdimësia e elementit shqiptar 

në Maqedoninë e sotme”. Fillimisht, projekti 

i përcaktonte kufijtë, përkatësisht shtrirjen e 

shqiptarëve, ku thuhej shprehimisht: 

“Populli shqiptar shtrihet edhe në një 

hapësirë të gjerë të Maqedonisë së sotme, e 

cila fillon nga Kumanova me rrethinë, duke 

kaluar nëpër Shkup, pjesërisht nëpër Veles, 

Prilep, Krushevë dhe disa vende të tjera të 

Maqedonisë Lindore, ndërsa në Tetovë, 

Gostivar, Kërçovë, Dibër, Prespë, Ohër 

vazhdon që të banojë duke mbaruar me 

Manastirin”. Sipas hartuesit të Projektit, 

shtrirja e popullit shqiptar nga Lindja shkon 

mes lumenjve Treska dhe Vardar, në drejtim 

të Veriut nga Morava Jugore dhe drejtohet 

nga Veriu në Jeni Pazar, përkatësisht Pazari 

i Ri dhe del në Tivar. “Popullata shqiptare – 

theksohej në Projekt – gjithmonë ka qenë 

shumicë në këto hapësira në krahasim me 

grupet e tjera etnike të Maqedonisë së 

sotme, e në veçanti në raport me popullin 

maqedonas”. Një rëndësi të veçantë i 

kushtohet edhe autoktonisë së shqiptarëve, e 

cila siç vihej në dukje, datonte që nga 

parahistoria dhe antika kur shqiptarët 

njiheshin si “Pellazgë e Ilirë”, ndërsa një 

kohë gjatë Mesjetës së hershme e më vonë, 

nën emrin “Arbëresh” dhe së fundi si 

“Shqiptarë”. Rrëzimi i sistemit monist, sipas 

hartuesve të Projektit “ngjalli shpresë të 

madhe të populli shqiptar në Maqedoni”, se 

më në fund “do t’i sigurojnë të gjitha të 

drejtat kombëtare”, ngjashëm si edhe 

maqedonasit, mirëpo edhe kësaj radhe mbeti 

i degraduar, madje “nuk iu pranua as statusi 

i cili i qe garantuar në Mbledhjen e 

KAÇKM-së, të vitit 1944, as me atë të 

Kushtetutës së vitit 1974, që të jetë element 

shtetformues”. I gjetur në këtë pozitë, 

theksohej në fund të dokumentit: “Populli 

shqiptar, u përcaktua nëpërmjet 

Referendumit të mbajtur më datë 11 dhe 12 

janar të vitit 1992, me ç’rast 99% të 

votuesve u deklaruan për Autonomi 

Politike-Territoriale të Shqiptarëve në 

Maqedoni”. 

Një dokument tjetër me rëndësi paraqet letra 

e kryetarit të Kuvendit të APTSHM-së, 

Gjyliaz Fejzullahu, dërguar më 14 shkurt të 

vitit 1992 deri te Komisioni i Arbitrazhit, të 

cilën në vazhdim po e japim në formë të 

shkurtuar: 
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“…Me interes të veçantë lexuam pjesën e 

Raportit për njohjen e Republikës së 

Maqedonisë nga ana e Bashkësisë Evropiane 

dhe shteteve anëtare të saj. Me keqardhje 

konstatojmë se në raportin e Komisionit të 

arbitrazhit nuk janë marrë në konsiderim 

faktet e pakontestueshme natyrore, historike 

dhe aktuale të jetës dhe të veprimit të afro 

40% të popullatës së tërësishme në këtë 

Republikë e cila i përket kombit shqiptar, e 

që me datë 11 dhe 12 janar 1992 nëpërmjet 

Referendumit u deklarua për Autonomi 

Politiko-territoriale në trojet e veta etnike…. 

Me këtë rast shprehim bindjen tonë se 

shqiptarët në Maqedoni nuk janë kundër 

pavarësisë së Maqedonisë dhe njohjes së saj 

nga ana e Bashkësisë Evropiane dhe e 

shteteve anëtare të saj, me kusht që edhe 

atyre t’u njihet Autonomia Politiko-

Territoriale si hap kah zgjidhja e drejtë dhe e 

barabartë e çështjes shqiptare, në pajtimin 

me Aktin Final të Helsinkut 1975 dhe Kartës 

së Parisit për një Evropë të re (1990), 

dokumente këto që e njohin të drejtën e 

vetëvendosjes për secilin popull…”. 

Një ditë më vonë, përkatësisht, më 15 shkurt 

1992, Gjyliaz Fejzuallu – përmes një letre në 

emër të Kuvendit të APTSHM-së – i 

shprehte mirënjohej kongresistit amerikan 

Tom Lantosh “për angazhimin e tij dhe 

paraqitjen e Propozim Rezolutës në 

Kongresin Amerikan” lidhur me kërkesën 

për Autonominë Politike-Territoriale të 

Shqiptarëve në Maqedoni. Në kuadër të 

aktivitetit për jetësimin e Autonomisë 

Shqiptare nuk duhet harruar qëndrimin 

disaditor në Gostivar të delegacionit të 

SHBA-ve në përbërje: Josef Diogardi, 

Porkwist Grover, Stefan Wiliam, Osman 

Osmani dhe Xheksi Sadiku. Gjatë qëndrimit 

treditor (11-13 mars 1992) delegacioni 

zhvilloi bisedime të ndara me kryetarin e 

Forumin Demokratik për të Drejtat e 

Njeriut, Milaim Fejziu, me kryetarin e 

Kuvendit të APTSHM-së, Gjyliaz 

Fejzullahu, me deputetët shqiptarë: Neim 

Selmani, Zudi Bilalli dhe Ferit Sadiku, si 

dhe me kryetarët e dy partive politike 

shqiptare, Nevzat Halili dhe Iliaz Halimi. 

Ardhja e Diogardit, sipas burimeve të kohës, 

“lidhej ngushtë me internacionalizimin e 

autonomisë shqiptare”. 

Aktiviteti i bujshëm i strukturave 

udhëheqëse të Kuvendit të APTSHM-së dhe 

dy partive politike shqiptare përcillej hap 

pas hapi nga qarqet e atëhershme qeveritare. 

Ministria e Punëve të Brendshme, përmes 

një shkrese konfidenciale, e njoftonte 

Qeverinë e R. Maqedonisë se dy partitë 

shqiptare, PPD dhe PDP, kohëve të fundit 

po mbajnë kontakte të shumta me krerët e 

“Alternativës Kosovare” (LDK-së), nga të 
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cilët marrin instruksione konkrete për 

aktivitetet e mëtutjeshme “për 

institucionalizimin dhe zyrtarizimin e 

mëtutjeshëm ndërkombëtar të autonomisë 

shqiptare”. Me qëllim të kryerjes sa më 

profesionale dhe sa më parë të punëve rreth 

zyrtarizimit përfundimtar të “Autonomisë 

Shqiptare në Maqedoni – thuhej në 

informatë – si dhe përgatitjen e materialit në 

lidhje me kërkesën për ndryshimin e 

Kushtetutës më datë 15 shkurt 1992 në 

Gostivar, nga Kosova kanë arritur Esad 

Stavileci, Zejnulla Gruda dhe dy profesorë 

të tjerë nga Prishtina, të cilët në Gostivar 

duhet të realizojnë kontakt me Gjyliaz 

Fejzullahun, Neim Selmanin, Mitat Eminin, 

Nevzat Halilin dhe Iliaz Halimin”. “Sipas 

vlerësimit tonë – theksohej në vazhdim – 

aktivitetet e tilla të separatistëve dhe 

shovinistëve shqiptarë për 

“institucionalizimin” dhe “zyrtarizimin 

ndërkombëtar” të së ashtuquajturës 

“Autonomi Shqiptare” janë në kuadër të 

aktiviteteve të përgjithshme të pjesëtarëve 

ekstremistë të partive njënacionale shqiptare 

për ndryshimin e kufijve të R. Maqedonisë, 

kjo si pjesë e strategjisë globale për krijimin 

e shtetit të madh shqiptar në Ballkan, që 

përbën sulm të drejtpërdrejtë ndaj 

rregullimit kushtetues të R. Maqedonisë”. 

Menjëherë pas kësaj informate, qarqet 

shoviniste maqedonase, të instaluar brenda 

qeverisë së atëhershme, nëpërmjet mjeteve 

të informimit në gjuhën maqedonase e 

filluan një fushatë të gjerë, e cila pati për 

qëllim përçarjen e strukturës politike 

shqiptare. Kësaj fushate iu bashkëngjit edhe 

Kiro Gligorovi, i cili së shpejti për këshilltar 

të tij personal  i emëroi disa funksionarë të 

lartë të regjimit të mëparshëm me prejardhje 

shqiptare. Në mesin e tyre ishte edhe Hysen 

Ramadani, i cili doli me tezën se “kërkesa 

për Autonomi” nënkupton se “shqiptarët me 

vetëdëshirë e pranojnë statusin e pakicës 

nacionale”, prandaj ajo – si e tillë – “duhet 

të hidhet poshtë” dhe njëherazi të shkohet 

me kërkesën “elementit konstituiv”, 

përkatësisht që “shqiptarët, krahas 

maqedonasve, të jenë element shtetformues 

të Maqedonisë”. 

Pikërisht kjo deklaratë, përkundër faktit se 

doli nga goja e një njeriu, i cili në atë 

moment nuk përfaqësonte asnjë parti ose 

ndonjë shoqate joqeveritare shqiptare, krijoi 

huti brenda strukturës udhëheqëse të PPD-

së. Nga procesverbali i mbledhjes së 

zgjeruar të Kryesisë Qendrore të kësaj 

partie, punimet e së cilës u zhvilluan 24 prill 

të vitit 1992 në Tetovë, informohemi se 

pjesa më e madhe e deputetëve dhe të 

ministrave shqiptarë u distancuan nga 
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shpallja e Autonomisë dhe në fjalimet e tyre 

kërkuan të hidhet poshtë kjo ide dhe të 

shkohet, siç do të shprehen, “në një opcion 

më të pranueshëm” për palën maqedonase, e 

që sipas tyre është “kërkesa për barazi të 

plotë të shqiptarëve me maqedonasit”. 

Kundër këtij opsioni doli shumica dërmuese 

e anëtarëve të Kryesisë, si dhe një pjesë e 

deputetëve, të cilët theksuan se “kërkesa për 

shpalljen e Autonomisë Politike-Territoriale 

të Shqiptarëve në Maqedoni, përbën një 

obligim kombëtar të shprehur në mënyrë 

plebishitare në Referendumin e 11 dhe 12 

janarit”. Bartës të kësaj linje “ekstreme”, siç 

thuhej në një dokument të shërbimit sekret 

maqedonas, ishin: Nevzat Halili, Mersim 

Pollozhani, Sami Ibrahimi, Neim Ollomani, 

Hysni Shaqiri, Mahi Nesimi, Ilir Luma etj. 

Rrjedhimisht, kjo ide e shpikur nga qarqet 

qeveritare maqedonase, e cila si qëllim 

parësor, pati përçarjen brenda strukturës 

udhëheqëse shqiptare, e cila asaj kohe ishte 

e bashkuar si asnjëherë më parë, u reflektua 

edhe brenda anëtarëve të Kuvendit të 

APTSHM-së. Në Informatën e zgjeruar të 

Komisionit për Informim të APSHM-së, në 

lidhje me punën dhe aktivitetin njëvjeçar të 

Kuvendit dhe të komisioneve të tij, vihej në 

dukje se “ngadalësimi i aktivitetit të 

Kuvendit” filloi që në mbledhjen e zgjeruar 

të datës 30 prill 1992, në të cilën përveç 

anëtarëve të Kuvendit kanë marrë pjesë edhe 

përfaqësues të dy partive politike shqiptare, 

në të cilën është debatuar për projekt-

dokumentet: “Propozimi për ngritjen e 

iniciativës për ndryshimin dhe plotësimin e 

Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë” 

dhe “Vazhdimësia e elementit shqiptar në 

Maqedoninë e sotme”, për të cilët u bë fjalë 

më lart. Në mbledhje për herë të parë në 

sipërfaqe dolën mendime të ndara për atë se 

a duhet shkuar në këtë moment “në 

jetësimin e Autonomisë ose edhe më tutje të 

vazhdohet me kërkesën për shtetformues” 

dhe, për rrjedhojë, në mbledhjen e Kuvendit 

u vendos të zhvillohen konsultime me 

ekspertët. Një ditë më pas, një delegacion i 

Kuvendit, i udhëhequr nga kryetari Gjyliaz 

Fejzullahu, i shoqëruar edhe nga përfaqësues 

të lartë të dy partive të atëhershme politike 

shqiptare, udhëtuan në Prishtinë, me ç’rast 

zhvilluan një bisedë me ekspertët e njohur 

shqiptar të fushës juridike, siç ishin: Esad 

Stavileci, Gazmend Zajmi, Gazmend Pula, 

Zejnulla Gruda e tjerë, të cilët shprehën 

bindjen e tyre se nuk ka kohë për pritur, 

porse duhet shkuar urgjentisht në “jetësimin 

e Autonomisë”. Ata, veç tjerash, 

delegacionit të APTSHM-së i sugjeruan që 

“të përgatitet një kërkesë” e cila do të 

bazohej në tekstin e projekt-dokumentit për 

jetësimin e Autonomisë, të cilën deputetët 
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shqiptarë duhej t’ia dorëzonin kryetarit Kiro 

Gligorov. 

Dokumentet e APSHM-së, të cilat me 

përkushtim janë ruajtur nga kryetari i saj, i 

ndjeri Gjyliaz Fejzullahu, provojnë se 

sugjerimet e ekspertëve shqiptarë nga 

Kosova nuk u morën fare parasysh nga 

kryesitë e dy partive politike shqiptare, të 

cilat, ndërkohë, hartuan kërkesën drejtuar 

Parlamentit, ku kërkohej që “shqiptarëve t’u 

njihet statusi i shtetformësisë”. Ajo, edhe 

pse u paralajmërua në një konferencë për 

shtyp, nuk iu dorëzua Parlamentit, ndërsa 

kërkesa e rekomanduar nga ekspertët nuk u 

përgatit fare. 

 

Nga ky moment filloi shuarja e Autonomisë 

Politike-Territoriale të Shqiptarëve në 

Maqedoni. Tërë kjo situatë krijoi pakënaqësi 

dhe huti tek shqiptarët. Shumë degë të PPD-

së, si brenda ashtu edhe në botën 

perëndimore, përmes reagimeve dhe 

protestave të shkruara, kërkonin sqarim se 

“përse ngecin aktivitetet rreth jetësimit të 

Autonomisë”. Pyetje të kësaj natyre, thuhet 

në një dokument të Kuvendit të APTSHM-

së, “shtrohen si në kohë ashtu edhe në 

hapësirë, …prandaj, konsiderojmë se 

përgjigje duhet të japin dy partitë politike 

PPD-ja dhe PDP-ja, me grupin parlamentar 

në Krye…”. 

Heqja dorë nga jetësimi i Autonomisë u 

shfrytëzua maksimalisht nga pushteti i 

atëhershëm maqedonas, i cili së shpejti, 

përmes organeve policore, ndërmori masa 

represive ndaj popullsisë shqiptare në 

përgjithësi, e te një pjesë të strukturës 

udhëheqëse shqiptare në veçanti, siç ishin 

rastet në Bit Pazar, Ladorisht, “Afera e 

Armëve” etj. Duhet theksuar këtu se të 

gjitha ato masa policore maqedonase erdhën 

falë bashkëpunëtorëve të saj, të cilët në 

mënyrë perfide u involvuan brenda 

strukturave udhëheqëse jo vetëm të PPD-së 

e PDP-së, por edhe të KAPTSHM-së, me 

çka UDB-ja maqedonase posedonte 

informata të dorës së parë për rrjedhat e 

atëhershme politike brendashqiptare. Falë 

“kontributit” të tyre erdhi deri te përçarja e 

partisë më të madhe shqiptare, PPD-së, e 

cila në sipërfaqe doli në Kuvendin III Vjetor 

të partisë, të mbajtur në muajin gusht 1993 

në Shkup, ndërsa u vulos në Kongresin II të 

Jashtëzakonshëm të mbajtur në shkurt të 

vitit 1994 në Tetovë, me çka PPD-ja, 

përfundimisht,  u nda në dy fraksione, 

përkatësisht në dy subjekte politike. 

Në përmbyllje të këtij vështrimi e pamë të 

arsyeshme t’i referohemi një pjese të raportit 
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që UDB-ja maqedonase e pranoi më datë 14 

janar 1994 nga njëri ndër bashkëpunëtorët 

më të besueshëm të saj, përndryshe 

funksionar i lartë i atëhershëm i njërës ndër 

dy partitë politike shqiptare dhe i APTSHM-

së, i cili në mënyrë të detajuar informon për 

takimin e njërit fraksion të PPD-së me 

Ibrahim Rugovën dhe Fehmi Aganin: 

“…Disa përfaqësues nga këshilli i parë 

organizativ, …, qëndruan në Prishtinë ku 

patën takime dhe bisedime me Fehmi 

Aganin dhe Ibrahim Rugovën nga LDK 

(Lidhja Demokratike e Kosovës – Q. L.). 

Qëllimi i këtij takimi ka qenë për ta 

informuar Rugovën në cilësinë e kryetarit të 

trupit koordinues, në lidhje me përçarjen e 

krijuar në PPD, si dhe ta njoftjnë për 

qëndrimin e tij për tejkalimin e përçarjes së 

përmendur. Në takimin e realizuar, Rugova 

dhe Agani kanë insistuar që dy fraksionet e 

PPD-së, përkatësisht këshillat e tyre 

organizative për përgatitjen e kongresit të 

jashtëzakonshëm të partisë, me çdo çmim të 

gjejnë kompromis dhe të formojnë një 

këshill të vetëm organizativ, i cili do të 

punojë në përgatitjen dhe mbajtjen e 

kongresit të jashtëzakonshëm. Nëse edhe pas 

këtyre negociatave midis dy fraksioneve, me 

ndërmjetësimin e trupit koordinues të të 

gjitha partive politke shqiptare të ish 

Jugosllavisë, të udhëhequr nga Ibrahim 

Rugova, nuk arrihet te kompromisi, atëherë, 

…., këshilli organizativ i parë do të punojë 

në përgatitjen e kongresit të 

jashtëzakonshëm të partisë të 

paralajmëruar…”. 

Shkelja e të drejtave 

të shqiptarëve në 

Maqedoni, sa kanë 

njohuri në BE dhe 

OKB? 
 

Shpetim Pollozhani 

Organizatat adekuate ndërkombëtare dhe 

institucionet tjera të Bashkimit Evropian si 

dhe të Kombeve të Bashkuara, fare pak janë 

të njoftuar me shkeljen e të drejtave të 

shqiptarëve të Maqedonisë. Mungesën e një 

sektori civil profesional shqiptar, i cili 

kryekëput do të merrej me procedimin, 

analizën dhe arkivimin e rasteve të dyshimta 

kur shkelen të drejtat e njeriut shqiptar, më 

së mirë e shpjegon rasti i Almir Aliut. 

Shoqëria shqiptare në Maqedoni, edhe 

atëherë kur ka tema të dhimbshme brenda 

saj, i trajton në mënyrë shumë stihike, me 

njëfarë vullnetarizmi të pakoordinuar dhe 

me mungesë të theksuar të qasjes 

profesionale. Shkelja e lirive dhe të drejtave 
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të njeriut, në këtë rast të qytetarit shqiptar në 

Maqedoni, vite me radhë manifestohet 

vetëm me protesta dhe pakënaqësi të 

shprehura nëpër rrugët e Shkupit e më gjerë 

dhe këtu përfundon aksioni shoqëror, 

shkruan gazeta KOHA. 

Mungesa e trajtimit dhe analizës 

profesionale të rasteve të montuara 

gjyqësore dhe diskriminimet tjera që 

shqiptarëve iu bëhet nga organet shtetërore, 

paraqet njërën prej arsyeve kryesore se pse 

ankesat dhe revolta e shprehur ndër vite nuk 

ka epilog. Për dallim nga rastet e montuara 

siç janë “Monstra” e “Sopoti”, për të cilët 

opinioni vendas vazhdimisht ka reaguar 

bujshëm, Organizatat adekuate 

ndërkombëtare dhe institucionet tjera të 

Bashkimit Evropian si dhe të Kombeve të 

Bashkuara, fare pak janë të njoftuar me 

shkeljen e të drejtave të shqiptarëve të 

Maqedonisë. Mungesën e një sektori civil 

profesional shqiptar i cili kryekëput do të 

merrej me procedimin, analizën dhe 

arkivimin e rasteve të dyshimta kur shkelen 

të drejtat e njeriut shqiptar, më së mirë e 

shpjegon rasti i Almir Aliut. 

Luftën për drejtësi, si në shumë raste tjera 

edhe tani kur në fokus ishte vrasësi i Almir 

Aliut, Boban Iliq nga Kumanova, muaj më 

parë e zhvilluan mediat, qytetarët dhe disa 

aktivistë të cilët u organizuan enkas për këtë 

ngjarje. Kryetari i Shoqatës së të burgosurve 

politik në Maqedoni, Shpëtim Pollozhani, 

shpreh pakënaqësi sa i përket organizimit të 

sektorit civil shqiptar në vend dhe sipas tij 

duhet sa më shpejtë të formohet një 

asociacion i qytetarëve shqiptarë, i përbërë 

nga juristë dhe ekspertë të fushave të 

ndryshme, kuptohet me përvojë, por edhe të 

rijë, angazhimi i të cilëve do të fokusohej në 

monitorimin e lirive dhe të drejtave të 

shqiptarëve në vendin tonë. 

A I KA KAPLUAR SHQIPTARËT 

“SINDROMI i STOKHOLMIT”? 

“Në vendin tonë funksionojnë mbi 4 mijë 

organizata joqeveritare. Por, asnjëra prej 

tyre nuk disponon me kuadro të ri dhe 

profesional të cilët do ta trajtonin çështjen e 

lirive dhe të drejtave të qytetarit shqiptar. 

Përderisa publikisht dihet se në Maqedoni 

qytetarëve që më së tepërmi iu shkelen të 

drejtat, janë pikërisht shqiptarët, prandaj 

edhe e kemi menduar të themelojmë një 

shoqatë e cila do të merrej ekskluzivisht me 

këtë çështje. Monitorimi apo trajtimi i 

problematikës për të drejtat e njeriut, me 

theks të qytetarëve shqiptarë para çdo organi 

shtetëror, do të ishte alfa dhe omega e 

aktiviteteve të kësaj shoqate. Ideja ishte që 

ky lloj subjekti të dal nga protestat të cilat i 
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realizuam muaj më parë, megjithatë 

komuniteti shqiptar nuk reflektoi pozitivisht. 

Fatkeqësisht ne jemi mësuar me këtë 

“Sindromin e Stokholmit”, thotë për KOHA, 

Pollozhani. 

Veprimi i kësaj organizatë duhet të jetë e 

modelit të Komitetit të Helsinkit, 

respektivisht jo se ky komitet është 

njënacional, megjithatë reagimet e tija 

mendoj se më tepër kanë të bëjnë me të 

drejtat qytetare, ndërkohë që shqiptarëve më 

së tepërmi ju shkelen të drejtat kombëtare, 

sqaron Pollozhani. 

Pavarësisht faktit se komuniteti 

ndërkombëtare përmes mekanizma të tij e 

mbikëqyr procesin e respektimit të lirive dhe 

të drejtave të njeriut në Maqedoni, në 

raportet vjetor që publikohen mund të shihet 

mungesa e shumë rasteve apo ngjarjeve që 

kanë të bëjnë me shqiptarët. Gjendjen e 

shoqërisë shqiptarë në Maqedoni, më së miri 

e shpjegon fakti se ajo përveç organizimit 

mediatik dhe ofrimit të kuadrove individuale 

profesionale, për 27 vite me radhë nuk ka 

arritur të formojë një sektor civil profesional 

i përbërë nga kuadro të ndryshëm, detyrë e 

të cilit do ishte çështja e shqiptarëve në 

raport me respektimin e të drejtave të 

njeriut. 

AKTIVIZMI SHOQËROR NUK MUND 

TË BËHET PA FINANCA 

Njohësi i zhvillimeve shoqërore në vendin 

tonë përgjatë dekadave të fundit, juristi 

Naser Zuberi, për gazetën KOHA, thotë se 

situata në sektorin joqeveritar shqiptar është 

pasqyrë e situatës së përgjithshme të 

shqiptarëve në Maqedoni. Sipas tij 

organizimi i shqiptarëve në më shumë sfera 

tjera nuk është më i mirë. 

“Organizata të tilla te shqiptarët vlerësoj se 

nuk janë të stimuluara me mjete financiare, 

qoftë nga burime ndërkombëtare apo atyre të 

brendshme. Dhe aktiviteti i tyre për shkaqe 

financiaren nuk mund të organizohet dhe të 

zhvillohet. Proceset gjyqësore shpesh herë të 

dyshimta, të cilët politikisht dhe etnikisht 

janë të motivuara, kërkojnë qasje më serioze 

nga aktivist dhe njerëz të cilët janë të 

specializuar në çështje të caktuar. I gjithë ky 

proces mund të monitorohet dhe ndihmohet 

vetëm nëse këta aktivist kanë mbështetje 

financiare. 

Organizimi i protestave dhe shprehjes së 

revoltës është një çështje e cila mund të 

manifestohen me një çast të caktuar dhe që 

nuk kërkon ndonjë trajtim më analitik dhe 

ndonjë investim. Ndërsa çështja e studimit, 

hulumtimi, mbledhja e fakteve dhe ndjekja e 

proceseve gjyqësore është punë dukshëm më 
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e ndërlikuar dhe kjo kërkon angazhim më 

serioz. Pa një çaje të thuktë të subjekteve të 

caktuar, shoqatave të juristëve, të 

profesorëve universitar apo fakulteteve 

juridike, nuk besoj se mund të ketë një nuk 

ndonjë efekt. Të gjitha këto subjekte 

kërkojnë një lidership, një iniciator apo 

promotor të aktivitet dhe shprehjes së 

interesit. Tash për tash përveç rasteve 

sporadike nuk shoh ndonjë angazhim më 

serioz”, thotë Zyberi. 

Ndryshe, vetëm pas ndryshimit të pushteti 

në Maqedoni pas qershorit të vitit 2016 e 

deri më sot, në kampusin maqedonas janë 

themeluar disa asociacione të cilat merren 

me trajtimin e rasteve të montuara gjyqësore 

në aspektin civil, administriv dhe atë penal. 

Së fundmi ato arritën marrëveshje me 

Qeverinë për një qasje më të lehtë deri te të 

gjitha dëshmitë dhe provat që pushteti i 

kaluar i ka penguar. 
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Revista Gjermane  

"BPB" ja çka shkruan 

për shqiptarët në 

Maqedoni 
 

 Andreas Ernst 

Thënia se Ballkani është “Fuçi Baruti” 

kohëve të fundit ka marrë përsëri 

konjukturë. 

Perëndimi, i cili ka përjetuar mjaft pak nga 

rajoni që nga shpërthimi i luftës në 

Jugosllavi në 

vitet 90-të, ka filluar të ndërmjetësojë sërish 

te “zona më konfliktuale” e kontinentit 

evropian. Banorët e shteteve pasardhëse të 

Jugosllavisë janë të pakënaqur me shtetet e 

tyre, ku kryesisht problemet lidhen me 

gjendjen ekonomike, sigurimin shëndetësor 

dhe arsimimit, shkruan fillimisht gazetari i 

medias së njohur zvicerane “NZZ”, Andreas 

Ernst për revistën gjermane BPB. 

Kudo vërehet një ndjenjë distance dhe 

tëhuajsimi kundrejt klasës politike. Frustrimi 

ka çuar deri te rastet e shumta të kthimit 

apatik te privatja, te të rinjtë e mirë arsimuar 

ku shpesh përfundojnë me emigrim dhe 

vetëm rrallë ndodh dhe shpesh për një kohë 

të shkurtër, që ata të mobilizohen politikisht. 

Sipas Ernst, Lëvizja Plenum në Bosnjë 

dështoi pas një dalje të shkurtër publike në 

2014, protesta qytetare serbe “Ne davimo 

Beograd” është thuajse më e zhdukur për 

publikun si dhe protesta qytetare kundër 

regjimit në Maqedoni u thye derisa në fillim 

2017 erdhi goditja nga SHBA.  

E vetmja që ia ka dalë nga këto lëvizje të 

rinjve të arsimuarish mirë është lëvizja 

nacionaliste e majtë Vetëvendosja në 

Kosovë, spektri politik i së cilës ka gjasa 

reale për marrjen e pushtetit. 

 Ngjashmëria dhe ndarja në tre kategori e 

shteteve postjugosllave Ngjashmëritë mes 

shteteve është shoqëria konservatore, rol i 

rëndësishëm i familjes, hapësirë e gjerë e 

ushtrimit të religjionit në publik ose edhe 

sistemi politik klientelist. Por këto nuk janë 

të shpërndara njëlloj në rajon dhe ata 

gjenden edhe në shtete si Itali, Poloni ose 

Hungari. 

Nëse do i ndanim në kategori shtetet post-

jugosllave sipas sistemit politik dhe 

konstruksionit të tyre të brendshëm atëherë 

do kishim tre të tilla: E para, shtetet stabile 

demokrate Serbia dhe Mali i Zi, e dyta 

shtetet e “papërfunduara” dhe me deficitet 

legjitimiteti Bosnja, Kosova dhe Maqedonia 
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si dhe, e treta, Kroacia dhe Sllovenia, të 

shtrira në periferinë e BE dhe që me fqinjët 

jugorë i lidh tradita dhe konflikti. 

Përndryshe Bosnja, Kosova dhe Maqedonia 

janë në atë kategori për shkak se Kushtetuta 

e tyre është definuar fuqishëm nga jashtë: 

Bosnja me Marrëveshjen e Daytonit 1995, 

Maqedonia me Marrëveshjen Kornizë të 

Ohrit 2001 dhe Kosova me Planin Ahtisaari 

të 2007. Shqiptarët nuk janë integruar në 

Maqedoni 

Raporti mes maqedonasve dhe shqiptarëve 

në Maqedoni është emocionuese. Shumë 

shqiptarë e vlerësojnë legjitimitetin e 

Maqedonisë në bazë sesa ajo është e 

gatshme ti integrojë në BE. Me atë që mund 

të quhet “Albanosferë” kufijtë e Maqedonisë 

me Kosovën dhe Shqipërinë janë 

relativizuar dhe kjo “Besnikëri e Shikimit” 

ka ngjallë keqkuptime te shumica 

maqedonase. Sipas Ernst që e ka shkruar 

tekstin për “bpb.de”, vetëdija kombëtare 

shqiptare në Maqedoni është rritur ndjeshëm 

që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës 
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2008. Pasiguria maqedonase ka një arsye: 

identiteti i tyre i kontestuar nga nacionalistët 

bullgarë e serbë dhe kontestimi i emrit 

Kushtetues nga Greqia. 

Pas Marrëveshjes së Ohrit është rritur 

ndjeshëm punësimi i shqiptarëve në 

administratë, por jo edhe integrimi. 

Përkundrazi, janë krijuar dy sfera politike – 

një maqedonase dhe një shqiptare – ku edhe 

shoqëria civile është gjithashtu e ndarë 

etnikisht. 

Kosova është shpallur e pavarur përmes 

ndihmës amerikane. E banuar me 90 përqind 

shqiptarë dhe 5 përqind serbë, këta të fundit 

kanë dhjetë ulësë të garantuara në parlament 

dhe përkundër që janë të lidhur ngushtë me 

Beogradin dhe nuk njohin pavarësinë e 

Kosovës, ata angazhon pragmatisht në jetën 

politike. Krijimi i asociacionit të komunave 

serbe njihet nga kritikët si “Kali i Trojës” 

shpesh edhe si “Shtet brenda Shtetit”. 

Anasjelltas, veriu i banuar me serbë është 

vetëm në gjysmë rrugë të integrimit 

institucional në Kosovë. 

Rreziku i destabilizimit falë interesave të 

Fuqive të mëdha Përkundër gjithë kësaj ka 

një rrezik destabilizimi të rajonit ballkanik 

dhe kjo më shumë se vetë rajoni vjen nga 

Fuqitë e Mëdha. Dhe këtu janë gjithmonë 

aktorët e vjetër/rinj për të luajtur great game 

rreth Ballkanit. 

Rusia pa sukses kërkoi mos integrimin e 

Malit të Zi në NATO, në rajonet 

serbishtfolëse dhe gjithashtu në deep state të 

shërbimit sekret serb Kremlini ka simpati të 

madhe. Qeveria turke e eksporton konfliktin 

mes Erdoganit dhe Gylenit drejt Bosnjës, 

Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë; duke 

u kërkuar këtyre shteteve mbylljen e 

menjëhershme të shkollave të Gylenit. Por 

simpatizantë dhe pjesëtarë të rrjeteve 

religjioze janë pjesë të elitave lokale. 

Deri tani problemet legjitime të Bosnjës, 

Maqedonisë dhe Kosovës janë kompensuar 

me idenë e perspektivës europiane dhe 

kështu ruhej mirëqenia dhe sigurimi. Thyhen 

këta shpresa, atëherë në rajon do vijnë 

projekte tjera alternative dhe përsëri 

atraktive: 

“Shqipëria e madhe” ose “Serbia e madhe”. 

Por pavarësisht se ka rënë ndikimi i BE, 

gjithmonë ka një kartë në dorë. Kriza e saj 

është një shansë për Ballkanin perëndimor. 

Kjo mund të ndodhë me unionin e klasës së 

dytë, për të treguar se BE e ka në vëzhgim 

akoma rajonin. Shtetet post-jugosllave do 

mbeten të lidhura në të ardhmen – përmes 

konfliktit ose bashkëpunimit. 
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